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Dinàmica de la població 
 

 

La Garriga és un municipi de la comarca del Vallès Oriental. El registre del Padró 

Municipal d’Habitants (a partir d’ara PMH), indica una població de 15.656 habitants a 

16 de juliol de 2012. Des de l’any 2.000 els efectius de població a La Garriga han 

augmentat de manera constant, més accelerat en el període 2.000-2.008 i de manera 

més gradual fins a l’actualitat. En dades absolutes el creixement en aquesta dècada ha 

estat de 3.677 persones, un augment del 30,7% respecte a la població resident al 

municipi a l’any 2.000.   
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       Gràfic 1. Evolució de la població a La Garri ga, 2000-2012

 
  Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Padró Municipal d’Habitants 
* 2012 a data 16 de juliol 
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Actualment, La Garriga compta amb 1.221 persones estrangeres, és a dir, un 

7,8% sobre el total de la població. Aquest percentatge ha crescut considerablement 

durant el període estudiat. Des de 2.000 la tendència ha estat positiva, amb un 

augment percentual de 4,8 punts fins l’any 2008. Aquest any marca un canvi 

important de tendència, ja que fins l’actualitat el percentatge de població estrangera 

ha disminuït progressivament, del 8,7% a l’actual 7,5%. Una tendència que s’explica 

per l’actual crisi econòmica i que ha estat generalitzada a tot el país.   

Taula 1 Evolució de la població estrangera de La Ga rriga, 2000-2011 

Any Població total Població 
espanyola 

Població 
estrangera  

% 
Població 

estrangera  

2.000 11.979 11.511 468 3,9% 

2.001 12.356 11.795 561 4,5% 

2.002 12.661 11.928 733 5,8% 

2.003 13.018 12.167 851 6,5% 

2.004 13.509 12.504 1.005 7,4% 

2.005 13.967 12.837 1.130 8,1% 

2.006 14.337 13.160 1.177 8,2% 

2.007 14.736 13.469 1.267 8,6% 

2.008 15.041 13.731 1.310 8,7% 

2009 15.149 13.876 1.273 8,4% 

2.010 15.263 14.068 1.195 7,8% 

2.011 15.508 14.330 1.178 7,6% 

2.012 15.656 14.435 1.221 7,8% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del PMH 
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Aquesta tendència en l’evolució del percentatge de població estrangera també 

s’observa a la comarca, la província de Barcelona i el conjunt de Catalunya. Cal 

destacar que la transició entre l’augment continuat del percentatge i la tendència a la 

baixa s’ha donat abans a La Garriga que a d’altres demarcacions: si el canvi es dóna al 

municipi a l’any 2008, a la comarca del Vallés Oriental es dóna un any després i al 

2010 a la província de Barcelona i el conjunt de Catalunya.  

Gràfic 2. Evolució percentual de la població estran gera. Comparativa 
territorial 2000-2011
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 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del PMH. 

 

Un altre element a destacar és que el percentatge de població estrangera del 

municipi respecte a la comarca ha estat inferior des de l’any 2003 fins a l’actualitat. 

L’any 2011 el percentatge de població estrangera a La Garriga era del 7,6% davant del 

11,2% de la comarca o del 14,4% del conjunt de Barcelona. El fet que abans del 

moment més intents d’immigració la relació entre tots dos valors fos contrari, amb un 

major percentatge del municipi vers la comarca ens indica que la realitat local és 

diferent a la d’altres municipis propers més grans. 
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             Estructura de la població 

L’anàlisi d’estructura demogràfica fa referència al sexe i l’edat de la població total, 

espanyola i estrangera. 

 
Taula 2. Població segons nacionalitat i sexe a La Garriga, juliol de 2012 

absoluts 

Nacionalitat Total home  dona 
% Homes sobre 

nacionalitat 
% dones sobre 

nacionalitat 

% sobre el 
total de 
població  

Població total 15.656 7594 8062 48,5% 51,5% 100% 
Població espanyola 14.435 7002 7433 48,5% 51,5% 92,2% 
Població estrangera 1.221 592 629 48,5% 51,5% 7,8% 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del PMH 

 

El total de població de La Garriga, a 16 de juliol de 2012, presenta una distribució 

paritària, amb un 48,5% d’homes i un 51,5% de dones. La dada més interessant i 

sorprenent és que aquesta distribució és la mateixa, tan per la població autòctona com 

estrangera. Això és sorprenent i respon, com es veurà a continuació, a l’origen de la 

població estrangera.  

