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Neixen menys nadons i augmenten
les persones amb més de 65 anys
Terrassa veu com la població any rere any es va envellint; el 2012 van registrarse 2.737 naixements, 68 nadons menys que l'any anterior
Yandi va ser el primer nadó nascut l'1 de gener de 2013 Foto: Lluïsa Tarrida

La població de Terrassa s'envelleix. Aquesta és una de les dades que es desprenen de l'Informe
de Població de Terrassa 2013. La població més gran de 65 anys a la nostra ciutat se situa en un
15,4%, és a dir, amb 33.178 persones.
Entre la població espanyola, el grup de 65 anys i més és més nombrós que el de 0-14 anys. És a
dir que està per sobre del valor 100, el valor que indica el grau d'envelliment. L'any 2013, aquest
valor se situa en el 104,19, superior al valor 103,61 que va marcar l'any anterior. Això significa,
que si només tinguéssim en compte la població nascuda a l'estat, Terrassa es podria considerar
una ciutat envellida ja que per 31.396 nens d'entre 0 a 14 anys té 32.711 persones de 65 anys o
més.
Aquesta xifra però queda relativitzada un cop entra en contacte amb la població estrangera que té
una taxa de només 7,13 (l'any 2012 era de 6,64), una xifra molt baixa i que fa reduir
substancialment la taxa d'envelliment de la ciutat fins als 87,44. Aquesta xifra s'aconsegueix de
l'operació "població de 65 anys i més / població de 0 a 14 anys x 100". D'aquesta manera, a 1 de
gener de 2013 la població estrangera té empadronades a Terrassa 6.548 persones de 0 a 14
anys mentre que en la franja de 65 anys o més hi ha registrades 467 persones.
Pel que fa la taxa de sobreenvelliment (85 anys i més), el valor de Terrassa ha pujat al 14,83
(14,45 tenia l'any 2012, 13,8 el 2011 i 13,3 l'any 2010). El creixement d'aquesta taxa és una
mostra del procés d'envelliment general de la població de Terrassa, que està afectant en major
grau als habitants de nacionalitat espanyola. Entre els barris, destaca Vallparadís, que té una
taxa d'envelliement de 167,88 i un sobreenvelliment alt de 20,58. Can Jofresa també està
incrementant l'envelliment de la seva població amb un valor de 166,02 (149,10 tenia l'any
anterior), tot i què el sobreenvelliment és 8,60 (puja des del 7,69 que tenia l'any 2012). Altres
barris a tenir en compte per la seva població total són Sant Pere i Ca n'Aurell, amb valors
d'envelliment de 127,06 i 126,12, respectivament.
Augmenten les llars unipersonals
Un altre aspecte ha tenir en compte que ressalta l'Informe de Població és que el nombre total de
llars de Terrassa ha passat de 81.152 que tenia l'any 2012 a 81.355 pel 2013. De totes aquestes,
5.098 corresponen a unitats familiar on tots els seus membres són de nacionalitat estrangera
(5.049 eren l'any anterior, pràcticament el mateix nombre). Les llars on tots els seus membres
tenen 65 anys i més representen el 17,24% de totes les unitats familiars de la ciutat (l'any 2012,
suposaven el 16,91%). Aquestes xifres ens indiquen el progressiu procés d'envelliment que
experimenta la població de Terrassa.
Un altre fenòmen a seguir són les llars unipersonals, que representen el 23,82% del total. En
aquest cas, també s'aprecia un lleuger increment respecte l'any 2012 (23,37%). Val a dir, però,
que en el cas de les llars on tots els seus membres són estrangers, el percentatge d'unitats
unipersonals és inferior (18,67%), malgrat que s'ha incrementat respecte l'any anterior (17,21%).
Creixement natural
El creixement natural (diferència entre els naixements i les defuncions) és de 1.201 habitants, és
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a dir -80 o -6,25% respecte l'any anterior. Aquesta xifra està provocada, principalment, per la
disminució de les altes per naixement entre la població estrangera (-57 respecte l'any anterior). La
ciutat de Terrassa ha registrat un total de 2.737 naixements, fet que manté la tendència a la
baixa per quart any consecutiu, accentuada aquest any amb 68 nadons menys nascuts.
Entre la població espanyola, s'han comptabilitzat -11 naixements. Els naixements de la població de
nacionalitat estrangera durant el 2012 suposen el 21,9% del total de la ciutat, una xifra
sensiblement inferior a la de 2011 els (23,4%) i 2010 (24,4%). Entre els naixements de les
diferents nacionalitats estrangeres, destaquen els dels marroquins amb 389 (52 menys que el
període anterior).
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