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Resum 

L’arribada dels anys noranta del segle XX ha implicat un increment en els fluxos 

migratoris provinents de l’estranger cap a diferents indrets del sud d’Europa i el cas de la 

ciutat de Mataró no queda exempt d’aquesta circumstància. Si bé durant els anys seixanta 

ja va esdevenir una important onada d’immigrants nacionals provinents del sud 

peninsular, amb l’entrada del segle XXI la dinàmica es capgira i els nouvinguts passen a 

comptar amb un caràcter més internacional. En el transcurs d’aquests vint anys el nombre 

total d’habitants a la capital del Maresme s’ha incrementat en un 24% i el percentatge de 

població nascuda a l’estranger ha passat de representar un 4% del total a fer-ho en un 

19%. Així doncs, l’objectiu principal de la recerca és analitzar el procés de segregació 

residencial de la població estrangera a la ciutat de Mataró amb la finalitat de caracteritzar 

aquest fenomen i obtenir conclusions sobre les seves causes i conseqüències. Per això, 

s’ha realitzat el tractament d’un conjunt de dades procedents de diverses fonts, com ara 

el cens de població i el padró continu que, juntament amb l’execució d’entrevistes a quatre 

experts en la temàtica, han permès determinar que Mataró és una ciutat segregada en 

funció del país de naixement i que això porta darrere seu diferents problemàtiques 

associades. A partir d’aquí, s’han definit recomanacions de futur en matèria de polítiques 

sociodemogràfiques públiques d’acord amb les problemàtiques detectades.  

Paraules clau: immigració, Mataró, població estrangera, polítiques 

sociodemogràfiques, segregació residencial. 

______________________________________________________________________ 

Resumen 

El papel de las migraciones en los barrios de Mataró. Segregación, problemas presentes 

y retos de futuro. 

La llegada de los años noventa del siglo XX ha supuesto un incremento en los flujos 

migratorios provenientes del extranjero hacia diferentes lugares del sur de Europa y el 

caso de la ciudad de Mataró no queda exento de ello. Si bien durante los años sesenta ya 

aconteció una importante ola de inmigrantes nacionales provenientes del sur peninsular, 

con la llegada del siglo XXI la dinámica se cambia y los recién llegados pasan a contar 

con un carácter más internacional. En el transcurso de estos veinte años el número total 
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de habitantes en la capital del Maresme se ha incrementado en un 24% y el porcentaje de 

población nacida en el extranjero ha pasado de representar un 4% del total a hacerlo en 

un 19%. Así pues, el objetivo principal de la investigación es analizar el proceso de 

segregación residencial de la población extranjera en la ciudad de Mataró con el fin de 

caracterizar este fenómeno y obtener conclusiones sobre sus causas y consecuencias. Por 

eso, se ha realizado el tratamiento de un conjunto de datos procedentes de varias fuentes, 

como por ejemplo el censo de población y el padrón continuo que, junto con la ejecución 

de entrevistas a cuatro expertos en la temática, han permitido determinar que Mataró es 

una ciudad segregada en función del país de nacimiento y que esto lleva detrás suyo 

diferentes problemáticas asociadas. A partir de aquí, se han definido recomendaciones de 

futuro en materia de políticas socio demográficas públicas de acuerdo con las 

problemáticas detectadas. 

Palabras clave: inmigración, Mataró, población extranjera, políticas socio 

demográficas, segregación residencial. 

______________________________________________________________________ 

Abstract 

The role of migrations in Mataró neighborhoods. Segregation, present problems and 

future challenges. 

The arrival of the 1990s has meant an increase in migratory flows from abroad to different 

places in southern Europe, and the city of Mataró is not exempt from this. Although 

during the 1960s it became an important arrival of domestic immigrants from the south 

of the peninsula, with the beginning of the 21st century the dynamics were reversed, and 

newcomers became more international. Over the last twenty years the total number of 

inhabitants in the capital of Maresme has increased by 24% and the percentage of people 

who were born abroad has risen from 4% to 19% of the total. The aim of this research is 

to analyze the process of residential segregation of the foreign population in the city of 

Mataró in order to characterize this phenomenon and draw conclusions about its causes 

and consequences. For this reason, a set of data from various sources has been processed, 

such as the population census and the continuous census, which, together with the 

execution of interviews with four subject experts, have made it possible to determine that 

Mataró is a segregated city, according to the country of birth, and that this involves 
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different associated problems. From here on, future recommendations in terms of public 

socio-demographic policies have been defined in accordance with the problems which 

have been identified. 

Keywords: immigration, Mataró, foreign population, socio-demographic policies, 

residential segregation. 
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1. Introducció 

Un dels pilars bàsics de la geografia és estudiar les relacions que hi ha entre el territori i 

les societats que l’habiten. Per a mi, poder trobar sentit als fenòmens socials que es 

produeixen en els diferents indrets o carrers d’una ciutat resulta quelcom motivador de 

cara a pensar el perquè de tot plegat, de com s’ha arribat fins on s’ha arribat. D’altra 

banda, també és important reflexionar sobre quines són les possibilitats amb les quals 

compten tant el territori com les persones que l’habiten i de quin és el camí a seguir per 

tal d’assolir uns objectius que esdevinguin en un futur basat en una disminució de les 

desigualtats, una major cohesió social i una major qualitat de vida. 

Arribar fins al punt d’escriure aquestes paraules no ha estat fàcil per a mi. Tenia molt clar 

des d’un bon inici que la temàtica a treballar volia que quedés emmarcada al voltant de la 

demografia o, més concretament, i per tal de reconèixer la necessària perspectiva 

territorial de l’estudi de les societats, de la geografia de la població. A partir d’aquí, però, 

la pluja d’idees era tan abundant i alhora tan desdibuixada que no hi havia manera de 

delimitar ni l’àrea ni la temàtica d’estudi i, ni de bon tros, la pregunta de recerca. 

Això sí, després de donar-hi voltes i més voltes i valorar diferents consideracions, trobo 

que treballar amb la ciutat de Mataró ha estat una idea força encertada. No es tracta ni 

molt menys d’un municipi que per a mi tingui un significat emocional important, però sí 

que és cert que, amb el pas dels anys, l’he pogut conèixer cada vegada més, fins al punt 

de tenir aquell interès/necessitat d’aprofundir molt més en tot allò que quedava lluny del 

meu coneixement. 

Un cop ha quedat delimitat el territori a estudiar, falta saber el què. Així doncs, i dins els 

estudis de població, considero que resulta molt interessant analitzar els fluxos de persones 

entre territoris. Les migracions, com bé sabem, es poden produir a diferents escales i 

Mataró ha sofert durant les darreres dècades booms d’arribades tant de l’àmbit nacional 

com l’internacional. L’impacte dels desplaçaments implica canvis en la manera com 

s’estructura el territori, així com suposa una adaptació tant pels que ja hi són com per als 

que arriben. Factors com ara la concentració i segregació residencial són determinants de 

cara a observar com, dins un mateix territori, es poden produir relacions de major o menor 

intensitat entre diferents grups de població. 
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D’aquesta manera, la principal motivació de la present recerca és la d’estudiar l’evolució 

més recent de la població a la ciutat de Mataró (centrant-se en la diferenciació entre 

barris), mesurant-ne el paper influenciador que han tingut les migracions en aquest 

procés, i visualitzar si existeixen processos de segregació residencial. Un cop obtinguts 

els principals resultats es podran proposar unes recomanacions futures en forma de 

polítiques sociodemogràfiques públiques. 

L’Ajuntament de Mataró des del moment en què es va realitzar el darrer cens de població 

(2001) publica anualment un estudi de la població al municipi el qual es pot considerar 

que està força treballat i és ben complet. No obstant això, bona part de les dades 

obtingudes i que es presenten a tothom qui hi vulgui accedir a elles manquen d’una anàlisi 

evolutiva, quedant derivades doncs a una simple anàlisi de moment. Així doncs, és 

interessant treballar amb bona part d’aquestes dades i extreure de les mateixes aquella 

informació que fins ara no ha estat tractada i que ajudarà a entendre l’evolució passada, 

la situació present i a plantejar reptes de futur.  

El tema d’aquesta recerca s’emmarca en l’estudi dels fenòmens migratoris a la ciutat de 

Mataró, així com les conseqüències que en deriven en la dinàmica demogràfica del 

municipi a partir de l’any 2000 i fins a l’actualitat. Mataró es conforma com la capital de 

la comarca del Maresme i es localitza en la segona corona de la Regió Metropolitana de 

Barcelona. En data d’1 de gener de l’any 2020 té gairebé 130.000 habitants (Idescat, 

2021). 

Tal com esmenten Cabré i Domingo (2007), durant els primers anys del segle XXI s’ha 

produït un important canvi a Catalunya quant a l’arribada d’onades migratòries, essent 

aquestes procedents de l’estranger i suposant per a la regió canvis fonamentals en 

l’estructura poblacional, en la distribució en el territori i en el conjunt de la seva dinàmica 

demogràfica. Tanmateix, Checa i Arjona (2007) afirmen com una vegada esdevinguda 

aquesta arribada d’immigrants, una de les respostes que les ciutats donen a 

l’heterogeneïtat i diversitat poblacional és la segregació residencial, entesa com la 

desigual ocupació dels espais entre els diferents grups de població. 

Així doncs, es tractarà principalment d’estudiar la configuració sociodemogràfica dels 

barris de Mataró i entendre el paper de les migracions com a factor de transformació 

d’aquests. 
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Aquest treball, obviant la present introducció, s’estructura en un total de vuit parts, 

cadascuna d’elles desglossada en diferents apartats. En primera instància trobarem els 

objectius i hipòtesis plantejats, els quals han servit com a base per anar avançant en tota 

la recerca. Seguidament, es presentarà l’àmbit d’estudi, tot tenint en compte la història i 

orígens de la ciutat de Mataró, la seva consolidació i configuració territorial actual i també 

les diferents teories que emmarquen la proposta de treball. 

L’apartat de fonts i metodologia és on es mostra l’origen de totes aquelles dades que 

s’utilitzen per a la confecció del present treball, així com s’explica amb quin objectiu es 

treballen aquestes. Tanmateix es fa referència a com es treballen, és a dir, de quina manera 

s’exploten i presenten per a la mostra final de resultats.  

Seguidament entrarem en plena matèria amb l’apartat de la configuració de la població a 

Mataró, d’on parlarem del creixement més recent, del paper de la immigració en aquest 

creixement, de les característiques de la població nouvinguda, així com de la seva 

distribució dins el municipi i del fenomen de segregació residencial. 

Aquest darrer apartat el lligarem amb els resultats obtinguts en les entrevistes realitzades 

a diferents informants, per així poder acabar definint quins problemes hi ha actualment 

presents en el municipi en relació amb la distribució de la població en el territori i quines 

recomanacions futures en forma de polítiques públiques es poden plantejar. Tanmateix, 

es plantejaran també unes conclusions finals. 
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2. Objectius i hipòtesis de treball 

El principal objectiu d’aquest treball és analitzar el procés de segregació residencial de la 

població estrangera a la ciutat de Mataró amb la finalitat de caracteritzar aquest fenomen 

i obtenir conclusions sobre les seves causes i conseqüències. 

Com a objectius secundaris, es poden assenyalar: 

1. Mostrar les pautes de localització de la població nascuda a l’estranger al 

municipi de Mataró i la seva evolució temporal. 

2. Identificar i mesurar fenòmens de segregació residencial de la població 

nascuda a l’estranger en els diferents barris del municipi segons l’origen 

d’aquesta. 

3. Assenyalar les problemàtiques presents vinculades als processos de 

segregació residencial de la població nascuda a l’estranger. 

4. Proporcionar informació que permeti definir recomanacions per a la confecció 

de les polítiques sociodemogràfiques públiques. 

