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El padró del Vallès Occidental: quins
municipis han guanyat i perdut
habitants?
L'Idescat ha publicat les xifres oficials del padró de la comarca

Vacarisses és un dels municipis de la comarca que augmenta la seva població | Aj. Vacarisses

L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ha publicat les xifres oficials de població referides
a l'1 de gener del 2021 provinents de la revisió anual del padró municipal. Així doncs, la població
empadronada al Vallès Occidental és de 937.422 habitants; una xifra que representa una
disminució de 86 persones (-0,01%). Un còmput total que implica la reducció del nombre de
ciutadans a la comarca per primera vegada des que es va implantar el padró continu l'any 1998.
Dels 23 municipis del Vallès Occidental, 10 perden població respecte al 2020, entre els quals es
troben les dues capitals, Terrassa (-0,28%) i Sabadell (-0,15%), i els municipis grans i mitjans,
tret de Sant Cugat del Vallès i Castellar del Vallès, que incrementen anualment la xifra de
residents (+1,11% i +0,70%, respectivament). També destaca la disminució de la població
empadronada a Cerdanyola del Vallès (-1,10%) i Barberà del Vallès (-0,95%).
Per altra banda, la resta de municipis de menor grandària augmenten la seva població únicament amb l'excepció de Badia del Vallès (-1,39%) i Polinyà (-0,12%)-. En aquest grup,
destaquen Gallifa (+9,58%), Rellinars (+7,29%), Sant Llorenç Savall (+4,01%), Vacarisses
(+3,66%), Matadepera (+1,85%) i Sentmenat (+1,12%).
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Població empadronada a 1 de gener de 2021 als municipis del Vallès Occidental Foto: Idescat

I al conjunt del país? Doncs només vuit comarques de Catalunya perden població respecte del
2020, entre les quals destaquen, el Barcelonès (-1,45%) i el Baix Llobregat (-0,16%). Altres
comarques de l'entorn presenten una dinàmica demogràfica positiva, com ara el Moianès
(+2,33%), el Vallès Oriental (+0,29%), Osona (+0,23%) i el Maresme (+0,22%).
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