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Evolució demográfica recent 
a les terres gironines 

(1975-1 

ANNA CABRÉ 
ENRIC MENDIZÁBAL 

D urant l'úitima década, el crei-
xement de la poblado cata
lana ha conegut una nota

ble desacoeleració que l'ha con-
durt, a partir de 1980, a uns valors 
prácticament nuis, que fins i tot 
poden haver estat negatius en els 
anys mes recents. Aixó representa 
un canvi radical respecte de la tra-
jectória anterior. 

Efectivament, durant el segle XX 
la poblado de Catalunya havia anal 
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augnnentant, encara que amb rit
mes diferents segons els períodes. 
Entre 1900 i 1930 la població cres-
qué contínuament, produint-se el 
máxim en la década deis vint {pri
mera onada inmigratoria). A conti-
nuació, la guerra civil i la post
guerra foren els elements básics 
que expliquen l'estabilitat numérica 
de la població catalana fins al 1945; 
durant aquest periode, pero, els 
anys negatius de la guerra foren 
compensat pels següents. És a par
tir de 1950 i fins al 1975 que la 
segona allau immigratória i la re
presa de la natalitat fan que el crei-
xement de la població siguí molt 

fort, amb un máxim que podem 
qualificar d'explosiu entre 1960 i 
1970. Finalment, ésa partir de 1975 
que apareix la darrera fase de l'evo-
lució demográfica de Catalunya, en 
la qual encara ens trobem; en aques
ta etapa, el creixement de la pobla
ció está general exclusivament peí 
creixement vegetatiu, car el saldo 
migratori ha estat forpa minso entre 
els anys 1975 i 1981 i negatiu entre 
1981 i 1986. Aquesta tendencia cap 
a l'estancament, i fins i tot el decrei-
xement de la població, no sembla, 
ara per ara, haver tocat fons. 

En aquest context general, i amb 
motiu de l'aparició deis resultats 
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TAULA 1 

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE LES COMARQUES, MUNICIPIS DE MES DE 3.000 
HABITANTS I RESTES COMARCALS DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA 1975-1986 

Castelló d'Empúries 
Escala, 1' 
Figueres 
Llangá 
Roses 
Resta comarcal 
ALT E M P O R D A 

(% sobre comarques gironines) 

Bisbal de i Empordá, la 
Calonge 
Castell-Platja d'Aro 
Palafrugell 
Palamós 
Sant Feliu de Guíxols 
Torroeila de Montgrí 
Resta comarcal 
BAIX EMPORDA 
{% sobre comarques gironines) 

Pulgcerdá 
Resta comarca 
CERDANYA 
(% sobre comarques gironines) 

Ofot 
Resta comarcal 
GARROTXA 
(% sobre comarques gironines) 

Banyoles 
Cassá de la Selva 
Girona 
Llagostera 
Sait 
Sarria de Ter 
Resta comarcal 
GIRONES 
(% sobre comarques girconines) 

Campdevánol 
Ripoll 
Sant Juan de les Abadesses 
Resta comarcal 
RIPOLLÉS 
(% sobre comarques gir'onines) 

Anglés 
Arbúcies 
Blanes 
Breda 
Lloret de Mar 
Sant Hilari Sacalm 
Santa Coloma de Farners 
Tossa de Mar 
Vldreres 
Resta comarcal 
SELVA 
(% sobre comarques gironines) 

COMARQUES gironines 
{% sobre Catalunya) 