5. Mesurar la importància de les migracions al municipi en la seva evolució 

sociodemogràfica i el seu impacte en la configuració diferencial dels seus 

barris. 

6. Aportar una cartografia detallada del fenomen migratori a la ciutat de Mataró. 

Tanmateix, les hipòtesis que es plantegen són les següents: 

1. Les migracions internacionals succeïdes al municipi de Mataró a principis dels 

anys dos mil han esdevingut en una important diferenciació entre barris a 

conseqüència de la desigual distribució dels diversos grups de població en el 

territori. Existeixen problemàtiques derivades d’aquests processos que han de 

corregir-se. 

2. Una correcta aplicació de polítiques sociodemogràfiques públiques en el 

municipi facilitarà la correcta convivència dels seus gairebé 130.000 habitants 

i ajudarà a solucionar les problemàtiques existents en els barris. 
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3. Presentació de l’àmbit d’estudi 

Mataró, capital de la comarca del Maresme, se situa aproximadament a uns 30 

quilòmetres al nord-oest de la ciutat de Barcelona. Amb una superfície total de 22,53 km2 

i amb una altitud sobre el nivell del mar de 28 metres (Idescat, 2021), limita amb els 

municipis de Dosrius i Sant Andreu de Llavaneres al nord i nord-est respectivament i amb 

Argentona a l’oest i Cabrera de Mar al sud-oest. Tota la franja sud-oriental està coberta 

per una línia de costa mediterrània que supera els 6 quilòmetres de longitud. 

Figura 1. Situació de Mataró respecte al conjunt de Catalunya i la comarca del Maresme 

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases cartogràfiques de l’ICGC. 

3.1. Història i orígens de la vila de Mataró 

Mataró té el seu origen en l’època romana, moment en què es va fundar sota el nom 

d’Iluro. Es calcula que aquest esdeveniment va succeir aproximadament entre l’any 80 i 

70 aC, mateix període en què es van fundar també d’altres ciutats properes com Gerunda 

(Girona), Emporiae (Empúries) o Baetulo (Badalona). Tot conformant el conjunt de la 

xarxa de ciutats de l’Imperi romà, estava situada a la riba del Mare Nostrum, actualment 

coneguda com la Mar Mediterrània, i arran de la via Augusta (Barceló, et al., 2019). Si 

un fa una passejada per Mataró, tal com s’esmenta al portal web de l’ajuntament (2021), 

es poden visualitzar a la zona del nucli antic les darreres troballes corresponents a la vil·la 
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romana. Tanmateix, el recorregut permet gaudir també de l’herència del barroc, trobar 

influències arquitectòniques colonials i contemplar a més a més una mostra destacada del 

modernisme, tot de la mà de l’arquitecte mataroní Josep Puig i Cadafalch. Avui en dia, i 

tal com esmentaven farà ja vint anys Catà i Manent (2001), la ciutat de Mataró s’ha 

assegurat un lloc en el mapa contemporani. Citant textualment, els autors la presenten de 

la següent manera: 

“Aquesta vitalitat, aquesta capacitat d’atraure i fer seus els nouvinguts, que encara 

renova a diari, l’erigeix com una ciutat capital del mosaic urbà que envolta 

Barcelona i teixeix la seva regió metropolitana. Una ciutat oberta i plural amb una 

personalitat pròpia arrelada en els seus dos mil anys d’història. Banyada pel 

Mediterrani i resguardada per la serralada, Mataró, 28 quilòmetres al nord de 

Barcelona, és la capital d’aquesta mena d’hivernacle natural que es diu Maresme.”  

(Catà i Manent, 2001).    

3.2. Consolidació de la població de Mataró 

Tal com esmenta Llovet (2000), la ciutat de Mataró es consolida a mitjans del segle XIX, 

i més concretament l’any 1857, com la segona població de la província demogràficament 

parlant, amb un total de 16.595 habitants, tan sols per darrere de la vila de Gràcia. Vint 

anys més tard, i segons el cens de 1877, ja es comptava amb un total de 17.413 habitants, 

però amb un greu problema quant a nombre d’habitatges. Vista l’existència clara d’una 

aglomeració humana a la ciutat, l’Ajuntament va engegar aquell mateix any les bases per 

a la confecció d’un pla d’Eixample i reforma interior de la ciutat. Elaborat per l’enginyer 

Melcior Palau i l’arquitecte Emili Cabañes, ambdós d’origen mataroní, el pla d’Eixample 

de 1978 va ser el projecte més ambiciós de la ciutat, tant per la seva amplitud com per la 

previsió de futur que s’hi esperava de la creació d’aquest. Amb una superfície de més 

d’1.200.000 metres quadrats, s’anava a  ampliar l’àrea habitada existent a Mataró en més 

d’un 179 per cent. Tot i haver avançat amb èxit, en l’actualitat el projecte ha estat 

qüestionat en més d’una ocasió en el sentit que no va assolir la funció de posar en ordre 

el desenvolupament urbà de la ciutat, sinó que simplement va experimentar una 

continuïtat en la manera tradicional de construir la població. 
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3.3. La configuració actual de la ciutat 

Tal com es pot observar a la Figura 2, adjuntada a continuació, la ciutat de Mataró es 

configura a partir d’un total d’onze barris, cadascun d’ells de tipologia ben diversa quant 

a dimensió, població, tipologia d’habitatge i serveis, etc.  

Segons Marín i Viñals (2002) el centre històric (barri del Centre) i el barri de l’Eixample 

del segle XIX es van quedar petits amb els moviments migratoris de la segona meitat del 

segle XX. A partir d’aquell moment van començar a créixer nous barris que durant els 

anys noranta es van acabar d’integrar com a nucli urbà compacte en el conjunt de la ciutat. 

Així doncs, sobre camps de secà, vinyes i garrofers van començar a créixer ràpidament a 

partir dels anys cinquanta del segle XX nuclis urbans fora del perímetre de la ciutat. Tal 

com esmenten els mateixos autors, Cerdanyola va ser el primer barri a aparèixer, estenent-

se aquest pel vessant occidental del municipi, tot resseguint la línia del tramvia que unia 

la burgesia de Mataró amb les seves cases d’estiu d’Argentona. L’època de franquisme 

va permetre que la urbanització del barri fos desordenada i amb pocs espais públics, fets 

pels quals avui en dia s’identifica una forta pressió demogràfica i una falta de zones de 

convivència per a la seva població. Val a dir que existeix una gran diferenciació entre el 

nord i el sud del barri que, fins fa poc, es conformaven com a dos barris distints. Als 

carrers del nord s’identifiquen cases unifamiliars d’una sola planta amb pati davant 

l’entrada principal, construïdes pels seus propis habitants, les quals recordaven molt a la 

construcció pròpia del seu lloc d’origen (Andalusia, Múrcia i Extremadura). En canvi, al 

vessant sud hi predominen els grans blocs de pisos construïts als anys seixanta i setanta. 

De la mateixa manera que Cerdanyola, altres nuclis de població van néixer a la perifèria 

de la ciutat durant els anys seixanta, com ara la Llàntia, Vista Alegre i els centres de 

Cirera i els Molins, tots situats a la part nord del municipi i els quals s’han conformat avui 

en dia com a barris en ple dret. Els barris de la Llàntia i Vista Alegre, nascuts dalt de dos 

turons, són el punt de trobada de la nova i la vella ciutat. En aquests casos, de la mateixa 

manera que en els primers moments de Cerdanyola, els seus habitants compraven les 

parcel·les i construïen ells mateixos les cases, sense cap mena d’ordenació prèvia. 

Altres barris com Rocafonda, el Palau i el Pla d’en Boet van néixer en un moment 

posterior, amb blocs de pisos alts en carrers més ordenats però amb gran densitat 

d’habitants. El Pla d’en Boet va néixer als anys vuitanta a l’entrada sud de la ciutat i el 
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seu nucli és una promoció de pisos públics. Quant a Rocafonda i el Palau, ambdós 

s’estructuren a l’est de la ciutat. Si bé un dels objectius a treballar a la Llàntia i Vista 

Alegre anava en relació amb canviar la distribució desordenada de les cases, en el cas de 

Rocafonda i el Palau el que se cercava era solucionar els problemes de les densitats 

elevades en relació amb la resta de la ciutat, sense prou espai públic a més. S’ha 

d’esmentar, però, que en el cas del Palau estem centrant l’atenció en una petita part del 

barri, ubicada al voltant de l’antic escorxador i que és immediatament fronterera amb 

Rocafonda. La resta del barri, tal com es pot observar a la figura adjuntada a continuació, 

la conformen les Cinc Sènies, que és la zona agrícola del municipi, la qual ocupa una àrea 

de cultiu gairebé tan gran com la ciutat. 

Figura 2. Situació dels barris de Mataró 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases cartogràfiques de l’ICGC i de l’Ajuntament de Mataró. 
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La divisió administrativa actual es completa amb un total de 75 seccions censals, 

distribuïdes de la següent manera: 

Figura 3. Situació dels barris i seccions censals de Mataró 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases cartogràfiques de l’ICGC i de l’Ajuntament de Mataró. 

Tanmateix, la Figura 4 fa referència a la qualificació del sòl (focalitzada en l’ús 

residencial i l’activitat econòmica). És important observar com els barris es configuren 

de manera distinta, tenint una tipologia de construcció ben contrastada entre el centre i 

les diferents perifèries. Més endavant es recuperarà aquest mapa per tal d’entendre com i 

on es distribueix la població en funció del seu origen i s’entrarà més en matèria per tal 

d’explicar aquestes diferències tan marcades. 
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Figura 4. Qualificació del sòl al municipi de Mataró, any 2020 

  

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases cartogràfiques del Mapa urbanístic de Catalunya 

(Departament de Territori i Sostenibilitat). 
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4. Marc teòric 

Des de finals del segle XIX es van començar a introduir diferents estudis humans de 

caràcter científic vers els moviments migratoris. Ravenstein (1885) va ser el precursor de 

tot això, donant peu a la creació d’unes lleis de la migració, les quals explicaven, 

descrivien i predeien els diferents moviments tant interns com externs de la població. 

Herrera (2006), que estableix una perspectiva teòrica en l’estudi de les migracions, 

esmenta que avui en dia encara falta un criteri de general acceptació sobre el que s’ha 

d’entendre com a migració. Aquesta falta d’entesa ha suposat que hi hagi discrepàncies 

entre nombroses investigacions, sobretot a l’hora d’interpretar, avaluar i comparar 

resultats. 

Arango (2007) i Abu-Warda (2008) esmenten que, tot i que les migracions no són 

quelcom nou avui dia, sí que és cert que la manera de migrar ha anat variant al llarg de 

les diferents èpoques de la història. Tanmateix, indiquen com aquests moviments han 

facilitat gratament el desenvolupament econòmic mundial i l’enriquiment de cultures i 

civilitzacions. Arango (2007), a més, insisteix en el fet que les migracions internacionals 

del començament del segle XXI són molt diferents de les de qualsevol altre episodi de la 

història de la mobilitat humana. La seva fisonomia s’ha anat construint des dels anys 

setanta del segle XX i avui en dia compten amb una rellevància molt important. 

Entrant en major profunditat en l’àmbit d’estudi, Ortega-Rivera i Solana (2015) 

introdueixen que la dècada dels seixanta va ser un període excepcional en la dinàmica de 

les migracions internes a Catalunya i la resta d’Espanya. El conjunt de canvis que es van 

produir en l’economia espanyola van propiciar una gran mobilitat geogràfica de la 

població des de les àrees rurals cap a les àrees urbanes i industrials del país. Aquests 

moviments, esdevinguts principalment des del sud de la península cap a Catalunya, 

Madrid i el País Basc, van suposar un creixement molt important de les seves poblacions 

i, conseqüentment, una transformació de les seves ciutats. 

