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En cinc anys la població estrangera
ha baixat l'1,81 per cent a Sant
Celoni
L'any 2014 hi ha 265 persones immigrants menys que l'any 2010

Disminució constant de la població immigrant a Sant Celoni Foto: Jordi Purtí

El cens de l'any 2014 pel que fa a població estrangera s'ha tancat amb 1.781 persones que
representa un 10,21 per cent sobre la població total de Sant Celoni. Això vol dir que és la xifra més
baixa dels darrers cinc anys i que en tot aquest temps s'ha disminuït l'1,81 per cent en relació a
l'any 2010 quan hi havia 2.046 estrangers censats i s'incidia sobre el cens total amb un 12,02 per
cent.
El descens de la població estrangera ha estat constant en aquests darrers anys, segons que
s'indica en el resum estadístic del Jutjat de Pau de Sant Celoni. L'any 2011 hi havia 2.016
estrangers, el 2012 1.996 i l'any 2013 1.865 persones estrangeres censades. Majoritàriament la
població estrangera que resideix a Sant Celoni prové del Marroc (580 persones el 3,32%),
Romania (173 el 0,99%) i Gàmbia (166 el 0,95%). En total a la capital del Baix Montseny hi viuen
immigrants de seixanta-sis països diferents distribuïts pels cinc continents.
Malgrat aquest descens de la població estrangera Sant Celoni, que a 31 de desembre de 2014
tenia un total de 17.457 habitants, en aquests darrers anys ha crescut gràcies a la població de
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l'estat espanyol passant dels 14.976 l'any 2010 als 15.676 actuals el que suposa un creixement
de l'1,83 per cent.
Per acabar d'arrodonir les estadístiques l'any 2014 es va tancar, entre residents estatals i
estrangers, amb un total de 8.654 homes el 49,57 per cent i 8.803 dones el 50,43 per cent del
total
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