Gràfic 3: Distribució de la població estrangera per  sexe, segons 
grup d'origen, La Garriga 16 de juliol de 2012
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     Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del PMH 
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Com es pot veure al gràfic 3, la distribució és molt desigual segons l’origen de la 

població estrangera. Així, generalment la població procedent d’Amèrica està fortament 

feminitzada, mentre la que procedeix d’Àfrica està generalment molt masculinitzada. 

La població d’origen europeu acostuma a ser més paritària. El valor percentual per 

sexes de la població estrangera respon a la major presència de població que 

procedeix de dos grups de nacionalitats feminitzades, com són les de l’Europa 

comunitària i de l’Amèrica del sud.  

En el proper apartat analitzarem la població de La Garriga a partir de la seva 

estructura d’edats.  

 Taula 3 : Indicadors d'estructura segons grups de n acionalitats a La Garriga 

Indicadors Població 
espanyola 

Població 
estrangera 

Dones 42,3 33,4 
Homes 39,3 33,1 Mitjana d'edat 
Total 40,8 33,3 

índex de dependència econòmica 1 54 24 
índex d'envelliment 2 92 19 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del PMH 

Els indicadors d’estructura ens aporten informació relacionada amb l’edat dels de 

col·lectius de població. La Taula 3 mostra la mitjana d’edat, l’índex de dependència 

econòmica i l’índex d’envelliment per a la població. La mitjana d’edat de la població 

estrangera (33,3 anys) és 7,5 anys inferior que la mitjana d’edat de la població 

espanyola (40,8 anys). Això confirma allò que es dóna al conjunt de municipis, és a 

dir, que la presència de persones estrangeres rejoveneix la població total, donat que es 

tracta de persones en edat laboral. També és interessant observar que la mitjana de la 

població estrangera no difereix per sexes, ja que tan homes com dones tenen una 

mitjana de 33 anys.   

                                                 
1 Índex de dependència econòmica = ((població de 0 a 15 anys + població de 65 i més) / població de 16 a 
64 anys) × 100 
 
2 Índex d’envelliment = (població de 65 i més / població de 0 a 15 anys) × 100 
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L’índex de dependència econòmica és un indicador que calcula el pes de la població 

potencialment inactiva per la influència del factor edat en el mercat de treball (població 

menor de 16 anys i major de 65 anys) en relació a la població potencialment activa 

(població compresa entre els 16 i els 64 anys). En el cas de La Garriga, el càlcul indica 

que per cada 100 persones espanyoles potencialment actives, n’hi ha 54 d’inactives. 

La població estrangera, per la seva banda, presenta un índex de dependència 

econòmica menor, doncs per cada 100 persones estrangeres potencialment actives 

n’hi ha 24 d’inactives.   

L’índex d’envelliment és un indicador que mesura la proporció entre individus 

majors de 65 anys i joves menors de 16 anys. La població espanyola obté un índex 

d’envelliment de 92 (per cada 100 persones de menys de 16 anys n’hi ha 92 majors de 

65). Entre la població estrangera l’índex d’envelliment és molt menor, de 19, 

cosa que indica una escassa presència de persones de la tercera edat. Aquest fenomen 

de rejoveniment que implica la presència de població estrangera es pot observar amb 

la construcció de les piràmides de població corresponents.  

Gràfic 4. Piràmides de població per a la població espanyola i estrangera, 2012 

Homes     |      Dones

20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20%

De 0 a 4 anys

De 10 a 14 anys

De 20 a 24 anys

De 30 a 34 anys

De 40 a 44 anys

De 50 a 54 anys

De 60 a 64 anys

De 70 a 74 anys

De 80 a 84 anys

90 i més anys

G
ru

p
s
 d

'e
d
a
t

Habitants

Població Estrangera Població Espanyola
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del PMH 
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La població espanyola presenta un dibuix homogeni que tendeix a una forma 

rectangular. Hi ha una presència important de població a les franges superiors 

de la piràmide. El grup d’edat amb major pes relatiu és el constituït per la franja de 40 

a 44 anys. El 30% de la població espanyola té menys de 30 anys i  El 20% té 

60 anys o més. Aquesta distribució és característica d’una població amb tendència a 

l’envelliment. 