A partir dels anys setanta es va trencar amb la dinàmica interna, essent les darreres 

dècades caracteritzades per l’arribada massiva d’estrangers als països més desenvolupats 

d’Europa (Moreno i López, 2006). Segons aquests mateixos autors, si bé Espanya s’havia 

caracteritzat tradicionalment per ser un país d’emigrants, a partir de la dècada dels noranta 

reverteix totalment la situació gràcies a un fort increment en l’arribada de població 

estrangera. Les principals raons dels moviments migratoris s’han de cercar en el camp de 
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l’economia, del desenvolupament desigual i de l’abisme entre condicions de vida que es 

donen entre països emissors i països receptors de la migració (Cabré i Domingo, 2002). 

Així doncs, i tornant enrere per centrar l’atenció en els anys negatius quant al saldo 

migratori, Domingo (2002) esmenta com aquests valors eren compensats en el còmput 

del creixement total de la població a partir d’un increment important del creixement 

vegetatiu sostingut per una elevada fecunditat corresponent al baby boom protagonitzat a 

la dècada dels seixanta i fins a mitjans dels setanta a l’estat espanyol. Els emigrants durant 

la dècada dels setanta van contribuir en augmentar el saldo migratori negatiu amb països 

de l’Europa septentrional, com ara França o Alemanya.  

Bover i Velilla (1999) afirmen que, amb el pas dels anys, a més d’incrementar-se en 

quantitat i proporció el nombre d’immigrants que arriben a les regions meridionals 

d’Europa, també s’ha produït un canvi en l’origen d’aquests. Si fins aquell moment el que 

es produïa eren arribades provinents preferentment de la resta d’Europa (inclosos els 

retorns) i de Sud-amèrica, a partir de la dècada dels noranta el grup d’immigrants comença 

a constituir-se amb un gruix important dels provinents del continent africà. 

Cabré i Domingo (2007) ens fan veure també com aquest canvi es produeix de manera 

visible i paral·lela a Catalunya. Així doncs, durant els primers anys del segle XXI es 

produeixen importants arribades d’onades migratòries procedents de l’estranger. D’igual 

manera, Checa i Arjona (2007) afirmen que les ciutats donen resposta a aquestes arribades 

i, conseqüentment, a l’heterogeneïtat poblacional que es produeix en el territori. Una 

d’aquestes respostes és la segregació residencial. Bayona i López (2011) afirmen que els 

motius que expliquen la diferència entre nacionalitats en la distribució de la població 

poden ser diversos. Hi ha aproximacions socioeconòmiques que podrien explicar aquest 

fenomen, així com podria ser explicat a partir de les característiques dels mateixos 

immigrants (nivell d’estudis o relació amb l’activitat) o també per factors menys 

quantificables, com l’existència de discriminació per a certs col·lectius. La discriminació 

en relació amb l’habitatge pot ser també un factor clar en la distribució. 

Per cercar l’origen dels estudis en segregació residencial ens hem de remuntar a la primera 

meitat del segle XX, en què diverses disciplines dins el camp de les ciències socials van 

mostrar interès pels patrons distributius a les ciutats (Ward, 2012). Tal com esmenta el 

mateix autor, els ecologistes socials de l’Escola de Chicago van tenir una gran rellevància 
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pel que fa a les investigacions dins aquest camp, destacant autors com ara Park (1924), 

que parlava de les distàncies entre persones i de les seves relacions socials o Burgess 

(1928) que directament analitzava la desigual distribució en les ciutats americanes entre 

comunitats de blancs i comunitats de negres. 

Tanmateix, i ja en l’actualitat, s’han fet estudis centrats en determinades ciutats 

espanyoles d’elevada importància que tracten directament sobre l’increment en l’arribada 

d’immigrants i la seva desigual distribució en el territori (Domínguez, et al., 2010; Torres, 

2009). En tots aquests casos, se cerca la manera d’entendre el perquè d’aquest fenomen i 

com solucionar-ho a partir de polítiques públiques. Així doncs, es poden trobar exemples 

referits a la ciutat de Madrid (Martínez i Leal, 2008), Barcelona (Bayona, 2007), Bilbao 

(Lavia, 2008), Almeria (Checa i Arjona, 2007) o Tarragona (Achebak i Alberich, 2014), 

entre d’altres. A més, dins l’àmbit territorial de Catalunya també podem trobar exemples 

referits directament a la població subsahariana (Achebak, 2015; Domingo i Sabater, 

2012). 

No obstant això, val a dir que segons Bayona (2007) -a partir d’altres autors-, la 

segregació residencial no es produeix únicament entre els estrangers, sinó que és una 

constant que s’ha anat repetint al llarg de la història urbana i que, a més, tendeix a 

augmentar en els darrers anys. 

El mateix Bayona explica que aquesta desigual distribució de la població (en la majoria 

de casos relacionada també com amb una desigualtat econòmica i social entre grups) és 

un fenomen que s’ha de treballar i solucionar, ja que implica un risc important de fractura 

social amb la possible exclusió dels grups que s’hi troben més afectats. 
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5. Fonts i metodologia 

5.1. Fonts 

Les anàlisis que es realitzaran en aquest estudi aniran associades principalment a un 

conjunt de dades procedents de diferents fonts. Un gruix important d’aquestes dades 

s’obtindrà a partir dels estudis de la població que s’han realitzat al municipi de Mataró en 

format de publicació amb el nom d’“Estudi de la població a Mataró”. Aquests estudis, 

que fan referència a dades procedents del padró continu a 1 de gener, es publiquen amb 

freqüència anual des de l’any 2001 i es localitzen al portal web de l’Ajuntament de Mataró 

i, més concretament, dins l’Observatori de la ciutat ( https://www.mataro.cat/ca/la-

ciutat/observatori-de-ciutat/demografia ), el qual ofereix dades i informació econòmica 

del municipi i que ha estat elaborada pel Servei d’Estratègia i Governança.  

També es farà ús dels portals web de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i de 

l’Institut Nacional d’Estadística (INE), sempre per anar a la cerca d’aquelles dades que 

manquin en els informes municipals. Tot i que la font d’on s’obtindran aquestes seran els 

organismes anteriorment esmentats, l’origen de les mateixes serà dels censos de població 

i padrons municipals, així com del Atlas de distribución de renta de los hogares 

(https://www.ine.es/experimental/atlas/exp_atlas_tab.htm). Aquest Atlas va ser elaborat 

per l’INE el 2019 amb dades de renda dels anys 2015 i 2016 combinades amb la població 

resident en data d’1 de gener de 2016 i 2017 respectivament. Tanmateix, totes aquelles 

dades que no es puguin obtenir de cap de les maneres i que es creguin necessàries per al 

correcte desenvolupament del projecte seran demanades directament al mateix Servei 

d’Estratègia i Governança de l’Ajuntament de Mataró. 

A partir dels informes primerament esmentats es podran obtenir aquelles dades que es 

trobin en una escala municipal o per barris entre el 2001 i el 2020, darrer any per al qual 

es disposa de dades oficials. El portal web de l’Idescat donarà la possibilitat d’anar més 

enllà sobretot quan es necessitin dades a escala municipal per a períodes anteriors a 2001 

o inclús en casos que es necessitin afinar aspectes generacionals, com ara els grups d’edat, 

o qüestions que no es tractin de primera mà als informes (generalment associades a 

evolucions), ja que des de l’Ajuntament es realitzen estudis de moment i s’obvia aplicar 

la perspectiva evolutiva. Tanmateix, l’INE compta amb un elevat nombre de microdades 

que arriben fins a l’escala de secció censal i, per tant, l’obtenció d’aquestes possibilitarà 

https://www.mataro.cat/ca/la-ciutat/observatori-de-ciutat/demografia
https://www.mataro.cat/ca/la-ciutat/observatori-de-ciutat/demografia
https://www.ine.es/experimental/atlas/exp_atlas_tab.htm
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una millor comprensió del que succeeix a peu de carrer. Finalment, i com ja s’ha esmentat 

amb anterioritat, contactar amb el Servei d’Estratègia i Governança donarà la possibilitat 

d’obtenir una explotació específica a mida de dades del padró continu que no estan 

disponibles en les publicacions de l’Ajuntament. Aquesta situació es produeix  en 

qüestions com la distribució de la població per barris en funció del lloc de naixement. 

Per altra banda, una vegada realitzat tot el tractament de les dades, es procedirà a elaborar 

una sèrie d’entrevistes amb diferents entitats o persones implicades de ben a prop en les 

principals qüestions que es tracten en aquest informe. Així doncs, es passarà d’una anàlisi 

quantitativa sobre que és el que succeeix a Mataró cap a una anàlisi qualitativa. La 

principal idea serà cercar informants amb perfils contrastats quant a coneixement de la 

realitat migratòria i de territori i així poder entendre les diferents visions en funció de 

cada sobre el tema. 

Per tal de poder concertar les entrevistes, primerament es farà una recerca de quins seran 

els perfils més adequats per a la realització d’aquestes. Una vegada definits els subjectes 

o entitats, es procedirà a realitzar un primer contacte telefònicament o via correu 

electrònic. Establert el contacte i sempre i que es rebi el consentiment per a dur a terme 

l’entrevista, es tractarà de cercar dia, hora i modalitat per a desenvolupar-la. 

Els entrevistats seran Pap J. Jammeh, d’origen gambià i que viu a Mataró des de l’any 

1982 i es presenta com assessor jurídic d’estrangeria a la seu de l’UGT del Maresme i de 

l’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC), Maria Majó, veïna de 

Rocafonda i component de l’Associació veïnal del barri, Laia de Balanzó, cap de 

polítiques de convivència a l’Ajuntament de Mataró i Josep Palacios, cap del servei de 

nova ciutadania, joventut i dona a l’Ajuntament de Mataró. 

5.2. Mètodes 

Una vegada recopilades totes les dades necessàries per a dur a terme l’estudi es procedirà 

a realitzar un tractament d’aquestes. Hi haurà dades que directament ja es podran 

traslladar en forma de taula, figura o mapa per tal de ser interpretades, però n’hi haurà 

d’altres que seran la base per obtenir altres indicadors. Així doncs, i a partir de l’ús de 

fórmules aplicades en la disciplina de la geodemografia, s’obtindran valors que ajudaran 

a entendre encara millor la realitat del municipi. Per tal de fer-ho, es construiran diferents 

taules de dades, havent explotat prèviament les microdades, i es treballarà amb aquests 
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indicadors per tal d’interpretar els resultats finals. Tanmateix, en funció de les dades a 

treballar, s’empraran diferents períodes de temps, tot i que en la majoria de casos es 

treballarà amb el conjunt d’anys que es comprenen entre el 2000 i el 2020. En aquells 

casos que s’analitzin diferencies quinquennalment (2000-2005-2010-2015-2020) 

simplement serà per observar aquestes evolucions a curt termini. Per altra banda, hi haurà 

casos en què s’analitzarà primerament l’any 2000 (origen de les primeres dades), 

seguidament el 2008 (crisi econòmica), i finalment el 2014 (lleugera recuperació) i el 

2020 (darreres dades).  

És important esmentar també, i per no crear confusió, que en tot moment es treballarà 

amb dades referents a poblacions en funció del seu lloc de naixement, i no de la 

nacionalitat. Així doncs, en tot moment es comptabilitzaran les persones en funció de si 

han realitzat o no un moviment migratori i, per exemple, una persona nascuda a Mataró 

amb una nacionalitat estrangera serà considerada com a nascuda a Mataró / Catalunya / 

Espanya. 