CATALUNYA 

1975 

2252 
3624 

24102 
2997 
7379 

37247 
77601 

17.3 

7232 
4431 
3146 

13802 
11274 
14070 
5312 

17495 
76762 

17.2 

6011 
6460 

12471 
2.8 

22941 
21549 
44490 

9.9 

11171 
6626 

75600 
4681 
— 
— 
24770 

126602 
28.4 

3769 
11496 
4084 

13927 
33276 

7.4 

5014 
4024 

18443 
3034 
8168 
4007 
6492 
2860 
2957 

21210 
76209 

17.0 

447411 
7.9 

5658572 

1981 

2653 
4048 

30532 
3001 
8131 

32425 
80790 

17.1 

7364 
4362 
3774 

15030 
12178 
15485 

5599 
18198 
81990 

17.4 

5818 
6223 

12041 
2.5 

24892 
20353 
45245 

9.6 

12378 
6708 

87648 
5013 
— 
— 
24890 

136637 
28.9 

3568 
12055 
4241 

13238 
33102 

7.0 

5026 
4085 

20178 
3090 

10480 
4321 
6990 
2969 
3199 

22628 
82606 

17.5 

472411 
7.9 

5956414 

1986 

3337 
4713 

32122 
3410 
9329 

32481 
85398 

17.3 

7557 
4052 
4219 

16019 
12082 
15428 
6457 

18097 
83911 

17.0 

6029 
6171 

12200 
2.5 

25357 
20011 
45368 

9.2 

12943 
7080 

67578 
5105 

21123 
3471 

26466 
143766 

29.1 

3557 
11326 
4110 

12648 
31641 

6.4 

5132 
4147 

22372 
3148 

14788 
4505 
7566 
3361 
3587 

22632 
91238 

18.5 

493522 
8.3 

5978638 

r 75-81 

3.33 
3.33 
4.84 
0.03 
1.96 

- 2 .73 
0.81 

0.36 
-0 .31 

3.71 
1.72 
1.55 
1.94 
1.06 
0.79 
1.33 

-0 .65 
- 0 . 74 
- 0 . 70 

1.65 
- 1 . 14 

0.34 

2.07 
0.25 
3.00 
1.38 
(') 
(*) 
0.10 
1.54 

-1 .09 
0.95 
0.76 

- 1 . 01 
- 0 . 10 

0.05 
0.30 
1.81 
0.37 
5.11 
1.52 
1.49 
0.75 
1.59 
0.98 
1.63 

1.09 

1.03 

r 81-86 

4.69 
4.69 
1.02 
2.59 
2.79 
0.04 
1.12 

0.52 
- 1 .46 

2.25 
1.28 

- 0 .16 
-0 .07 

3.18 
- 0 . 11 

0.46 

0.72 
- 0 .17 

0.26 

0.37 
- 0 . 34 

0.05 

0.90 
1.09 
(*) 
0.36 
{*) 
(*) 
1.24 
1.02 

-0 .06 
- 1 . 24 
- 0 .63 
-0 .91 
- 0 . 90 

0.42 
0.30 
2.09 
0.37 
7.13 
0.84 
1.60 
2.51 
2.82 
0.32 
2.01 

0.88 

0.07 

O SaIt i Sarria es va segregar de Giror)a pels voltants de 1975: per tant, la taxa de creixement anual acumulatiu (r) no es pot calcular per 
aquests municipis entre 1981 i 1986; coniuntament, pero, és de 1.01. 

"r" és la taxa de creixement anual acumulatiu. 
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del Padró de 1986, resulta particu-
larment interessant estudiar l'evo-
lució demográfica de les terres gi-
ronines en aquesta darrera etapa 
que va de 1975 a 1986 \ ja que, com 
veurem mes endavant, la dinámica 
demográfica d'aquest ámbit ha re-
sultat ésser notablement mes posi
tiva que la del conjunt cátala. 

El creixement 

La taula 1 mostra les xifres ab-
solutes d'aquesta evolució, així com 
la taxa de creixement anual acumu-
latiu per a les comarques, els mu-
nicipis de mes de 3.000 habitants i 
les restes comarcáis (conjunts de 
municipis de menys de 3.000 habi
tants). Si es compara la taxa de 
creixement entre Catalunya i el con
junt de les comarques gironines, 
s'observa que entre 1975 i 1981 la 
taxaéssimi lar(1.03i 1.09, respecti-
vament), mentre que en el període 
1981-1986 és mes elevada per a les 
terres gironines que per a Catalu
nya; aixó ha fet que la població que 
representen sobre el conjunt cátala 
hagi augmentat, mentre que els per-
centatges de les províncies de Llei-
da i Barcelona {tenint present els 
canvis municipals explicats en la 
nota 1) disminueixen, i el de Tarra
gona resta estable. Així dones, el 
creixement mes important de po
blació en xifres relatives a Catalu
nya s'ha donat al conjunt de les 
comarques gironines. 

