
DE QUE PARLEM, 
QUA N PARLEM DE LA POBLACIÓ 
DEL BERGUEDA? 

L a comarca del Bergueda presenta una 
evolució deis seu nombre d'habitants 

sense ga ires osci\.l acions a l Ilarg de la seva 
histo ri a poblacional. El feb le creixement que 

I'ha definit durant la major part del segle XX 

ha deixa t pas en els darrers decennis (a mb 
un m ax im hi s toric e n e l 1960) a una 
im po rt a nt red ucc ió del se u volum de 
poblac ió, conseqüencia d'una impo rta nt 
e migrac ió, que és la carac terística que 

defi neix dalTerament I'evolució demografica 
del Bergueda . 

A la tau la 1 es presenta I'evolució de la 

població de la comarca del Berg ueda. Com 

es pot o bse rva r, hi s tor ica m e nt e l 'pes 
d'aq ues ta com arca respecte a l to ta l de 

a ta lunya ha anat baixant, encara que amb 

intensita t i ritmes diferents. Durant e l segle 

XIX (en les tres dates de les quals es tenen 
dades) presenta un decreixement m o lt 
i m por ta n t seg u i t per u na recu peració 

(coincident en el temps amb els moments de 
major creixement economic d 'aquesta co

marca) que, sense ritmes gaire alts, és 

constant fins a 1960 (amb l'excepció de 1940 

pels efectes de la Guerra Civil). 

Aquest creixement de població (va passar, 
aproximadament, de 27.000 habitants el 1900 
a 48.000 el 1960) no ha assoli t en cap moment 
taxes superiors a les prese ntades per 
Catalunya en els mateixos períodes, per la 

qual cosa el pes d'aquesta comarca respecte 
al to tal s'ha redult. Els efectes positius que 
la immigració va suposar per al creixement 

de la població de Catalunya no han afectat 
gaire la població del Bergueda . En els darrers 

decennis aquesta comarca s'ha convertit en 

una més de les que presenten sa ldos negatius 
de migracions, la qual cosa fa que la perdua 

de població en aques ts decennis 
d 'estancament del creixement a Catalunya 

sigui forc,a important. 

TAULA 1: EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DEL BERGUEDÁ 1 DE CATALUNYA, 
1717-1991 

Anys Bergueda 

1717 9.674 
1787 15.408 
1860 30 209 
1877 24.947 

1887 22.159 
1900 27.020 
1910 29.839 
1920 33.335 
1930 39.251 
1940 37.733 
1950 41.933 
1960 47 .923 
1970 45.843 
1975 43.995 
1981 42.152 
1986 41.441 
1991 38.965 
1993 38.865 

Catalunya 

403.884 
858.464 

1.659.812 
1.749.173 
1.840.397 
1.965.042 
2.081.424 
2.343.633 
2.782.947 
2.890.977 
3.239.491 

3.924.238 
5.255.821 
5.667.257 
5.958.223 
5.972.433 
6.057.919 

6.096.621 

% del Bergueda 
sobre Catalunya 

2,40 
1,79 
1,82 
1,43 
1,20 
1,38 
1,43 
1,42 
1,41 
1,31 
1,29 
1,22 

0,87 
0,78 
0,71 
0,69 
0,64 
0,64 

Fon!: base de dades del Cen

tre d'Estudis DemogrMics per 

al període 1717-1991, a partir 

deis censos i pad rons corres

ponents. Pe r a 1993, lEC, 

Anuari es tadís ti c de 

Cata lunya, 1994-95. 
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Enrie Mendizábal i Esther Sánehez 

El futur de la població del 
Bergueda 

Les previsions de població que es fan des 

de la demografia no són, en cap ca s, una 

descripció exacta i infal ·lible del que succeira 
en el futuro Per entendre'ns, el que diuen les 
previ s ions és que si la fecunditat la 
mortalitat i les migracions continuen en el 
futur tal com s'han comportat en e ls darrers 

anys, la població resultant sera aquell a i no 
una altra. Pero com és logic, la fecunditat , la 
mortalitat i les migracions del futur poden 
canviar, i molt, respecte a les del passa t més 

proper: imaginem-nos que les empreses que 
investiguen i desenvolupen els xips d eis 

ordinadors decidissin que Berga és la millor 

localització del món per a les seves seus 
centrals, i que s' hi instal·lessin en els propers 
deu anys. To tes les previ s ions 
demografiques que s'han fet fin s aleshores 
no servirien per a res, ja que no ha urien 

ting ut present aquest fet, que res ultaria 
cabd al per a la població del Bergueda . Pero 
no ca l que sigui n empreses tan importants 
les que s'hi insta\.lin per provocar canvis: 
qualsevol inversió economica al Berg ueda , 
com a qualsevol altra comarca de m ida 
poblac ional simil a r (com l'A It Camp, la 
Garrotxa o la Noguera), pot provocar canvis 

en l'evolució demografica. 
Per tant, tenint present l'evolució de la 

fecundita t, la morta litat i les migracions deis 
darrers anys, hom preveu que la pob lació 
del Bergueda continuara disminuint, i que 
a rribara a uns 37.300 habitants l'any 2006, 
segons unes Previsions de pob/ació pe/" sexe i 
edat,jins a/2006. Comarques i nllll1icipis de 11/és 
de 20.000 habitan ts a Cata/unya, fetes a l Cen

tre d'Estudis Demografics e l 199 1 pe r 
encarrec de la General ita t de Catalunya. Un 
a ltre aspecte a tenir present és el canvi en 
I'es tructura per edats: si en e l 1986 la 
pob lació menor de 15 anys censada a l 
Bergueda era igual en xifres absolutes a la 
de més de 65 anys (representant, cadascun 
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de is dos g rups d 'ed a ts , un 17'6% de la 

pob lac ió), per a l 2006 e l procés d'envelliment 

de la pob lació comporta ra que e ls menors 

d e '15 a nys s iguin e l 14'6'10 de la pob lació, i 

el s majors de 65 anys, e l 23'2%, 

Pero, de quina població parlem? 