Un cop obtinguts els resultats, i com ja s’ha deixat entreveure fa un instant, es procedirà 

a mostrar-ne aquests juntament amb la seva corresponent interpretació a partir de taules i 

del tractament gràfic o cartogràfic. Evidentment l’ús de taules anirà associat sempre a la 

impossibilitat d’entendre els resultats a partir de les altres dues opcions. Tanmateix, 

s’adjuntarà sempre en l’annex una taula de resultats associada a una figura o mapa si es 

considera necessari per a entendre com s’han obtingut determinades dades o, simplement, 

per visualitzar-ne en exactitud el resultat obtingut. Quant a l’ús de figures o mapes, 

evidentment sempre s’utilitzarà la millor opció per a interpretar els resultats. No obstant 

això, generalment l’ús de figures anirà associat a dades que pretenguin mostrar una 

evolució o diferències entre elements no cartografiables i, en canvi, l’ús de mapes anirà 

destinat a aquelles qüestions territorials que en aquest cas podran ser dotades d’una millor 

interpretació. 

La manera com es tractaran els resultats i s’elaboraran les corresponents taules o gràfics 

serà a partir del programa de full de càlcul d’Excel. No obstant això, en aquells casos en 

què es requereixin paràmetres estadístics més complexos (explotació de microdades) 
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també s’emprarà l’ús del programari R Studio1. Quant a la cartografia, en aquest cas es 

farà ús del programari d’ArcMap. 

Per altra banda, i entrant en la qüestió de les entrevistes als informants qualificats, 

primerament es realitzarà un guió (Annex 11.1) adaptat a cada persona o entitat. A l’hora 

d’iniciar-nos en la conversa, sempre es demanarà el consentiment a la persona 

entrevistada per a saber si aquesta pot ser gravada per veu o no. Tanmateix, i una vegada 

finalitzada, es procedirà en cada cas a realitzar un resum de la mateixa donant èmfasi a 

aquelles informacions més destacables que s’hagin donat en cada cas. Tan sols es 

transcriuran i reproduiran de forma literal al text aquells fragments més significatius. 

L’ús i interpretació de les dades estadístiques, així com l’opinió de les diferents persones 

entrevistades, ajudarà a entendre millor la situació passada, present i futura en el territori 

mataroní en relació amb les migracions i a la seva distribució. També servirà per a 

contrastar totes les informacions obtingudes, per així poder valorar les problemàtiques 

presents i presentar unes millors perspectives de futur per al municipi.   

 
1 R és un llenguatge de programació i un entorn per a la computació estadística i gràfica. Proporciona una 

àmplia varietat de tècniques i és altament extensible. R Studio és l’entorn de desenvolupament integrat per 

a R (The R Project for Statistical Computing). 



30 
 

6. La configuració de la població de Mataró  

6.1. El creixement de la població de Mataró 

La ciutat de Mataró ha viscut un important increment demogràfic els darrers cinquanta 

anys. Partint dels anys setanta del segle XX (Figura 5), es pot observar com el total de la 

població superava lleugerament els 70.000 habitants i, a mesura que han anat transcorrent 

els anys, s’ha produït una dinàmica constant ascendent, superant el centenar de milers 

d’habitants el 1991 i assolint valors propers als 130.000 habitants en data d’1 de gener de 

2020. Així doncs, podem dir que, en mig segle, la població de Mataró s’ha incrementat 

en més d’un 75%, essent períodes clau la mateixa dècada dels setanta i la més recent 

primera dècada dels dos mil. 

Figura 5. Evolució nombre d’habitants a Mataró, període 1970-2020 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'Idescat (Censos de població i Padrons municipals 

d’habitants). 

El període d’estudi en qüestió, com ja s’ha esmentat amb anterioritat, comprèn els darrers 

vint anys i, per tant, s’endinsa en un nou increment exponencial en el nombre d’habitants 

després del ja observable estancament entre els anys vuitanta del segle XX i precisament 

l’inici d’aquest nou segle. Així doncs, i tal com es pot observar a la Taula 1, entre l’any 

2000 i el 2020 es produeix un increment total en més de 25.000 persones al municipi, el 
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que equival pràcticament a un creixement del 25% de la població i a una taxa de 

creixement anual acumulatiu (d’ara endavant TCAA2) d’una intensitat igual a l’1,08%. 

Aquesta intensitat en el creixement poblacional del municipi és molt visible sobretot a la 

primera part del període, en què entre els anys 2000 i 2008 assoleix un valor d’r% igual 

a l’1,70%. A partir de la crisi econòmica i fins al dia d’avui, tot i que el creixement ha 

seguit essent positiu, aquest ho ha fet amb una intensitat inferior.  

Taula 1. Evolució nombre d’habitants a Mataró, període 1970-2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'Idescat (Censos de població i Padrons municipals 

d’habitants). 

És important entendre com aquest increment en la població també té un efecte sobre 

l’estructura d’aquesta. Així doncs, i tal com es pot observar a la Figura 6, en aquestes 

dues dècades el gruix poblacional ha passat d’estar en les edats compreses entre els 25 i 

29 anys a estar-ho entre els 40 i 44 anys. Aquestes franges d’edat, en ambdós casos, 

correspondrien a una mateixa generació, nascuda a finals dels anys setanta i que formen 

la part final del baby boom iniciat als anys seixanta (Pérez, et al., 2014). Cal esmentar 

també com en la conformació de les piràmides hi juga un paper molt important l’arribada 

d’immigrants, els quals acostumen a omplir aquelles franges d’edat d’adults joves en 

plena capacitat de treballar i, en una perspectiva de futur, ajuden també a fer créixer la 

base de la piràmide a partir de nous naixements (Domingo, 2004).  

 

 
2 La TCAA resulta de dividir la població del període final (t+1) entre la població del període inicial (t), 

aplicar-hi l’arrel del període d’anys transcorreguts (n) i restar-hi 1. Així doncs, s’hi obté la següent operació: 

𝑟 =  √
𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó 𝑡+𝑛

𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó 𝑡

𝑛
− 1. Amb això, és possible conèixer quina és la intensitat de creixement en un període 

determinat i quina seria la població x anys més tard si es mantingués constant una determinada taxa. Per tal 

d’aconseguir una major interpretació del valor, aquest s’acostuma a multiplicar per cent i, per tant, es 

representa en percentatge (r%).  

Període Anys període Creixement absolut Creixement relatiu TCAA (r%)

1970 - 1981 11 23.879 32,7% 2,60

1981 - 2000 19 7.651 7,9% 0,40

2000 - 2008 8 15.121 14,4% 1,70

2008 - 2014 6 4.500 3,8% 0,62

2014 - 2020 6 5.400 4,3% 0,71

1970 - 2020 50 56.551 77,3% 1,15

1970 - 2000 30 31.530 43,1% 1,20

2000 - 2020 20 25.021 23,9% 1,08
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Figura 6. Piràmide població combinada de Mataró, període quinquennal 2000-2020 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'Idescat. 

Si donem una ullada individual a les piràmides (Figures 7 a 11) observarem com entre 

l’any 2000 i 2005 aquesta generació que passa dels 20-29 anys als 25-34 anys guanya un 

pes molt important respecte al total de la població del municipi. No obstant això, ja 

s’entrarà més endavant en profunditat en els efectes de les qüestions migratòries. 

D’una dinàmica com aquesta se’n poden extreure moltes conclusions, com ara que la 

població està tendint a envellir, que el gruix poblacional han passat d’ocupar-lo 

generacions en edat susceptible de tenir fills a fer-ho generacions cada vegada més 

properes a la maduresa, que la base de la piràmide cada vegada és més estreta i, per tant, 

és difícil poder garantir el relleu generacional, o que en els anys vinents es produirà 

probablement un increment en el nombre de naixements, ja que els fills de la generació 

del setanta passaran a ocupar aquelles franges d’edat d’entre els 20 i 35 anys. 
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Figura 7.Piràmide població de Mataró, any 2000 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes d'Idescat. 

 

Figura 8. Piràmide població de Mataró, any 2005 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes d'Idescat. 
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Figura 9. Piràmide població de Mataró, any 2010 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes d'Idescat. 

 

Figura 10. Piràmide població de Mataró, any 2015 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes d'Idescat. 
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Figura 11. Piràmide població de Mataró, any 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes d'Idescat. 

Endinsant ara la mirada en els diferents barris de la ciutat, es pot observar, per una banda, 

com aquest creixement no s’ha desenvolupat de la mateixa manera en el conjunt del 

territori i, per l’altra, com el pes en el nombre d’habitants és alhora força desigual. Ens 

trobem davant barris com l’Eixample i Cerdanyola que compten amb xifres de residents 

superiors als 30.000 habitants en l’actualitat i, en canvi, a excepció dels barris de  

Rocafonda i Cirera, la resta no arriben als 10.000 habitants. A la figura adjuntada a 

continuació es pot observar el pes de cada barri: 
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Figura 12. Volum de població als barris de Mataró, any 2020. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes dels Estudis de la població a Mataró (Aj. 

Mataró). 

Alhora, i tenint en compte les dimensions de cada barri, s’ha procedit a realitzar el càlcul 

referent a la densitat de població de cadascun d’ells. Així doncs, a la Figura 13 es pot 

observar com hi ha barris densament poblats, com ara Rocafonda i Peramàs, amb valors 

de 47.811 i 37.904 habitants/km2 respectivament i d’altres casos en què ens trobem amb 

una situació totalment contrària, com seria el cas dels barris de Vista Alegre i el Palau-

Escorxador, amb 810 habitants/km2 en el primer cas i amb poc més d’un miler en el segon. 
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Figura 13. Densitat de població als barris de Mataró, 2020 

  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes dels Estudis de la població a Mataró (Aj. 

Mataró), d'Idescat i de les bases cartogràfiques de l’ICGC. 

Tanmateix, i centrant ara l’atenció en les intensitats en el creixement, es pot observar 

primerament com apareixen barris que en el transcurs d’aquests dinou anys3 han perdut 

població. Clars exemples en són Els Molins, Peramàs i Pla d’en Boet, que més endavant 

veure’m que són els barris que més han reduït el seu gruix poblacional en edats joves i, 

en canvi, l’han incrementat en edats madures. En canvi, barris com Cirera han crescut de 

manera exponencial, i més en el primer subperíode comprès entre els anys 2001 i 2008, 

assolint valors d’r% gairebé del 7%. Així doncs, i sense entrar més en aquesta qüestió, ja 

ens fem una idea que a Mataró no se segueix un mateix patró ni en la distribució de la 

població per barris ni en el creixement d’aquests. Aquests valors es poden observar a la 

Taula 2 i a la Figura 14, adjuntades a continuació: 

 
3 Hi ha dades que no s’han pogut obtenir a data d’1 de gener de l’any 2000 i, per tant, s’ha hagut de recórrer 

a l’any següent. 
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Taula 2. Creixement de la població als barris Mataró, període 2001-2020 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes dels Estudis de la població a Mataró (Aj. 

Mataró).  

Figura 14. TCAA (r%) als barris de Mataró, període 2001-2020 

  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes dels Estudis de la població a Mataró (Aj. 

Mataró). 