La població estrangera té un dibuix més heterogeni, amb concentracions 

destacades de població a les franges joves, en especial entre els 30 i els 34 

anys. A les bases de la piràmide trobem també un pes relatiu important: gairebé el 

40% dels estrangers tenen menys de 30 anys. En canvi, la presència de població 

major de 60 anys és molt menor entre la població estrangera que entre la població 

autòctona. Entre la població nouvinguda pràcticament no hi trobem efectius en aquesta 

franja d’edat (escassament el 3% de la població estrangera).  
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Origen de la població 

 

Aquest capítol analitza la procedència i la destinació dels moviments migratoris de la 

població de La Garriga durant els últims cinc anys. Les dades necessàries per aquesta 

anàlisi provenen del registres d’altes i baixes per canvi de residència del PMH. En el 

següent gràfic podem veure com han evolucionat, en nombres absoluts, el nombre 

d’altes i baixes del padró municipal per canvis de residència de persones que s’han 

empadronat al municipi provinents d’altres municipis o que s’han donat de baixa del 

padró perquè han marxat a d’altres destinacions. 

Gràfic 5: Moviments migratoris 2006-2011
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    Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del PMH. 

Com a immigració interior entenem aquelles persones que, independentment de la 

seva nacionalitat, han arribat a La Garriga des d’altres municipis del territori espanyol; 

com a immigració exterior, aquelles persones que han arribat al municipi des de 

l’estranger. En el cas de la emigració apliquem el mateix criteri, és a dir, no tenim en 

3 
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compte la variable nacionalitat, sinó que ens centrem en analitzar si el destí de 

residència es troba dins o fora del territori espanyol. 

Per tant, tal i com podem observar en el gràfic 5, la majoria de persones que han 

arribat o marxat de La Garriga durant els anys 2006-2011, responen a pautes de 

mobilitat interna dins del territori nacional. Tot i això, cal tenir en compte que, sobretot 

entre els anys 2006-2008, el nombre de persones que arriben al Prat directament des 

del estranger presenten un nombre significatiu: 164, 174 i 133 persones 

respectivament. Del gràfic també destaca el fet que no existeix una pauta diacrònica 

en la emigració exterior, que fluctua els diferents anys.  

Si aprofundim en aquest anàlisi i ens centrem en la distribució de les altes segons 

procedència observem que el 72 % de les altes al padró durant 2006-2011 venen de 

municipis de la província de Barcelona i el 14% provenen directament de l’estranger. 

Per altra banda, les persones que provenen de municipis espanyols de fora de 

Catalunya representen només el 10%. La procedència amb menys representació és la  

de la resta de Catalunya, amb un percentatge acumulat del 4%. 

Gràfic 6: Procedència de la població nouvinguda, 20 06-2011
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 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del PMH. 

Fins aquí hem analitzat els moviments de la població nouvinguda independentment de 

la nacionalitat. En el proper apartat veurem quina ha estat la incidència de les 

persones de nacionalitat estrangera en el total de les persones nouvingudes a La 

Garriga.  
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 En el següent gràfic podem veure el pes relatiu de les persones de nacionalitat 

estrangera sobre el total de la població nouvinguda a La Garriga en els últims cinc 

anys. Durant els anys 2006, 2007 i 2008 hi ha un creixement sostingut fins al 33,96% 

del total de persones nouvingudes, però a partir d’aquest any el percentatge relatiu de 

la població estrangera ha disminuït fins al 25,20% de l’any 2011, encara que s’haurà 

de veure les dades de l’any 2012 per veure si aquesta tendència a la baixa es 

consolida.   

Gràfic 7: Població nouvinguda segons nacionalitat, 2006-2011
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      Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del PMH. 