L'evolució de la població entre 
1975 i 1986 no ha estat homogénia 
per a les set comarques que aquí es 
tracten, ni per a les unitats territo-
rials que s'han utilitzat {municipis 
de mes de 3.000 habitants i les res
tes comarcáis; vegeu mapa). Aques
ta diferent evolució es detalla a 
cont inuado i es representa a la grá
fica 1, que permet de classificar les 
unitats estudiades segons la relació 
entre el creixement del quinquenni 
1976-1980 i el del quinquenni 1981 -
1985. 

A partir d'aquesta gráfica, i a 
nivell comarcal, s'observa el següent: 
—a l'AIt Empordá i a la Selva, la 
població ha crescut aquest darrer 
quinquenni a un ritme superior al 
del periode anterior (octant I del 
gráfic); 
—al Baix Empordá, Garrotxa i Giro
nes, el ritme de creixement ha de-
crescut (octant II); 
—a la Cerdanya, s'ha passat d'un 
decrelxement entre 1975 i 1981 a 
un creixement positiu entre 1981 i 
1986 (octant Vil) 2; 
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GRÁFICA 1. CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ 1976-81 i 1981-86 

eix X: taxa de creixement anual acumulatiu 1975-1981 
eix Y: taxa de creixement anual acumulatiu 1981-1986 

—al Ripollés, el ritme de decrelxe
ment ha estat superior entre 1981 i 
1986 que no pas entre 1975 I 1981 
(octant V). 

Peí que fa a les unitats territo-
rials, i segons el mateix criteri, es 
poden classificar en: 
A) les que milloren la seva evolu
ció demográfica: 
—augmenten el ritme de creixe
ment la resta comarcal del Girones, 
Anglas, la Bisbal d'Empordá, Bla-
nes, Cassá de la Selva, Castelló 
d'Empúries, l'Escala, Llangá, Lloret 
de Mar, Roses, Santa Coloma de 
Farners, Torroella de Montgrí, Tos-
sa de Mar i Vidreres (octant I); 
—passen del creixement negatiu, el 
1975-81, al creixement positiu en
tre 1981 i 1986 la resta comarcal de 
l'AIt Empordá i Puigcerdá (octants 
Vil i VIII, respectivament); 
—disminueixen el ritme de decrei-

xement la restta comarcal de la Gar
rotxa i Gamptdevánol (octant VI); 

B) les que emipitjoren la seva evolu
ció demográffica: 
—disminueix el ritme de creixe
ment a la re&ta comarcal de la Sel
va, Banyolesi, Castell-Platja d'Aro, 
Figueres, Girona^, Llagostera, Pa-
lafrugell, Palamós, Olot i Sant Hilari 
Sacalm (octant II); 
—passen de positiu, entre 1975-81, 
a negatiu entre 1981 i 1986 la resta 
comarcal del Baix Empordá, Pala
mós, Ripoll, Sant Feliu de Guíxols i 
Sant Joan de les Abadesses (oc
tants III i IV); 

—augmenta el ritme de decrelxe
ment a Calonge (octant V); 

C) es mantenen prácticament esta
bles els municipis d'Arbúcies i Bre-
da (amb un ritme positiu) i la resta 
comarcal del Ripollés (amb un rit
me negatiu). 
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1 A L T E M P O R D A 
11 Castelló d'Empúrles 
12 l'Escals 
13 Flgueres 
14 Llanca 
15 Roses 
10 Resta comarcal 

a BAIX EMPOROA 
21 la BIsbal d'Empordé 
22 Calonge 
23 Castelt-Platja d'Aro 
24 Palafrugell 
25 Raíamos 
26 Sant Fellu de Qulxols 
27 TorroGtIa de Montgrl 
20 Resta comarcal 