 

Barri 2001 2008 2014 2020 2001-2008 2008-2014 2014-2020 2001-2020

Centre 3.331 4.046 4.382 4.767 2,82 1,34 1,41 1,90

Eixample 24.703 28.469 30.458 32.549 2,05 1,13 1,11 1,46

Palau-Escorxador 5.476 6.829 6.971 7.338 3,20 0,34 0,86 1,55

Rocafonda 10.134 10.956 10.938 11.730 1,12 -0,03 1,17 0,77

Vista Alegre 6.723 7.126 7.324 7.544 0,84 0,46 0,49 0,61

Els Molins 6.031 5.790 5.827 5.846 -0,58 0,11 0,05 -0,16

Cirera 6.201 9.899 10.603 10.795 6,91 1,15 0,30 2,96

La Llantia 3.081 3.881 4.012 4.061 3,35 0,55 0,20 1,46

Cerdanyola 28.256 29.571 30.459 31.513 0,65 0,49 0,57 0,58

Peramàs 8.103 7.984 7.905 7.914 -0,21 -0,17 0,02 -0,12

Pla d'en Boet 5.748 5.307 5.588 5.623 -1,13 0,86 0,10 -0,12

Població total TCAA (r%)
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Per tal de complementar aquesta informació, s’han adjuntat en l’annex un seguit de 

gràfics (Figures 31 a 41) en què es mostra quinquennalment quins grups d’edat han vist 

augmentada i reduïda la seva presència als diferents barris del municipi en el període 

2001-2020. Independentment que es puguin donar casos puntuals en què una generació 

perdi població, és interessant observar com la dinàmica general ens transporta cap a un 

augment en les edats més avançades (lògic en el sentit que la població ja establerta al 

barri/municipi incrementa la seva mateixa edat) i una gran variabilitat pel que fa a la 

situació en les edats més joves. Com ja s’ha comentat amb anterioritat, hi ha barris com 

ara Els Molins, Peramàs i Pla d’en Boet que han vist, en el transcurs d’aquests quasi vint 

anys, pèrdues que arriben al 60% en generacions adolescents i acabades d’entrar en la 

vida adulta. No obstant això, per aquesta anàlisi no s’ha tingut en compte la raó d’aquesta 

variabilitat, és a dir, no s’arriba a identificar si el motiu pel qual es guanya/perd població 

va vinculat a un fenomen natural o vegetatiu (naixement/defunció) o a un fenomen 

migratori (immigració/emigració). 

6.2. El paper de la immigració en el creixement de la ciutat 

Tal com s’ha esmentat en l’apartat anterior, la ciutat de Mataró es va endinsar en ple segle 

XXI després d’haver passat els darrers vint anys amb un creixement, encara que constant, 

pràcticament nul. L’arribada del segle XXI va suposar un important increment en el 

nombre de noves arribades al municipi provinents d’altres indrets (Barceló, et al. 2019) 

i, evidentment, va fer que, de nou, la població experimentés creixements que recordaven 

als de la dècada dels setanta. A la Figura 15 es pot observar com la taxa bruta de natalitat 

parteix d’uns valors propers al 12‰ i esdevé un màxim superior al 14‰ l’any 2008. A 

partir d’aquí, s’inicia una caiguda prolongada fins arribar als valor actuals propers al 8‰. 

Quant a la taxa bruta de mortalitat, aquesta es manté molt estable al llarg de tot el període, 

esdevenint valors entre el 7‰ i el 8‰. Així doncs, la incertesa prové de quin serà 

l’esdevenir futur perquè, com es pot veure, la tendència és que els naixements vagin a la 

baixa (descens en la taxa de fecunditat) i, en canvi, les defuncions, encara que estancades, 

vagin a l’alça (un increment en l’esperança de vida suposa que hi hagi un major nombre 

d’habitants en edats avançades). Això suposa que el creixement natural esdevingui una 

dinàmica molt similar a la de la taxa bruta de natalitat, en què partim de valors superiors 

al 4‰ fins a arribar a un màxim de gairebé el 8‰ el 2008 i, a partir d’aquí, s’inicia la 

caiguda fins a esdevenir un creixement pràcticament nul en l’actualitat. Val a dir que 

independentment del resultat final quant a saldo natural, el qual com ja s’ha esmentat es 
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manté positiu, és important observar com realment el creixement total de la població 

segueix una dinàmica totalment associada al creixement migratori. Així doncs, i tal com 

es pot observar a la Figura 16, els valors quant a la taxa de migració neta són els que fan 

que la taxa bruta de creixement total (i no només vegetatiu) segueixi una dinàmica amb 

grans variacions al llarg d’aquestes dues dècades. Entre el 2000 i el 2004 les taxes 

migratòries superen el 15‰, però cauen fins a valors negatius el 2006 per posteriorment 

recuperar-se i caure novament a valors negatius entre 2011 i 2013. A partir de llavors 

tornen a incrementar fins a superar en l’actualitat el 10‰. Val a dir que en cap moment 

es produeixen descensos de població a la ciutat, ja que aquells anys en què el creixement 

migratori va ser negatiu, aquest va ser compensat amb el creixement natural. A la Taula 

8 de l’annex podem observar totes les dades tant en valors absoluts com en taxes. 

Figura 15. Creixement natural de la població de Mataró, període 2000-2019 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'Idescat. 
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Figura 16. Creixement natural i migratori de la població de Mataró, període 2000-2019 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'Idescat. 

A més, és interessant donar una ullada també a la Taula 3, en què es mostra el saldo 

migratori intern, és a dir, la relació entre immigrants i emigrants en l’àmbit comarcal, 

provincial, autonòmic i estatal respecte a la ciutat de Mataró. En la darrera columna, 

referent a la totalitat dels moviments (i independentment de si el valor és positiu o 

negatiu), es pot apreciar com la incidència que tenen aquests desplaçaments en el context 

que estem estudiant és mínima, ja que posats a fer la comparativa amb la taula o gràfica 

anterior podem percebre com en els darrers vint anys el col·lectiu que ha tingut una major 

incidència en la reconfiguració de la població a Mataró és aquell provinent de l’estranger. 
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Taula 3. Saldos migratoris interns al municipi de Mataró, període 2000-2019 

  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'Idescat (Estadística de variacions residencials de l’INE). 

Tanmateix, i tal com es mostra a la Figura 17, la mitjana d’anys que han passat des de 

l’arribada al municipi de la població resident al municipi l’any 2020 varia clarament en 

funció de l’origen4. Podem observar com aquells que han nascut en altres comunitats 

autònomes compten amb una mitjana d’unes tres dècades des de l’arribada a Mataró i, en 

canvi, centrant l’atenció en els nascuts fora de l’estat espanyol el temps transcorregut 

supera lleugerament els deu anys. Així doncs, d’aquesta manera podem encara reforçar 

més la idea que en aquests darrers vint anys la configuració de la població a Mataró s’ha 

vist molt influenciada per l’arribada de nouvinguts procedents d’altres països.  

 

 

 

 

 

 

 
4 A l’hora de treballar amb el lloc de naixement, s’han tingut en compte les diferents CCAA, obviant els 

nascuts a Catalunya, i els primers onze països estrangers quant a nombre total de residents a Mataró. 

Any Mateixa comarca Resta de la província Resta de Catalunya Resta d'Espanya Total

2000 -140 272 -98 36 70

2001 -195 181 -124 -135 -273

2002 15 317 -179 -150 3

2003 113 597 -212 -178 320

2004 -170 390 -248 -342 -370

2005 -202 254 -242 -502 -692

2006 -208 462 -270 -665 -681

2007 -229 -14 -148 -527 -918

2008 -15 53 -61 -153 -176

2009 96 10 30 -31 105

2010 50 -67 -71 14 -74

2011 23 -50 16 -137 -148

2012 42 56 -14 -84 0

2013 -31 -24 4 -29 -80

2014 -7 19 84 22 118

2015 54 -45 33 -19 23

2016 -41 103 68 3 133

2017 -72 128 -41 -19 -4

2018 -20 249 -57 -80 92

2019 -126 278 -67 -73 12
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Figura 17. Mitjana d’anys des de l’arribada a Mataró segons el lloc de naixement, any 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes dels Estudis de la població a Mataró (Aj. Mataró) 

i del Servei d'Estratègia i Governança (Aj. Mataró). 

Per tal de reforçar més aquesta idea, passarem a observar les Figures 18 i 19. La primera, 

la qual s’assimila força a l’analitzada fa un instant, ve a representar l’edat mitjana de la 

població mataronina en funció del seu lloc de naixement. Novament es pot observar com 

la mitjana d’edat d’aquells qui han nascut en d’altres CCAA s’aproxima a la seixantena 

d’anys i, en canvi, els nascuts en països estrangers tot just estableixen en data de 2020 

una mitjana d’edat de quaranta anys. Això va suposar i segueix suposant en l’actualitat 

per a Mataró un major nombre de persones en edat de treballar i de tenir fills, tenint 

evidentment efectes en la configuració i estructura de la població. Aquesta qüestió de 

l’estructura és la que també es pot evidenciar molt clarament a la Figura 19, la qual 

correspon a una piràmide de població combinada i on, de fons i en color ataronjat, se’ns 

mostra la població nascuda a l’estat espanyol i, superposada, per damunt i de color roig, 

es mostra també la població nascuda a l’estranger. L’estructura nacional segueix la 

dinàmica que ja s’ha pogut observar en altres piràmides, en què es compta amb una base 

relativament estreta, un increment en les edats d’entre 10 i 15 anys seguida d’un buit 

generacional que s’allarga fins als 40 anys aproximadament (mares i pares de les 

generacions nascudes entre 2005 i 2010) i un nou, però lleuger i lent, decreixement cap a 

les edats més avançades, evidenciant així el progressiu envelliment poblacional. En canvi, 
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la piràmide corresponent a la població nascuda a l’estranger ens mostra clarament un 

important gruix generacional entre els 30 i 50 anys. Si fem memòria i retrocedim aquests 

deu anys de mitjana des de la seva arribada, obtenim el que ja hem esmentat amb 

anterioritat, un elevat estoc de nous residents en edat de treballar i tenir fills.  

Val a dir que, en tots els casos, tan sols estem treballant amb la variable del lloc de 

naixement i, per exemple, en aquesta darrera piràmide corresponent a la població nascuda 

en països de l’estranger no es tenen comptabilitzats els fills que han tingut una vegada 

s’han establert aquí a Mataró. És per això que la base piramidal és gairebé inexistent 

perquè totes aquestes noves generacions, en ple dret de ser considerat mataronins i 

catalans d’acord amb el lloc on han nascut, queden comptabilitzats a la base de l’altra 

piràmide.   

Figura 18. Edat mitjana de la població de Mataró segons el lloc de naixement, any 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes dels Estudis de la població a Mataró (Aj. Mataró) 

i del Servei d'Estratègia i Governança (Aj. Mataró). 
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Figura 19. Piràmide població combinada de Mataró en funció del lloc de naixement, any 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes d’Idescat, dels Estudis de la població a Mataró 

(Aj. Mataró) i del Servei d'Estratègia i Governança (Aj. Mataró). 

6.3. La població nascuda a l’estranger a Mataró 

Mataró compta en data d’1 de gener de 2020 amb un total de 24.882 persones nascudes a 

l’estranger. Tal com es pot observar a la Figura 20 arribar fins aquests valors s’ha produït 

d’una manera molt ràpida: en data d’1 de gener de l’any 2000, aquesta població no 

arribava ni als 5.000 habitants. Així doncs, entre aquell mateix any i el 2006, es va produir 

un increment exponencial en més de 10.000 nouvinguts, fins als prop de 17.000 habitants 

nascuts a l’estranger. Tanmateix, encara que de manera més suavitzada, es va seguir 

produint un increment fins al 2011 (20.906 persones nascudes a l’estranger), moment en 

què els valors van començar a decréixer lleugerament fins a assolir un total proper als 

20.000 habitants el 2014. A partir d’aquell moment la dinàmica va tornar a anar a l’alça 

fins a assolir els valors actuals, propers als 25.000 habitants. 
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Figura 20. Evolució nombre d’habitants nascuts a l’estranger a Mataró, període 2000-2020 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'Idescat (Censos de població i Padrons municipals 

d’habitants). 

La taula que s’adjunta a continuació resumeix com es troba actualment estructurada la 

població del municipi en funció del seu lloc de naixement. Tal com podem observar, la 

població nascuda a l’estranger representa, en data d’1 de gener de 2020, el 19% del total 

de població de la capital del Maresme, per sobre inclús del 18% que representa la població 

nascuda a la resta d’Espanya. Altres ciutats mitjanes de Catalunya, com ara Reus o Lleida, 

compten amb un 19% i 22% de població nascuda a l’estranger, així com Santa Coloma 

de Gramenet incrementa aquest valor fins al 27%. En el cas de la capital, Barcelona, el 

percentatge arriba al 28%.5 

 

 

 

 

 

 

 
5 Dades obtingudes d’Idescat. 



47 
 

 

Taula 4. Habitants de Mataró en funció del lloc de naixement, any 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes d’Idescat i dels Estudis de la població a Mataró 

(Aj. Mataró). 