 

En el següent gràfic podem observar quina és la procedència de les persones 

nouvingudes de nacionalitat estrangera entre 2006 i 2011. En el 42,7% dels casos 

les persones estrangeres que s’han empadronat a La Garriga entre els anys 2006-

2011 provenen de la resta de la província de Barcelona, mentre que en una proporció 

molt semblant (un 42,2%) ho fan directament des de l’estranger. Aquesta dada és 

molt rellevant, doncs les necessitats d’informació i de coneixement de l’entorn no són 

les mateixes per a tots els nouvinguts, sent més específiques per aquells que 

provenen directament de l’estranger i que, per tant, no només han de conèixer la 

realitat més propera, la local, sinó també la realitat del país. En aquest casos serà 

més important la tasca dels poders públics els quals, a través de les seves 

estratègies d’acollida, podran facilitar l’accés d’aquestes persones a la xarxa 

normalitzada de serveis i recursos del municipi. 
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Gràfic 8: Procedència de la població nouvinguda de nacionalitat 
estrangera, 2006-2011
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del PMH. 
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Les principals nacionalitats de La 

Garriga. 
 

 

Recordant dades ja citades en la Taula 1, a 16 de juliol de 2012, la població estrangera 

representa el 7,8% de la població. Entre la població estrangera destaca la població 

amb nacionalitats procedents de l’Amèrica del Sud, amb un percentatge del 35,9%. La 

segona àrea amb més presència és la dels països del Magrib, en concret Marroc, amb 

un 28,7% de la població i, en tercer lloc, la població de la Unió Europea, amb un 

22,1% del total. Aquesta magnitud de la població comunitària, molt propera a la 

magribina, és un fet diferencial del municipi respecte al conjunt de municipis de la 

comarca.  

 
 
Mapa 1: Població estrangera per nacionalitat. 

              
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del PMH 
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A 16 de juliol de 2012 a La Garriga hi ha 67 nacionalitats comptant l’espanyola. En 

l’annex 1 es pot consultar la taula Població segons nacionalitat i sexe a La Garriga en la 

qual hi consta la distribució de totes les nacionalitats segons aquests paràmetres. Tot i 

això, a continuació es farà esment de les principals nacionalitats estrangeres presents 

al municipi. La principal és, amb diferència, la marroquina, que representa el 28,7% 

del total de la població estrangera. Les següents nacionalitats, a una distància 

important de la primera, són majoritàriament de l’Amèrica del Sud. Cal destacar la 

tendència a la paritat per sexes de la població del Marroc, el que indica que es tracta 

d’un procés migratori ja consolidat, doncs aquesta nacionalitat acostuma a processos 

migratoris protagonitzats per homes en un primer estadi per, posteriorment i 

mitjançant processos de reagrupament familiar, anar tendint a l’equilibri entre homes i 

dones. En el cas de les nacionalitats sud-americanes mostren una certa feminització, 

també pròpia de la dinàmica migratòria d’aquests països.   

 

 

Taula 4: Sexe i mitjana d'edat de les principals na cionalitats estrangeres de La Garriga.  

Nacionalitat Total  % P.Estrangera %Homes  %Dones  Mitjana d'edat 

Total Població estrangera 1221 100% 48,5% 51,5% 33,3 
Marroc 350 28,7% 55,7% 44,3% 29,6 
Bolívia 141 11,5% 30,5% 69,5% 31,1 
Itàlia 71 5,8% 62% 38% 36,1 

Equador 67 5,5% 49,3% 50,7% 31,5 
Argentina 47 3,8% 46,8% 53,2% 39,1 
Senegal 41 3,4% 78% 22% 33,4 

Colòmbia 39 3,2% 53,8% 46,2% 33,3 
França 33 2,7% 30,3% 69,7% 39,9 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del PMH 

 
 
 
Una dimensió relacionada amb la nacionalitat és el lloc de naixement. Si tenim en 

compte el conjunt de la ciutadania, veurem que la gran majoria dels residents a La 

Garriga ha nascut a la resta de la província de Barcelona (42,5%), mentre que els 

nascuts al mateix municipi representen “només” el 28,5%. Es tracta, doncs, d’una 

població que ha crescut de manera important per moviments migratoris interns. Per 
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altre banda, cal destacar que els nascuts als països estrangers representen el 10,6% 

significativament per sobre dels que mantenen una nacionalitat estrangera (7,8%). 