3 CERDANYA 
31 Pulgcerdá 
30 Resta comarcal 

4 QARROTXA 
41 Olot 
40 Resta comarcal 

5 GIRONES 
51 Banyoles 
52 Casaá de la Selva 
53 Glrona 
54 Uagostera 
55 Sait 
56 Sarria de Ter 
50 Resta comarcal 

8 niPOLLÉS 
61 Campdevánol 
62 Rlpoll 
63 Sant Joan de les Abadesses 
60 Resta comarcal 

7 SELVA 
71 Anglés 
72 Arbúcles 
73 Blanes 
74 Breda 
75 Lloret de Mar 
76 Sanl Hilarl Sacalm 
77 Santa Coloma da Farnera 
78 Tossa de Mar 
79 Vid reres 
70 Resta comarcal 

Cal destacar que, juntament amb 
tota la comarca de l'AIt Empordá, 
els municipis mes importants que 
teñen una població creixent a ritme 
ascendent (octant I de la gráfica) 
son majoritáriamentturístics i situats 
o bé a la mateixa línia de costa (Bla
nes, Castelló d'Empúriess, l'Escala, 
Llanpá, Lloret de Mar, Roses, Tor-
roella de Montgrí i Tossa de Mar) o 
bé molt a prop d'aquesta (Cassá de 
la Selva i Vidreres). 

Aqüestes diferents evolucions 
es poden explicar per ['activitat eco
nómica principal de cada área, com 
ho il.lustren perfectament els exem-
ples del Ripollés i de la Selva. El 
Ripollés es pot caracteritzar com 
una comarca eminentment indus
trial que ha sofert la crisi econó
mica amb particular agudesa, en 
jugar-li en contra certs desavantat-
ges comparatius, i en particular una 
mala xarxa de comunicacions amb 
els centres económics importants 
de Catalunya, una excessiva espe-
cialització en el textil i la metal.lúr-
gia i uns sistemes productius anti-
quats; aquesta situació económica 
hafetqueelsant ics immigrantsque 
han rebut jubilacions anticipadas, 
així com els joves que no troben 
feina. emigrin. La Selva, en canvi. 

es pot caracteritzar com una co
marca on la industria és important 
pero s'acompanya, a la vegada, d'un 
sector turístic mes important enca
ra: tant els municipis de la costa 
(Blanes, Tossa de Mar i sobretot 
Lloret de Mar) com els de muntanya 
(zona de les Guilleries) teñen una 
important població estacional (esti-
uejants, visitants del cap de set-
mana) que no figura en les xifres de 
residents habituáis que serveixen 
de base al cómput de població, 
pero també una part d'aquesta po
blació "turística" tendeix a consti-
tuir-se en permanent, en particular 
a la costa. 

En resum, i generalltzant, es pot 
dir que a les comarques de munta
nya (Cerdanya, Garrotxa, Ripollés) 
la població tendeix a estabilitzar-se 
o disminuir en les parts mes rurals i 
industriáis, mentre que a les árees 
turístiques (Pulgcerdá, Alp) tendeix 
a créixer; a les comarques turísti
ques (Alt Empordá, Baix Empordá, 
la Selva) la població resident ten
deix a augmentar, pero la població 
temporal fa que la població real 
sigui molt mes important que la 
censada; en el Girones, a mes del 
turisme que es dona ais municipis 
propers a la costa, hi juga el paper 

de centre administratiu, comercial I 
industrial de l'aglomeració de Gi-
rona. 

L'envelliment 

Recentment (gener de 1988) han 
aparegut les primores dades del 
padró de 1986 sobre l'estructura 
per edats de la població catalana; la 
taula 2 ens permet analitzar la seva 
evolució. Per a Catalunya, es pot 
observar des de 1975 una tenden
cia a l'envelliment: el percentatge 
de joves disminueix (i aixó está lli-
gat a la disminució de la natalitat) 
mentre augmenta la proporció de 
vells. Aquest mateix fenomen s'ob-
serva d'igual manera al conjunt de 
les comarques gironines. Si es com
paren els percentatges de joves de 
Girona i Catalunya, la seva relació 
varia en aquests anys: per 1975 I 
1986 el percentatge de joves és 
superior a Catalunya, mentre que 
per 1981 ho ésa Girona; en canvi, el 
percentatge de vells és sempre su
perior a Girona. 