Aquest gairebé 20% de població nascuda a l’estranger no té una distribució uniforme en 

totes les franges d’edat, sinó que es mostren diferents pautes en funció de la generació. 

Amb relació al total de població del municipi, visualitzem un pes molt important de la 

població immigrada entre els 20 i els 40 anys (Figura 21), amb valors molt propers o 

inclús superiors al 30% del total. Tanmateix, i com a previsió futura, les franges d’edat 

superiors als 40 anys, que en l’actualitat tenen també un pes important, tendiran a 

augmentar en els anys vinents. Quant a les edats més joves diguéssim que en aquest cas 

el gràfic hi té poca incidència, ja que, com ja s’ha esmentat en altres ocasions, els joves 

nascuts aquí a Catalunya (o Espanya) són comptabilitzats en les dades com a població 

nacional. Fent comparativa altra vegada entre l’estructura poblacional de la població 

nascuda a Espanya i la que ha nascut a l’estranger, tot i que en ambdós casos comptem 

amb unes edats mitjanes molt similars (properes als 40 anys), la distribució certament és 

distinta. Per als nascuts a l’estat espanyol identifiquem una distribució més homogènia 

que no pas pels nascuts a l’estranger. L’exemple més clar quantitativament parlant són 

les franges d’entre els 20 i els 59 anys, en què el percentatge total de nacionals es queda 

a les portes del 50% i, en canvi, les persones migrades superen el 80%. A la Figura 22 

podem observar-ho gràficament. 

 

Pes sobre la població total Pes sobre el total d'immigrants

Catalunya 81.043 62,49% -

Resta d'Espanya 23.755 18,32% -

Principals països estrangers 17.955 13,85% 72,16%

Marroc 8.707 6,71% 34,99%

Xina 2.191 1,69% 8,81%

Senegal 1.376 1,06% 5,53%

Gàmbia 1.192 0,92% 4,79%

Argentina 1.142 0,88% 4,59%

Colòmbia 937 0,72% 3,77%

Veneçuela 707 0,55% 2,84%

Equador 531 0,41% 2,13%

Mali 525 0,40% 2,11%

França 348 0,27% 1,40%

Itàlia 299 0,23% 1,20%

Resta països 6.927 5,34% 27,84%

Total països estrangers 24.882 19,19% 100,00%

Total 129.680 100,00% -

Població per lloc de naixement
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Figura 21. Pes de la població nascuda a l'estranger respecte al total en cada edat a Mataró, any 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes d’Idescat, dels Estudis de la població a Mataró 

(Aj. Mataró) i del Servei d'Estratègia i Governança (Aj. Mataró). 

Figura 22. Pes de la població per grups d’edat en funció del lloc de naixement a Mataró, any 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes d’Idescat, dels Estudis de la població a Mataró 

(Aj. Mataró) i del Servei d'Estratègia i Governança (Aj. Mataró). 
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Recuperant la Taula 4 i centrant encara més l’atenció en el col·lectiu nascut fora dels 

límits estatals, s’observa també com el país amb major representació és el Marroc, amb 

gairebé un 35% del total d’immigrants. És interessant observar com aquests mateixos 

representen pràcticament el 7% de la població total del municipi. No obstant això, i tal 

com es pot observar a la Taula 9 de l’annex, referent a l’evolució de la població entre 

l’any 2000 i 2020 en funció del lloc de naixement, els marroquins han guanyat pes en 

aquests darrers vint anys en el conjunt del municipi, però alhora l’han perdut si ens fixem 

en la columna del conjunt d’immigrants. Aquesta pèrdua en el pes total d’immigrants ha 

anat en favor d’altres col·lectius, com per exemple el nascut a la Xina (gairebé un 9% del 

total d’immigrants) que ha passat de tenir 75 habitants a Mataró en data d’1 de gener del 

2000 a tenir-ne 1.500 l’any 2008 i més de 2.000 en l’actualitat. Altres països que compten 

amb un pes important al municipi són Senegal i Gàmbia, situats a l’Àfrica Occidental. 

Tanmateix, el col·lectiu arribat del continent sud-americà compta amb casos ben distints. 

Si bé els nascuts a Argentina i Equador han arribat abans al municipi i aquests darrers 

anys han vist disminuïda la seva presència sobre el total de població immigrada, els 

nascuts a Colòmbia i Veneçuela, que han arribat sobretot durant la segona meitat de la 

dècada del 2010, han experimentat un increment en el seu pes respecte al principi del 

període d’estudi. Finalment, els dos representants del continent europeu compten amb un 

pes residual sobre el conjunt de la població. No obstant això, és interessant observar com 

aquests es caracteritzen per tenir una mitjana d’edat superior a la resta i, tal com veurem 

més endavant, la seva distribució sobre el territori també és distinta respecte als residents 

nascuts en altres continents. 

Tanmateix, aquesta evolució esdevinguda els darrers vint anys la podem visualitzar a la 

Figura 23. En aquest cas s’ha fixat l’any 2000 amb un índex de base 100 per així observar 

en igualtat de condicions els diferents canvis. El cas de l’Equador és ben destacable, ja 

que des de bon inici de segle es va produir un increment molt important en les arribades 

dels seus paisans. El mateix va succeir amb els nascuts a la Xina, encara que de manera 

més estable. Són destacables també altres dos casos de països Sud-americans, com ara 

Veneçuela i Colòmbia, en què el fort increment s’ha produït aquests darrers cinc anys. En 

canvi, per a la resta de països, el creixement s’ha mantingut més estable. 
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Figura 23. Evolució de la població nascuda a l'estranger a Mataró amb índex de creixement de base 100 

per l'any 2000, període 2000-2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes d’Idescat. 

6.4. La distribució i l’impacte territorial de la immigració 

Una disciplina com la geografia es fonamenta en el fet que tot fenomen, sigui de caràcter 

físic o humà, té el seu corresponent impacte en el territori. Els fenòmens demogràfics i, 

més concretament les migracions, no queden absents en aquesta qüestió. 

A la Taula 5 es mostra el pes de la població nascuda a l’estranger sobre la població total 

als diferents barris de Mataró. Tal com ja s’ha esmentat amb anterioritat, els barris que 

compten amb uns percentatges superiors són Rocafonda, el Palau-Escorxador i 

Cerdanyola, amb un 36%, 33% i 26% respectivament. La resta de barris queden lluny 

d’aquests valors, presentant valors propers al 15% i amb mínims que arriben al 7% al 

barri de Vista Alegre. 
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Taula 5. Percentatge de població nascuda a l'estranger als barris de Mataró, any 2020 

   

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes d’Idescat i dels Estudis de la població a Mataró 

(Aj. Mataró). 

A la Figura 24 es visualitza quin és el percentatge de persones nascudes a l’estranger que 

hi ha a cada secció censal del municipi respecte al total de població que hi resideix. És 

important observar com aquelles seccions censals amb un major percentatge 

d’immigrants corresponen als barris de Rocafonda, el Palau-Escorxador i Cerdanyola i, 

en canvi, seccions situades als barris de l’Eixample i Vista Alegre, entre d’altres, es 

caracteritzen per una situació totalment contrària. Més endavant, en aquest mateix apartat, 

observarem d’altres particularitats i diferències que es produeixen en les diferents àrees 

del municipi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre 4.767 662 13,89

Eixample 32.549 4.232 13,00Palau-

Escorxador 7.338 2.457 33,48

Rocafonda 11.730 4.269 36,39

Vista Alegre 7.544 525 6,96

Els Molins 5.846 739 12,64

Cirera 10.795 1.197 11,09

La Llantia 4.061 384 9,46

Cerdanyola 31.513 8.106 25,72

Peramàs 7.914 1.244 15,72

Pla d'en Boet 5.623 1.067 18,98

Total 129.680 24.882 19,19

Barri Població total
Població nascuda a 

l'estranger

Pes sobre el total 

nascuts estranger
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Figura 24. Percentatge de població nascuda a l'estranger a les seccions censals de Mataró, any 2020 

   

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes de l'estadística del Padró Continu de l'INE i de 

les bases cartogràfiques de l’ICGC. 

Per tal de complementar aquesta informació, s’adjunten dos mapes més corresponents a 

la Figura 25. En aquest cas ja no treballem amb un percentatge sobre el total de població, 

sinó que passem a tractar els col·lectius de manera individualitzada per així poder seguir 

una primera pauta de localització. Tal com es pot observar en el primer mapa, 

corresponent a la distribució de la població nascuda a l’estat espanyol, ens trobem amb 

una pauta bastant equilibrada per al conjunt del territori, amb valors distributius mínims 

del 0,6% i màxims del 2,7%. En canvi, si passem a observar el mapa inferior, que en 

aquest cas tracta la distribució de la població nascuda a l’estranger, observem una pauta 

totalment distinta. Com ja hem esmentat, en aquest cas, el que es mesura és el percentatge 

de població nascuda en altres països en relació amb el seu total, sense tenir en compte la 

població nascuda a Espanya. Així doncs, es visualitza clarament com la pauta distributiva 

és molt més heterogènia, amb seccions censals amb màxims que arriben al 6,6% i d’altres 
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on el mínim es redueix fins al 0,2%. Precisament, el mínim nacional es localitza al barri 

de Cerdanyola i el màxim al barri de Vista Alegre i, en canvi, el mínim dels nascuts a 

l’estranger es localitza a l’Eixample i el màxim a la petita secció censal corresponent al 

barri del Palau-Escorxador i que fa frontera amb Rocafonda. 

Figura 25. Distribució percentual de la població nascuda a Espanya i a l'estranger a les seccions censals 

de Mataró, any 2020 

  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes de l'estadística del Padró Continu de l'INE i de 

les bases cartogràfiques de l’ICGC. 
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Tanmateix, i tenint ja un primer coneixement sobre aquesta pauta distributiva, és 

important observar dos elements més, com vénen a ser la dimensió mitjana de les llars i 

la renta mitjana disponible en aquestes. En aquest cas, s’han utilitzat els valors disponibles 

més recents, corresponents a la mitjana entre els anys 2015 i 2017. La dimensió mitjana 

de les llars (Figura 26) és de 2,7 membres per llar al conjunt de la ciutat. Els valors més 

baixos es localitzen al centre de la ciutat i al barri de l’Eixample on es registra una 

grandària inferior a les 2,5 persones. En canvi, a mesura que ens allunyem d’aquests punts 

(sobretot en una direcció nord i nord-oest), la dimensió va en augment. Novament prenen 

protagonisme barris com Rocafonda, Cerdanyola i la petita secció censal del Palau-

Escorxador, en àrees amb un nombre mitjà de persones per llar superior a tres. Tanmateix, 

aquest mateix fenomen es pot identificar al barri de Vista Alegre, tot i que en aquest cas 

és important puntualitzar la tipologia de llar i la densitat poblacional del barri. Si 

recuperem la Figura 13, referent a la densitat de població per barris, podrem observar com 

ens trobem amb realitats ben contrastades. Recuperant la Figura 4, que en aquest cas fa 

referència a la qualificació del sòl (focalitzada en l’ús residencial i l’activitat econòmica), 

podem observar com per als barris de Cerdanyola i Rocafonda i per a la secció censal del 

Palau -fronterera amb aquest darrer barri- hi ha un clar predomini de la construcció 

d’habitatges amb una ordenació tancada6. En canvi, el barri de Vista Alegre, situat a la 

part alta de la ciutat, i la resta del barri del Palau-Escorxador, es caracteritzen per comptar 

amb una tipologia d’habitatge aïllat o adossat7. Així doncs, a part de l’evident desigual 

distribució de la població en funció del seu lloc de naixement, observem també una 

desigual dimensió de les llars així com de la tipologia d’aquestes.  

