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MAPA 6 municipis del Berguedà
tenen més d'un 30% de població
amb 65 anys o més
Fígols se situa entre els tres municipis catalans amb un major percentatge de
gent gran amb un 40% | Consulta quins pobles i ciutats tenen una major
quantitat de gent gran i en quines comarques es concentren aquests
Nota sobre el mapa: Per consultar la llegenda, cal clicar sobre el requadre verd, sota el logo
de NacióDigital. Picant sobre cada municipi, es desplega el seu nom, el nombre d'habitants de 65
o més anys, els habitants totals i el percentatge que representen els de 65 i més anys. També
es pot fer més o menys gran el zoom de la imatge.
L'envelliment de la ciutadania és un fet molt constatable, ja sigui per l'allargament de l'esperança
de vida com per la reducció del nombre de naixements. Fins a 120 municipis catalans ja tenen un
percentatge superior al 30% de veïns de 65 anys o més. En concret, aquest percentatge és
elevat sobretot en els municipis petits i, de mitjana, assoleix el 26,5% en el cas dels de menys de
200 habitants i el 25,2% en els de menys de 500. El pes de la gent gran es redueix amb el
tamany del municipi i és del 17,3% en els d'entre 5.000 i 20.000 veïns i del 17,2% en els d'entre
20.000 i 100.000, i torna a pujar en les ciutats més grans, essent del 21,5% a Barcelona.
PERCENTATGE DE VEÏNS DE 65 ANYS O MÉS, SEGONS EL NOMBRE D'HABITANTS DEL
MUNICIPI

En concret, el municipi amb un percentatge major de gent gran és Forès (Conca de Barberà), on
el 54,8% dels veïns tenen 65 anys o més, seguit de Vallfogona de Riucorb (Conca de Barberà), on
ja és del 44,7%, i Fígols (Berguedà), on és del 40,5%. Queden a prop del 40% Els Omellons
(Garrigues), amb el 39,6%, i La Figuera (Priorat), amb el 39,4%.
Per contra, els municipis amb menys gent gran són dos del Tarragonès, La Pobla de Mafumet,
amb el 7,6%, i Renau, amb el 8,5%. Els segueixen Guissona (Segarra) -el municipi amb més
immigració del país, una de les vies per lluitar contra l'envelliment de la població-, amb el 9,4%, i
Celrà (Gironès), amb el 10%.
El Berguedà, una comarca en risc d'envelliment
El Berguedà presenta un percentatge del 24,5% de majors de 65 anys amb cinc municipis que
superen el 30% de gent gran: La Pobla de Lillet (35,1%), Sant Jaume de Frontanyà (36,7%), Vilada
(31,9%), la Nou de Berguedà (32,5%), Fígols (40,5%) i Vallcebre (31,7%). En canvi, els municipis
"més joves" són Castell de l'Areny (13,9%), Santa Maria de Merlès (15,3%) i Sagàs (17,4%),
Capolat (16,7%).
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es pot fer més o menys gran el zoom de la imatge.
A nivell comarcal, la comarca amb més gent gran, la Terra Alta (29,1%) duplica en percentatge
la que en té menys, la Vall d'Aran (14%). La segona amb més majors de 64 anys és les
Garrigues (25,7%), seguida del Priorat (25,5%), el Pallars Jussà (25,5%) i el Ripollès (25,4%). En
canvi, la segona on n'hi ha menys és el Gironès (15%), just per davant dels dos Vallès (16,4%,
cadascun) i el Tarragonès (16,5%).
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