Aquest procés d'envelliment es 
dona a totes les set comarques 
gironines, i amb una característica 
semblaní: la proporció de joves de 
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cada comarca es manté estable 
entre 1975 i 1981, encara que amb 
tendencia a disminuir (amb l'ex-
cepció de la Selva, on la dismlnució 
sí que és forta); entre 1981 i 1986, 
en canvi, la proporció de joves dis-
minueix fortament a tot arreu. 

Les comarques gironines es po
den classificar segons l'estructura 
d'edats en tres grups: 
—comarques velles: la Garrotxa i el 
Ripollés; el percentatge de joves 
sempre és inferior al del conjunt 
gironí, i el de vells, superior; cal 
posar en relleu que l'any 1986 els 
percentatges de joves í de vells son 
gaírebé iguals; 
—comarques gironines: Alt Empor-
dá, Baix Empordá i Cerdanya; el 
percentatge de joves hi és similar al 
del conjunt de Girona, pero el per
centatge de vells sempre és supe
rior; 
—comarques joves: el Girones i la 
Selva; en lestres dates {1975,1981 i 
1986) el percentatge de joves és 
superior al del conjunt, mentre que 
el de vells és inferior. 

Resumint: l'estructura per edats 
actual de la població de les comar
ques gironines és mes envellida 
que la de Catalunya, pero també ho 
era l'any 1975, durant la darrera 
década, pero, l'envelliment hi ha 
estat mes lent que el del conjunt 
cátala (com es desprén de les xifres 
de la taula 2), encara que aquesta 
afirmació no s'apliqui a cada co
marca individualment. 

Tant a Catalunya com a les tor
res gironines, la principal explica
d o de l'envelliment experimentat 
en els últims anys és la importantís-
sima baixa de la natalitat que s'ha 
donat en tots els ámbits socials i 
territorials. Aquestfenomen hades-
pertat gran interés, tant en els me
dís científics com en l'opinló públi
ca general, tant per la seva propia 
significació com per les de predic-

cions catastróflques que sovint s'hi 
veuen associades, tais com la des-
població, renvelliment entes com 
una "arterioesclerosi" * de la socie-
tat, la insuficiencia de la població 
activa, la fallida deis sistemes de 
pensions, la immigració vista com 
una invasió... 

Al marge d'aquestes considera-
cions, el que sí és cert és que el 
nombre de naixements a Catalunya 
s'ha reduil en un 44% entre 1975 i 
1986 (108.000 i 60.000, respectiva-
ment), mentre que a la provincia de 
Girona la dismlnució del nombre de 
naixements ha estat solament del 
35% (de 8.000 a 5.150 per ais matei-
xos anys). Així dones, les torres 
gironines s'han vist menys afecta-
des que el conjunt cátala per la 
baixa de la natalitat. 

Si utilitzem, per a l'análisi a nivell 
comarcal i local (vegeu taula 3), la 
taxa de natalitat com un Indicador 
senziil del comportament repro-
ductiu (la grandária de les pobla-

cions implicades no sempre en 
justifiquen d'altres) observem que 
no hi ha cap municipi de mes de 
3.000 habitants ni resta comarcal 
(amb la sola excepció de la resta 
comarcal de la Selva) on la taxa de 
natalitat del período 1985-1986 ha-
gi estat superior a la deis anys 
1975-1976; er alguns casos, les 
disminucions son fortes (la de Llo-
ret, per exemp'e) i en d'altres no 
tant, pero la dismlnució de la natali
tat és un fenomen general. També 
s'ha de destacar que la dismlnució 
ha estat mes impcrtant en les taxes 
mes altes, ell que na provocat una 
major homoigeneítat deis seus va-
lors:així, el 1 975-1976 el máximera 
de 27.06 per mi! (Lloret de Mar) i el 
mínim de 8.1 9 (la resta comarcal de 
la Selva), nnentre que per 1985-
1986 el máxcim es dono a Roses, 
amb un 13.84 per mil, i el mínim, de 
6.16, a la rosita comarcal de la Cer
danya. 