 

 

 

 

 

 
6 Eixample modern amb ordenacions en illa tancada, seguint un model geomètric d’ocupació del sòl en 

malla o quadrícula i normalment amb edificació en alineació de vial (Codificació i glossari MUC, 2019). 

 
7 Ordenacions extensives de baixa densitat, d’habitatges aïllats o adossats (aparellats), destinats a ús 

residencial unifamiliar en forma de ciutat jardí (Codificació i glossari MUC, 2019). 
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Figura 26. Dimensió mitjana de les llars a les seccions censals de Mataró, mitjana 2015-2017 

  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes de l'INE (2019) (Atlas de distribución de renta de 

los hogares) i de les bases cartogràfiques de l'ICGC. 

Tanmateix, i com ja hem deixat entreveure anteriorment, ara es procedirà també a 

analitzar el territori en funció de la renda mitjana per a cada llar. La renda mitjana de la 

ciutat de Mataró per al període 2015-2017 superava lleugerament els 29.000 €. Així 

doncs, a la Figura 27, es pot observar com novament hi ha una important polaritat entre 

nivells de renda a la ciutat. En aquest cas, es presenten nivells que superen els 40.000 

euros al centre i, precisament, al barri de Vista Alegre. Altres seccions cèntriques, així 

com l’Eixample i aquells territoris més caracteritzats per comptar amb la tipologia 

d’habitatge extensiva, compten també amb valors que superen els 30.000 euros. En canvi, 

centrant ara l’atenció novament en aquells territoris més caracteritzats per comptar amb 

una ordenació tancada, en aquests casos la renda és inferior als 25.000 euros. 
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Figura 27. Renda neta mitjana per llar a les seccions censals de Mataró, mitjana 2015-2017  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes de l'INE (2019) (Atlas de distribución de renta de 

los hogares) i de les bases cartogràfiques de l'ICGC. 

Amb tot això, podem evidenciar com hi ha una relació clara a l’hora d’establir-se en el 

territori entre el lloc de naixement, el nivell de renda i la tipologia i grandària de la llar. 

En aquelles seccions censals en què hi ha un major percentatge de població nascuda a 

l’estranger és on es donen uns nivells de renda inferiors i alhora la dimensió de les llars 

(quant a nombre de residents) és major, tot i que la tipologia d’aquestes ve determinada 

per ser d’ordenació tancada i construïda verticalment, tret característic de territoris amb 

elevades densitats. 

Finalment, per tal de mesurar estadísticament aquesta qüestió, s’ha procedit a realitzar 

una correlació entre les dues primeres variables per tal de corroborar si certament existeix 

una relació entre la renda mitjana per llar i el lloc de naixement. Així doncs, s’ha obtingut 

el que es pot observar a la Figura 28, que no deixa de ser el que es venia parlant fa uns 
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instants, i és que en aquelles seccions censals en què hi ha una major presència de població 

nascuda fora de l’estat espanyol és on els nivells de renda mitjana són més baixos, 

tendència que va a l’alça a mesura que el percentatge de nascuts a l’estranger disminueix. 

Mitjançant el coeficient de correlació de Pearson s’ha obtingut un valor d’r de -0,7022, 

és a dir, una correlació inversa i forta (Hernández et al., 2018) entre ambdues variables i 

estadísticament significativa al 95% del nivell de confiança. 

Figura 28. Correlació entre renta i lloc de naixement a les seccions censals de Mataró, 2015-2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes del Padró Continu de l'INE, del Atlas de 

distribución de renta de los hogares (2019), del Servei d'Estratègia i Governança (Aj. Mataró) i d’R 

Studio. 

6.5. Segregació residencial de la població estrangera 

Aquest darrer apartat sobre la configuració de la població de Mataró se centra pròpiament 

a analitzar el fenomen de la segregació. Si bé fins ara tota l’anàlisi feta s’ha basat en el 

conjunt de la població nascuda a l’estranger, en aquest cas pren una major importància el 

país d’origen. Alguns articles de la revista Capgrós (maig 2021), tot i que no es tracten 

directament amb indicadors de segregació, ja deixen entreveure com Mataró és una ciutat 

cada vegada amb més població nascuda a l’estranger i més segregada internament. 

Així doncs, i seguint en la línia de la correlació entre percentatge de població en una 

determinada secció censal i la renda mitjana d’aquesta, ara s’ha procedit a realitzar el 

càlcul pertinent (Taula 6) per a cadascun dels 11 països que conformen l’objecte d’estudi. 
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Basant-nos en la interpretació de la magnitud8 del coeficient de correlació de Pearson 

segons el suggeriment de Cohen (Hernández, 2018), la població nascuda al Marroc i als 

tres països de l’Àfrica central compta amb una correlació inversa i forta. Així doncs, 

aquests quatre casos segueixen la dinàmica generalitzada del conjunt de població nascuda 

a l’estranger. Val a dir també que conjuntament representen gairebé el 50% de la població 

nascuda fora de l’estat espanyol.  

Seguidament, apareixen cinc casos ben diversos en què el grau de correlació en aquest 

cas és moderat. Aquests són la Xina, Itàlia, França, Argentina i l’Equador. Destacable és 

veure com tan sols en dos casos de països comunitaris la correlació és positiva, és a dir, 

que trobem un major percentatge de població nascuda en aquests països a mesura que 

localitzem seccions censals amb rendes mitjanes superiors. 

Finalment, i com a casos sense gairebé significació, trobem Veneçuela i Colòmbia. 

Diguéssim que aquí ja ens trobem amb una correlació pràcticament nul·la i, per tant, no 

s’estableix cap mena de continuïtat a l’hora de distribuir-se pel territori en funció del lloc 

de naixement i el nivell mitjà de renda. 

Taula 6. Correlació entre població en funció del país de naixement i renda mitjana de la secció censal en 

què hi viu, 2015-2020 

      

 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes de l'estadística del Padró Continu de l'INE i del 

Servei d'Estratègia i Governança (Aj. Mataró). 

 
8 Rang de valors d’rxy:  

±0,00 ≤ rxy ≤ ±0,10 = Correlació nul·la ;  

±0,10 ≤ rxy ≤ ±0,30 = Correlació dèbil ;  

±0,30 ≤ rxy ≤ ±0,50 = Correlació moderada ;  

±0,50 ≤ rxy ≤ ±1,00 = Correlació forta      
 

País naixement Correlació (r)

Senegal -0,6921

Marroc -0,6575

Gàmbia -0,6308

Mali -0,5001

Xina -0,4810

Itàlia 0,4570

França 0,3734

Argentina -0,3721

Equador -0,3270

Veneçuela 0,1902

Colòmbia -0,1875
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Per tal de visualitzar gràficament aquests resultats, s’adjunten en l’annex el conjunt de 

Figures 42 a 529, on es mostra la gràfica de correlació per a cada país de naixement. En 

tots els casos la correlació entre ambdues variables és estadísticament significativa al 95% 

del nivell de confiança. 

A partir d’aquí, i realitzant pròpiament els càlculs de segregació10 11, s’ha obtingut el 

que es pot observar a la taula adjuntada a continuació: 

Taula 7. Índex de segregació dels principals països a Mataró, any 2020 

      

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes de l'estadística del Padró Continu de l'INE i del 

Servei d'Estratègia i Governança (Aj. Mataró).12 

Novament els quatre països del continent africà són els que prenen un major 

protagonisme, essent els que presenten uns valors de segregació més elevats. La població 

 
9 Si bé per a la Figura 13 s’estableix com a variable la renda mitjana per llar, en aquests casos l’anàlisi es 

fa a partir de la renda mitjana per persona. 

 
10 La segregació residencial indica el nivell de desigualtat de la distribució de la població entre les diferents 

zones. Així doncs, el càlcul s’utilitza per obtenir una visió quantitativa d’aquesta segregació i poder 

preveure i actuar sobre els territoris més afectats per aquest procés (Martori, 2007). 

 
11 Índex de Segregació (IS) =

1

2
 ∑ |

𝑥𝑖

𝑋
−

𝑡𝑖−𝑥𝑖

𝑇−𝑋
|𝑛

𝑖=1  on xi és la població del grup minoritari a la secció censal 

i, X és la població total del grup minoritari en el municipi, ti és la població total a la secció censal i, T és la 

població total al municipi i n és el nombre de seccions censals al municipi (Martori i Hoberg, 2004). 

 
12 Per a la realització de la barra que determina el nivell de segregació en funció de l’IS obtingut ens hem 

basat en la categorització de Massey i Denton (1993) recuperada de Peuquet, S. (2014). 

País de naixement Índex de segregació (IS) Grau

Argentina 0,22

Colòmbia 0,23

França 0,23

Veneçuela 0,26

Equador 0,32

Itàlia 0,35

Xina 0,36

Marroc 0,45

Senegal 0,46

Gàmbia 0,47

Mali 0,59

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Segregació baixa Segregació moderada Segregació elevada
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nascuda a Mali, amb un Índex de Segregació (d’ara endavant IS) del 0,59 presenta un 

valor que gairebé es troba dins el que es considera segregació elevada. Tanmateix, 

Gàmbia, Senegal i Marroc presenten també valors en l’IS força propers al 0,50, la qual 

cosa indica que existeix un important nivell de desigualtat en la distribució de la població 

en les diferents zones del municipi. Així doncs, això es pot interpretar de manera que si 

es pretengués obtenir una distribució totalment igualitària, gairebé el 60% de la població 

nascuda a Mali hauria de canviar de residència. Quant a la resta de països, és important 

observar com en el cas de la Xina, Itàlia i Equador ens trobem amb valors que també es 

troben en el llindar de la segregació moderada, però aquests es troben amb un IS inferior 

al 0,40. La resta de països, els quals es troben amb un IS d’entre el 0,22 i el 0,26, compten 

amb una segregació baixa i, per tant, diguéssim que la seva distribució en el conjunt de 

les seccions censals del municipi és força igualitària. 

Quant a les Figures 53 i 54 adjuntades en l’annex i referents a la distribució percentual de 

la població nascuda en determinats països a les seccions censals del municipi, aquestes ja 

ens ajuden a fer-nos una primera idea de quina és la pauta distributiva de la població en 

funció del lloc de naixement. Observant la població nascuda al Marroc, Senegal, Gàmbia 

i Mali veiem com aquesta s’acumula pràcticament als barris de Rocafonda, Cerdanyola i 

el Palau-Escorxador i, en canvi, la resta de la població compta amb una pauta més 

heterogènia en el conjunt del territori. No obstant això, també es poden observar 

diferències en aquestes pautes distributives, com ara la gairebé nul·la existència de 

població nascuda a la Xina al barri del Centre i al vessant oriental de l’Eixample o 

l’increment en la presència de població comunitària (nascuts a França i Itàlia) en aquelles 

seccions censals en què, com ja s’ha esmentat amb anterioritat, la renda mitjana és més 

elevada. Quant a la població nascuda al continent llatinoamericà en cap cas es visualitza 

cap pauta distributiva concreta. Anteriorment ja s’ha esmentat com existia gairebé una 

nul·la correlació entre aquesta població i la seva distribució en funció del nivell de renda, 

d’igual manera que tampoc s’han visualitzat nivells quant a l’IS elevats.  