 

 

Gràfic 9: Població total segons lloc de naixement 
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     Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del PMH 
 
 

Però, on ha nascut aquesta població estrangera? Si s’observa el mapa 2 veurem que la 

població resident que ha nascut a l’estranger representa el 10,6% del total, però que 

està desigualment representada segons la zona territorial. Les persones nascudes a 

l’Amèrica del Sud són en aquests moments majoritàries, amb un 38,% del total 

nascudes a l’estranger. En aquest sentit cal tenir en compte, per exemple, que moltes 

persones de nacionalitats europees són nascudes a països sud-americans. El segon 

grup de nacionalitats de naixement és el procedent del Magrib, que representen 

el 23% del total. Aquest percentatges de persones nascudes no es correspon amb el 

pes de la nacionalitat, donat que moltes de les persones de nacionalitat magribina són 

ja nascudes a Espanya. Finalment, destacar la important presència de persones 

nascudes a la resta de la Unió Europea, les quals representen el 16,3% del total de 

persones estrangeres.  
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Mapa 2: Població estrangera per lloc de naixement. 

 

    
     Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del PMH 
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Localització de la població  

 

El concepte de localització fa referència a  la distribució de la població per districtes i 

seccions censals. En la Taula 5 i el Mapa 3 podem veure les dades referents a la 

distribució de la població estrangera en el territori de  La Garriga, que compta amb dos 

districtes censals dividit en tres seccions el primer i quatre el segon. La distribució de 

la població estrangera es caracteritza per la seva uniformitat en el territori, 

donat que quasi les seccions presenten percentatges entre el 7% i el 9%, i l’excepció 

és la secció 2.4, que només té un 3,5% de població estrangera.  

Districte Seccció
Població 

total
Població 

espanyola
Població 

estrangera

% 
estrangers 
sobre total 

de la secció

% estrangers 
sobre el total 
de població 
estrangera

1 2.371 2.158 213 8,98% 17,4%

2 1.956 1.796 160 8,18% 13,1%

3 2.616 2.435 181 6,92% 14,8%
6.943 6.389 554 7,98% 45,4%

1 2.684 2.456 228 8,49% 18,7%

2 2.581 2.359 222 8,60% 18,2%

3 2.596 2.405 191 7,36% 15,6%

4 852 826 26 3,05% 2,1%

8.713 8.046 667 7,66% 54,6%

15.656 14.435 1.221 7,80% 100,0%

Taula 5 : Distribució de la població total, espanyo la i estrangera per districtes i seccions 
censals, 2012

Total Districte 1

Total Districte 2 

Districte 1

Districte 2

Total

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del PMH  
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Mapa 3. Percentatges de població estrangera per secció censal 

Aquesta uniformitat de la distribució 

percentual de la població estrangera per 

seccions també es manifesta respecte al 

conjunt del seu propi col·lectiu, donat 

que -excepte a la ja mencionada secció 

2.4- la resta es mouen en percentatges 

molt similars (entre el quasi 15% i el 

19%) del total de població estrangera del 

municipi.  

 

Respecte a la distribució per 

nacionalitats, en la majoria de les 

seccions censals la més present a nivell 

percentual és la marroquina que 

representa al voltant del 30% del total 

d’estrangers residents per secció censal. 

Només hi ha dues excepcions, per una 

part la secció 2 del districte 2 on la 

nacionalitat més present és la boliviana 

(el 14,9% del total d’estrangers) i la 

secció 4 del districte 2. Encara que tenim 

números absoluts poc significatius, la 

nacionalitat amb més persones 

empadronades és l’alemanya, encara que 

només amb cinc persones.   
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Síntesi 

 

� A 16 de juliol de 2012 i segons els registres del PMH, La Garriga compta amb 

una població de 15.656 habitants. D’aquests, el 7,8% % tenen nacionalitat 

estrangera. Aquest percentatge és inferior al registrat pel conjunt de la 

comarca, la província de Barcelona i Catalunya. 