Com es d esprén de les dades de 

TAULA 2 

ESTRUCTURA PER GRANS GRUPS D'EDATS DE CATALUNYA 
I LES COMARQUES GIRONINES, 1975-1986 

Alt Empordá 
Baix Empordá 
Cerdanya 
Garrotxa 
Girones 
Ripcllés 
La Selva 
Girona 
Catalunya 

0-14 

23.15 
24.68 
22.72 
19.69 
25.92 
21.49 
26.22 
24.11 
25.60 

1975 

15-64 

62.89 
61.69 
66.37 
67.06 
63.05 
65.71 
64.07 
63.82 
64.16 

y 65 

13.96 
13,63 
10.91 
13.25 
11.03 
12.80 

9.71 
12.07 
10.24 

0-14 

23.35 
24.40 
22.39 
19.40 
25.34 
21.95 
24.97 
23.72 
22.61 

1981 

15-64 

62.71 
62.39 
64.84 
65.95 
63.11 
63.82 
64.49 
63.69 
66.42 

y 65 

13.94 
13.21 
12.77 
14.65 
11.55 
14.23 
10.54 
12.59 
10.97 

0-14 

21.01 
21.33 
19.90 
17.74 
22.59 
17.68 
22.18 
21.14 
21.66 

1986 

15-64 

64.21 
64.45 
65.32 
65.74 
64.11 
65.60 
66.37 
64.91 
65.96 

y 65 

14.78 
14.22 
14.78 
16.52 
13.30 
16.72 
11.45 
13.95 
12.38 

Font. CIDC, Padró de 1986 
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NOTES 

1. Per imperal ius de tipus esladlst ic, consi-
derem "Ierres gironines" tots els municipis 
de les comarques de l'AIt Empordá, Baix 
Empordá, Cerdanya, Garrotxa, Girones, Ri-
poüés i la Selva, els municipis de la Cerda
nya de la provincia de Lleida (Bellver de 
Cerdanya, Lies, Montellá i Martinet, Prats i 
Sansor, Urús), a ix ícom els de la provincia de 
Barcelona que pertanyen al Ripollés (Mon-
tesquiu. SantQui rzedeBesora, Santa Maria 
de Besora) i a la Selva (Fogars de Tordera); 
per contra, no s'inclouen els municipis de la 
provincia de Girona de la comarca d'Osona 
(Espineives i Viladrau). 

2. Cal dir que se sospíta que el Padró de 
1975 estigui inflat per a la Cerdanya, i espe-
cialment a Puigcerdá, i d'aqui que hi hagi un 
descens de poblado —presumiblementfais— 
entre 1975 i 1981; vegeu E. Mendizábal: 
Estudi demográfic de la comarca de la Cer
danya, Barcelona, Departament de Política 
Territorial i Obres Publiques, 1987. 

3. Pels voltants de l'any 1975. Sait i Sarria de 
Ter van ser annexionats a Girona; van tornar 
a ser municipis independents el 1984. Per 
tant, l'evolució de la població d 'ambdós mu
nicipis entre 1975 i 1986 no es pot descriure 
per manca de dades estadistiques publ i 
cadas. 

4. Si una cosa es pot despendre de la taula 2 
és l'estabilitat del percentatge que repre
senta la població adulta. 

la taula 3, lestaxesde natalitat mes 
baixes es donen a les restes comar
cáis, llocs majoritáriament rurals i 
agraris on Testructura per edats i 
per estat matrimonial son menys 
favorables a la natalitat que en els 
municipis turístics i urbans. 