La preg unta amb la qUil l voldríem continuar 

és 1" següent: de que parle m, qua n parlem 

de la pob lació del Bergueda? 1 aq uesta no 

és, en cap ca s, una preg unta fúti l, com es 
veu ra tot segu i t. 

La lectura del cens o del pad ró és u na 

bona introducció per a coneixer la població 

- i la hi sto ri il, lil geog rafia, la socio logia o 

I'cco n o mi ;:¡ - de qua lsevo l pob le de 

q UJlsevol coma rca, I les dad es de la dan'e ra 

rcctificil ció pild rona I de que es disposa diuen 
qu e e l 31 d e desembre de 1993 hi hav ia 

38,865 hilb itants, Lil pregunta que hem de 

fe r és: ilq uestes pe rsones, q uan hi es tan a l 

Bergueda ? Així ma te ix, qua ntes pe rsones hi 

h;:¡ a l Be rg ueda pe rll no hi só n e mp a
drn nades? 

Rep re ne m e l ce ns: les persones que 

s' havien d 'inscriureen e l cens havien decen

Sil r-se en e l 11 oc on eren a/es zero !lores del dia 
1 de IIlnr¡: de 7991 , és a d i r la ni t d 'u n d ij ous a 

un d ive nd res, La pob lac ió ce n sada a l 

Berg ucda - () a q u a lsevo l a ltre Il oc 

d 'Es panyil - e ra lil que estava en e l seu 

domicili , dormint, veient lil te lev is ió, sopil nt, 
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Qual1tes de les persones que surten en aquesta fotografia són del Berguedil? R. VILADÉS 

divertint-se i bara ll ant-se amb la parella i la 

seva descend encia i / o asce nde ncia.. La 

població del cens és aq uesta, la que esta al 

seu domici li , i són les xifres que es desprenen 

del cens, 

Fixem-nos en e l grafic. Aq uest g rafic 

p rové d'un treba ll que e l Departament d e 

Med i A mbi e nt de la Gene ra lit a t d e 

Cata lunya va encarrega r a l Centre d 'Estudis 

Demografics per ta l que estudi éss im qu ina 

POBLACIÓ ESTACIONAL DEL BERGUEDÁ 
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era la pob lac ió es tacio na l de tots e ls 

municipis de Catalu nya, 1 el Departament 

de Med i A mbient voli a aquest estud i perque 

les dades que ofere ixen els censos i padrons 

no són s ufi cients per a p lanificar e ls se us 

equipamen ts med ia mbienta ls: la població 

present a Ca ta lunya e ls mesos de la tempo

rada tur ís ti ca (j uny-se tembre) és de més d e 

7,240,000 persones; és a di r, un mili ó i una 

mi ca m és de la pob lació habitual a 
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Catalunya, ja que «so m sis milions». 1 aquest 
milió i una mica més de persones presents 
durant els mesos d 'estiu consumeix aigua, 
energia, menjar, transport, productes de tota 
mena ... , produeix deixa lles, aigües brutes .. . 
i es relac iona socialment i economica ment 
<1 mb la població que també és present a 
Ca talunya (entre la qual hi ha la censad a). 

Si la població del Bergueda segons el cens 
de 1991 era de 38.965 habitants, la població 
mitja na anual es de més de 47.000 (entenent 
pe r pob lac ió mitj ana la poblac ió de cada 
mo me nt temp o ra l di s tribu 'id a ho mo

geniament a l ll arg de l'a ny) i la ca pacitat 
max ima és de més de 74.000 persones (que 
s 'ha calcul at afegint <1 la població censada 
tota aq uell a poblaciú que pot cabre a les 
segones residencies i habitatges buits, hotels, 
campings, cases de co lonies, a llo tjaments de 
turisme rural. .. ). 

En aq uest grafic es pot veure que hi ha 
més població en e l conjunt de dies no labo
rables de cada mes (C<lpS de setmana i altres 
fes ti us) que no pas el::; d ies laborab les; així 
mateix, els mesas de juliol i agost és quan hi 
ha més pablació (a l voltant de 60.000 perso
nes) . Ca l tenir present que en aq uest g rafic 
no hi ha ineloses totes les persones presents 
al Bergueda dura nt la Patum. En resum, la 
pob lació que es ta al Bergueda és molt més 
nombrosa que no pas la que hi ha censada, i 
aq ues ta poblac ió que ve tempora lment a 
passa r el seu temps de lleure deixa uns certs 
ing ressos econo mics, manté unes ce rtes 
relacions socials amb la població censada i 
s 'interessa pe l que p assa e n ambits te r
ritorials que no són els seus. 

En qua lsevol cas, al Bergued a hi ha prop 
de 39.000 persones censades; a l'es tiu, la 
població és d ' unes 60.000 persones; els dies 
no laborab les de cada mes se s uperen les 
50.000, i la majoria deIs dies labo rables, n' hi 
ha unes 30.000 o 40.000. Així doncs, quina 
és la població del Bergueda? La que hi esta 
sempre? I qui hi ha que esti gui sel11pre en un 
mateix lloc sense moure-se' n ma i? , 

Enric Mendizábal i Riera 
Esther Sánchez Sánchez 
Professors del Departament de Geografia de 
la Uni vers ita t Autonoma de Barcelona . 
ln ves ti gado rs de l Ce ntre d 'Es tudi s 
Demografics 
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