� El total de població presenta una distribució propera a la paritat, amb un 48,5% 

d’homes i un 51,5% de dones. El més sorprenent és que aquesta distribució es 

dóna tan a la població de nacionalitat espanyola com estrangera. 

Observant el comportament demogràfic dels diferents col·lectius estrangers per 

grups d’origen es pot constatar que :  

1. Les persones estrangeres procedents de països del Magrib, la resta 

d’Àfrica i Àsia presenten una tendència a la masculinització, amb un 

55,7%, un 76% i un 56,3% respectivament d’homes sobre els respectius 

total de població. 

 

2. Unió Europea, Resta d’Europa, i Amèrica del sud tendeixen a la 

feminització i  compten amb un 53,1%, un 58% i un 59,6% 

respectivament de dones respecte al total de la població. 

 

� La mitjana d’edat de la població estrangera (33,3 anys) és 7,5 anys inferior que 

la mitjana d’edat de la població espanyola (40,8 anys). La poca presència de 

població d’edats avançades entre els habitants estrangers té com a resultats 

baixos índex de dependència econòmica i d’envelliment entre aquest col·lectiu.  
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� El 72 % de persones que provenen d’altres municipis ( incloses les persones de 

nacionalitat espanyola) durant 2006-2011 venen de municipis de la província de 

Barcelona i el 14% provenen directament de l’estranger. Per altra banda, les 

persones que provenen de municipis espanyols de fora de Catalunya 

representen el 10%. De la població estrangera, el 42,2% prové directament de 

l’estranger i un percentatge molt semblant (42,7%) de la resta de municipis de 

la província de Barcelona.  

 

� La població estrangera representa el 7,8% de la població. Per grans àrees 

geogràfiques destaquen les persones amb nacionalitats de països de l’Amèrica 

del Sud, que representen el 35,9% del total de la població estrangera i els 

precedents del Magrib (28,7%). La tercera procedència és la dels països de la 

Unió Europea, amb un 22,1% del total. El fet que aquest percentatge sigui 

semblant al dels països del Magrib és un fet diferencial d’aquest municipi 

respecte a d’altres.  

 

� Per nacionalitats concretes, a 16 de juliol de 2012 a La Garriga hi ha persones 

de 67 nacionalitats, comptant l’espanyola. Numèricament les principals 

nacionalitats estrangeres  presents al municipi són la marroquina (28,7% del 

total de persones estrangeres) i, molt per darrera, la boliviana (11,5%) i la 

resta, ja per sota del 10% del total de la població estrangera. Per altre banda, 

cal destacar que els nascuts als països estrangers representen el 10,6% 

significativament per sobre dels que mantenen una nacionalitat estrangera 

(7,8%). 

 

� La Garriga compta amb 2 districtes que es divideixen en tres seccions censals 

(el primer) i en quatre seccions (el segon). La distribució de la població 

estrangera es caracteritza per la seva uniformitat en el territori, donat que 

quasi les seccions presenten percentatges entre el 7% i el 9%, i l’excepció és la 

secció 2.4, que només té un 3,5% de població estrangera.
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Annex 

home dona
Població total 15.656 7.594 8.062 48,5% 51,5% 100%
Població espanyola 14.435 7.002 7.433 48,5% 51,5% 92,2%
Població estrangera 1.221 592 629 48,5% 51,5% 7,8%