En resum 

Les terres gironines han cone-
gut en els darrers deu anys una 
evolució demográfica netament mes 
positiva que la del conjunt de Cata
lunya: la població hi ha crescut mes, 
la natalitat hi ha baixat menys i, per 
aquest motiu, Tenvelliment hi ha 
estat menys fort. Aquest major d i -
namisme de la població gironina 
s'explica sens dubte per les espe
ciáis característiques de la seva ac-
tivltat, i en particular per una dls-
tribució sectorial mes diversificada 
i per majors nivells d'ocupació. En
cara que siguí mes difícil de quanti-
ficar i de relacionar, pot també 
pensar-se, pero, que una certa 
qualitat de la vida, considerada en 
termes extraeconómics, pugui ha-
ver estat, en el cas de les terres 
gironines, un factor important en el 
manteniment i creixement de la po
blació durant una década que, his-
tóricament, podem qualificar sense 
reticencias de "temps difíciis". 

TAULA 3 

EVOLUCIÓ DE LA TAXA BRUTA DE NATALITAT DE LES COMARQUES, 
MUNICIPIS DE MES DE 3.000 HABITANTS I RESTES COMARCALS DE LA 
PROVÍNCIA DE GIRONA 1975-1986 

Castelló d'Empúrles 
Escala r 
Figueres 
Llangá 
Roses 
Resta comarcal 
ALT EMPORDÁ 
Bisbal de TEmpordá, la 
Calonge 
Castell-Platja d'Aro 
Palafrugell 
Palamós 
Sant Feliu de Guíxols 
Torroelia de Montgrí 
Resta comarcal 
BAIX EMPORDÁ 
Puigcerdá 
Resta comarcal 
CERDANYA 

Olot 
Resta comarcal 
GARROTXA 

Banyoles 
Cassá de la Selva 
Girona {*) 
Llagostera 
SaIt 
Sarria de Ter 
Resta comarcal 
GIRONES 

Campdevánol 
Ripoll 
Sant Joan de les Abadesses 
Resta comarcal 
RIPOLLÉS 

Anglés 
Arbúcies 
Blanes 
Breda 
Lloret de Mar 
Sant Hilan Sacalm 
Santa Coloma de Farners 
Tossa de Mar 
Vidreres 
Resta comarcal 
SELVA 
TOTAL 
CATALUNYA 

tbn 75/76 
17.32 
21.25 
23.26 
16.52 
21.62 
12.85 
17.56 

18.60 
14.44 
20.66 
20.29 
18.85 
21.50 
16.28 
13.78 
18.12 

17.22 
13.54 
15.34 

16.41 
10.09 
13.35 

17.81 
14.87 
22.26 
14.42 

23.31 
10.40 
19.14 

15.52 
12.40 
13.34 
12.57 
12.94 

15.86 
13.30 
21.;15 
13.32 
27.06 
16.35 
16.25 
19.58 
19.45 
8.19 

16.38 

17.87 
19.05 

tbn 85/86 
12.59 
10.72 
12.55 
6.45 

13.84 
8.77 

10.88 

12.11 
10.49 
13.28 
10.61 
8.68 

11.67 
10.92 
8.26 

10.71 

12.94 
6.16 
9.51 

9.27 
7.35 
8.42 

10.39 
10.38 
11.85 
9.41 

11.55 
7.49 
9.54 

10.98 

9.28 
10.69 
7.67 
7.00 
8.66 

6,53 
9.05 

11.96 
10.80 
13.26 
13.10 
10.91 
10.12 

7.81 
9.72 

10.87 

10.47 
10.41 

(') Saliva ser agrégala Girona l'any 1975; per tant, la taxa bruta de natalitat de Girona per 
1975-1976 inclou ambdós municipis: si es val comparar aquesta amb la de 1985-86, per 
SaIt i Girona conjuntament és de 11.78. 

Font: elaborado propia a partir de INE, Movimiento natural de la población española, 
1975 i 1976, i CIDC, Moviment natural de la població de Catalunya. 1985 i 1986. 

Anna Cabré és demógrafa 
és geógraf 

Enric Mendizábal 
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