home dona
  UE 15 258 121 137 46,9 53,1 21,1

Alemània 27 13 14 48,1 51,9 2,2
Austria 3 1 2 33,3 66,7 0,2
Bèlgica 5 1 4 20,0 80,0 0,4
Bulgària 3 2 1 66,7 33,3 0,2
Dinamarca 1 1 0 100,0 0,0 0,1
Eslovàquia 2 1 1 50,0 50,0 0,2
Eslovènia 2 0 2 0,0 100,0 0,2
Finlàndia 1 1 0 100,0 0,0 0,1
França 33 10 23 30,3 69,7 2,7
Grècia 2 2 0 100,0 0,0 0,2
Irlanda 3 1 2 33,3 66,7 0,2
Itàlia 71 44 27 62,0 38,0 5,8
Països Baixos 18 12 6 66,7 33,3 1,5
Polònia 12 5 7 41,7 58,3 1,0
Portugal 11 2 9 18,2 81,8 0,9
Regne Unit 29 15 14 51,7 48,3 2,4
República Txeca 5 2 3 40,0 60,0 0,4
Romania 29 8 21 27,6 72,4 2,4
Suecia 1 0 1 0,0 100,0 0,1
  Resta Europa 33 14 19 42,4 57,6 2,7
Islàndia 2 0 2 0,0 100,0 0,2
Andorra 1 0 1 0,0 100,0 0,1
Georgia 3 2 1 66,7 33,3 0,2
Bòsnia 2 1 1 50,0 50,0 0,2
Russia 13 5 8 38,5 61,5 1,1
Suissa 1 1 0 100,0 0,0 0,1
Ucraïna 11 5 6 45,5 54,5 0,9

Nacionalitats de la població estrangera de La Garri ga
absoluts % dones sobre 

nacionalitat
% sobre el total de 
població estrangera

% Homes sobre 
nacionalitatNacionalitat Total

Taula 6. Població segons nacionalitat i sexe a La Garriga, juliol de 2012

% sobre el total de 
població Nacionalitat

absoluts % Homes sobre 
nacionalitat

% dones sobre 
nacionalitatTotal
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  Àfrica 421 249 172 59,1 40,9 34,5
Burkina Fasso 1 1 0 100,0 0,0 0,1
Camerun 1 1 0 100,0 0,0 0,1
Costa d'Ìvori 3 1 2 33,3 66,7 0,2
Gàmbia 10 10 0 100,0 0,0 0,8
Ghana 2 2 0 100,0 0,0 0,2
Guinea-Equatorial 5 1 4 20,0 80,0 0,4
Mali 1 1 0 100,0 0,0 0,1
Marroc 350 195 155 55,7 44,3 28,7
Nigèria 1 0 1 0,0 100,0 0,1
Senegal 41 32 9 78,0 22,0 3,4
Tanzània 2 2 0 100,0 0,0 0,2
Txad 2 1 1 50,0 50,0 0,2
Tunissia 2 2 0 100,0 0,0 0,2
  Amèrica del Nord 23 5 18 21,7 78,3 1,9
  Estats Units 
d'Amèrica 6 1 5 16,7 83,3 0,5
  Mèxic 14 2 12 14,3 85,7 1,1
  Canadà 3 2 1 66,7 33,3 0,2
  Amèrica Central 71 29 42 40,8 59,2 5,8
 Cuba 28 12 16 42,9 57,1 2,3
Dominica 2 0 2 0,0 100,0 0,2
  República 
Dominicana 29 14 15 48,3 51,7 2,4
Guatemala 2 0 2 0,0 100,0 0,2
  Hondures 9 3 6 33,3 66,7 0,7
Nicaragua 1 0 1 0,0 100,0 0,1

Amèrica del sud 367 148 219 40,3 59,7 30,1
  Argentina 47 22 25 46,8 53,2 3,8
  Uruguai 16 6 10 37,5 62,5 1,3
  Colòmbia 39 21 18 53,8 46,2 3,2
  Equador 67 33 34 49,3 50,7 5,5
  Brasil 14 5 9 35,7 64,3 1,1
  Xile 7 3 4 42,9 57,1 0,6
  Perú 14 8 6 57,1 42,9 1,1
  Paraguai 15 4 11 26,7 73,3 1,2
  Veneçuela 7 3 4 42,9 57,1 0,6
  Bolívia 141 43 98 30,5 69,5 11,5
  Àsia i Oceania 48 27 21 56,3 43,8 3,9
Xina 26 14 12 53,8 46,2 2,1
Filipines 9 5 4 55,6 44,4 0,7
India 1 1 0 100,0 0,0 0,1
Japó 1 0 1 0,0 100,0 0,1
Paquistà 4 4 0 100,0 0,0 0,3
República de Corea 2 0 2 0,0 100,0 0,2
Turquia 4 2 2 50,0 50,0 0,3
Australia 1 1 0 100,0 0,0 0,1
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del PMH
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