Per tal de poder comparar de millor manera aquests grups s’ha emprat el Quocient de 

Localització13 (d’ara endavant QL), el qual permet observar unes pautes similars de 

 

13 Quocient de Localització (QL) =
(

𝑋𝑖

𝑇𝑖
)

(
𝑋

𝑇
)
 on Xi és la població del grup minoritari a la secció censal i, X és 

la població total del grup minoritari en el municipi, Ti és la població total a la secció censal i i T és la 

població total al municipi (Bayona i López, 2011). 
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concentració amb independència dels nivells de partida (Brown i Chung, 2006). Amb 

això s’han pogut obtenir els resultats que es mostren en els mapes de les Figures 29 i 30, 

adjuntats a continuació: 

Figura 29. Quocient de localització dels principals països de naixement a les seccions censals de Mataró, 

any 2020. (Part I) 

 Font: 

Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes de l'estadística del Padró Continu de l'INE, del Servei 

d'Estratègia i Governança (Aj. Mataró) i de les bases cartogràfiques de L’ICGC.  
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Figura 30. Quocient de localització dels principals països de naixement a les seccions censals de Mataró, 

any 2020. (Part II) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes de l'estadística del Padró Continu de l'INE, del 

Servei d'Estratègia i Governança (Aj. Mataró) i de les bases cartogràfiques de L’ICGC. 
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Abans de res, i per tal d’entendre amb claredat el que s’està exposant, val a dir que s’han 

emprat un total de cinc categories14 les quals, de menys a més, mostren la presència dels 

grups de població des d’una subrepresentació cap a una sobrerepresentació. Tot valor 

igual a 2,00 (equivalent a sobrerepresentació) ve a dir que en aquella secció censal el grup 

està el doble de present que en el conjunt del municipi. Així doncs, d’aquesta manera 

podem interpretar molt millor la distribució de la població en el municipi en funció del 

lloc de naixement i veure encara amb un major contrast les desigualtats territorials que hi 

ha presents.  

Començant l’anàlisi novament amb la població nascuda al continent africà, podem 

observar com existeix una clara sobrerepresentació en les seccions censals dels barris de 

Rocafonda, Cerdanyola, el Palau-Escorxador i, inclús, en algun cas puntual també al Pla 

d’en Boet. Contràriament, a tota la resta del municipi el que es pot visualitzar és una 

subrepresentació d’aquesta població, llevat de lleugeres puntualitats en què la presència 

és força neutra.  

Quant a la població nascuda a la Xina, i reforçant encara més l’anàlisi que s’ha pogut 

realitzar amb anterioritat, és clarament observable com existeix una sobrerepresentació al 

barri del Pla d’en Boet i una presència, encara que força neutre, a les perifèries del 

municipi. Tanmateix, el barri del Centre i bona part de l’Eixample i Cirera compten amb 

una important subrepresentació d’aquest col·lectiu. 

Passant ara a analitzar el paper de la població nascuda als països comunitaris de la Unió 

Europea, es pot observar com en el cas de França existeix una sobrerepresentació a bona 

part del barri del Centre i de l’Eixample i en aquelles seccions censals de Vista Alegre i 

el Palau-Escorxador que compten amb unes rendes mitjanes més elevades. Tanmateix, a 

la resta de barris es dóna una presència força neutra i a més es pot apreciar alguna secció 

censal amb subrepresentació, molt evidenciada al barri de Cerdanyola. Quant a la 

població nascuda a Itàlia, diguéssim que ens trobem amb una pauta similar a la dels 

francesos, però en aquest cas s’ha de destacar també una important sobrerepresentació al 

 
14 Tot i que hi ha diferents maneres de definir els intervals, s’ha determinat gràcies a l’ajuda del Dr. Jordi 

Bayona (Universitat de Barcelona. Departament de Geografia Humana) representar aquest cas amb la 

següent divisió: Inferior a 0,50 (subrepresentació) ; Entre 0,51 i 1,00 (subrepresentació – neutre) ; Entre 

1,01 i 1,50 (neutre) ; Entre 1,51 i 2,00 (neutre – sobrerepresentació) ; Superior a 2,00 (Sobrerepresentació). 
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Pla d’en Boet i, en canvi, majors indicis de subrepresentació sobretot a barris com 

Cerdanyola, Cirera, els Molins, la part baixa de Vista Alegre i Rocafonda. 

Finalment, i ara pel que fa a la població nascuda en països de l’Amèrica Llatina, es pot 

observar en el cas dels nascuts a l’Argentina una important sobrerepresentació al barri del 

centre i a la franja costanera de l’Eixample. En canvi, novament ens trobem amb casos de 

subrepresentació en aquelles seccions censals on sí que es dóna un predomini de població 

nascuda al continent africà. Quant als nascuts a Colòmbia i Veneçuela, s’observa una 

clara heterogeneïtat quant a la pauta distributiva. Es donen seccions censals en diferents 

barris en què existeix sobrerepresentació i immediatament aquestes són frontereres amb 

d’altres en què hi ha subrepresentació. D’igual manera, i encara de forma més exagerada 

succeeix això amb la població nascuda a l’Equador, que compta amb sobrerepresentació 

en seccions censals d’un total de vuit barris i subrepresentació en mínim una secció censal 

de cada barri, mostrant així també una pauta distributiva bastant heterogeneïtzada. 
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7. Factors explicatius i impactes de les pautes de localització dels estrangers 

Una vegada analitzades totes les dades i, per tant, havent observat la realitat de la ciutat, 

és el moment de contrastar aquesta informació a partir de les entrevistes realitzades als 

quatre informants qualificats. Aquest apartat se subdivideix en quatre parts, una primera 

en què es tractaran les qüestions directament relacionades amb la desigual distribució de 

la població en funció del seu lloc de naixement, una segona en què es valorarà l’impacte 

de la immigració en el municipi (on també es parlarà del fenomen de la segregació), la 

tercera en què es farà una valoració sobre les polítiques dutes a terme des de l’ajuntament 

i una darrera on es valoraran les perspectives futures quant a migracions. 

7.1. Diferències en la localització per barris segons país de naixement 

Pap J. Jammeh, assessor jurídic d’estrangeria a la seu de l’UGT del Maresme, assenyala 

que la desigual distribució de la població en el territori va associada a un “efecte trucada”, 

és a dir, aquestes poblacions es desplacen des del seu país d’origen i s’estableixen en 

determinats barris o zones perquè així els hi han recomanat i perquè, a més, allà és on es 

troben els seus paisans. Indica com el primer assentament dels estrangers és Rocafonda i 

després Cerdanyola. A més, afegeix: 

“Allò que té d’especial Rocafonda és que com que és petit, doncs se senten bé uns al 

costat dels altres.” (Pap J. Jammeh, 28/4/2021). 

Tanmateix indica que aquesta pauta és la que segueixen bàsicament els provinents del 

Marroc i dels països del centre d’Àfrica. Aquells qui provenen d’altres regions, segueixen 

unes pautes distintes en la seva distribució. Un exemple són els que provenen del sud 

d’Amèrica, que un cop arriben a Mataró no se senten còmodes dins de barris com 

Rocafonda o Cerdanyola perquè la seva cultura és molt similar a la dels espanyols. A 

més, diguéssim que aquests van a la cerca del lloc més adequat per ells i no els preocupa 

estar allunyats dels seus paisans ni tenen tampoc una extrema necessitat de cercar un 

indret més accessible econòmicament parlant. 

Maria Majó, veïna de Rocafonda de tota la vida, entra en aquesta qüestió fent memòria 

històrica. Esmenta que barris com Rocafonda havien estat tradicionalment ocupats per 

aquells immigrants arribats del sud d’Espanya i que amb el pas dels anys els seus fills 

marxaven a viure a altres barris i aquests o bé es quedaven allà sols o bé morien i, per 
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tant, els pisos acabaven essent venuts. Automàticament aquells pisos que quedaven buits 

baixaven de preu i es degradaven, devaluant-se estrepitosament. Ja no eren un atractiu per 

a la població espanyola, però sí que ho eren per a la població nouvinguda, sobretot 

procedent del Marroc. Així doncs, això era una gran oportunitat per aquells qui cercaven 

un sostre barat. 

Esmenta també que es va donar una fase molt cruel sobre l’any 2008, en què els bancs 

desnonaven a qui no podia pagar la hipoteca. Aquests pisos quedaven buits i tancats, i 

eren un atractiu molt gran pels okupes, amb totes les problemàtiques que això comporta. 

“Hi ha un cas real d’una família marroquina en què l’home es va quedar sense 

feina i van anar al banc a demanar si els podien allargar la hipoteca, pagant menys 

però durant més anys. Els van dir que no i els van desnonar, però al cap de quinze 

dies van tornar i van ocupar aquell pis que dies enrere no els hi havien permès 

seguir pagant d’una manera més assequible.” 

(Maria Majó, 28/4/2021). 

Majó pensa que si es desnonessin tots els pisos ocupats, es reformessin i s’apugés el preu 

d’aquests, els carrers estarien plens de gent dormint-hi allà. Inclús afirma com l’ocupació, 

entesa com una cosa molt negativa, facilita no haver de buscar verdaderes solucions.  

“Quan es fan plans d’urbanisme i quan es fa construcció s’ha de pensar en el 

benestar de les persones i deixar el lucre fora. Quan l’especulació entra, el dret de 

l’habitatge no està garantit.” 

(Maria Majó, 28/4/2021). 

Tanmateix, i entrant més en matèria, afirma novament com l’arribada massiva de població 

nouvinguda a barris com Rocafonda o Cerdanyola es dóna per tres motius. El primer és 

que allà s’hi cerca un preu en el lloguer de pisos més barat, el segon és que els pisos buits 

pels desnonaments dels bancs són fàcilment ocupables i el tercer és perquè la gent 

autòctona ha marxat. Hi ha a més dos factors, un de general i un de local, que expliquen 

millor això. Diguéssim que tot procés migratori té per objectiu buscar en el lloc on vas a 

tots aquells que s’assemblen a tu (coincidint amb Pap J. Jammeh). Això ja ho feien 

antigament les migracions espanyoles i ella posa també com a exemple la comunitat 

xinesa. Tota persona o família que emigra busca en el lloc d’arribada un referent. En 
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canvi, el fenomen local és que hi ha pisos buits, barats i amb facilitat d’ocupar, tal com 

esmenta amb anterioritat.  

Afirma també que al barri hi ha molta gent del Marroc, Gàmbia i el Senegal i en menor 

mesura gent nascuda a la Xina i en països llatinoamericans. Cerdanyola, a diferència de 

Rocafonda, compta pràcticament amb 40.000 habitants i té molta història i diversitat 

d’orígens. Al barri del Palau-Escorxador hi ha també una petita àrea amb pisos en pitjors 

condicions inclús que els de Rocafonda, però la resta del barri podríem dir que és de classe 

mitjana. 

Pel que fa a Laia de Balanzó, cap de polítiques de convivència a l’Ajuntament de Mataró, 

coincideix també amb els altres dos entrevistats. Esmenta que existeixen diversos 

fenòmens que fan que les persones es distribueixin de forma desigual a la ciutat, els quals 

responen a diverses situacions, però que n’hi ha un que és molt evident: 

“És un fenomen que passa a tot el món i té molta relació amb les afinitats. El 

primer lloc d’acollida és aquell on hi ha persones de referència com ara coneguts 

o familiars. No té a veure ni amb l’eix classe, ni amb l’eix gènere ni amb altres 

eixos, sinó que simplement és l’eix d’origen el que hi influeix.” 

(Laia de Balanzó, 6/5/2021). 

Comenta també que aquells barris que van néixer als anys cinquanta i seixanta del segle 

vint, fruit de la política migratòria de la primera migració espanyola compten amb un parc 

d’habitatge més accessible econòmicament i també en pitjors condicions. La facilitat per 

rellogar aquells habitatges, ja que hi ha propietaris extracomunitaris, i el fenomen de les 

ocupacions dels darrers anys també són altres elements a tenir en compte. Tot va 

començar amb unes ocupacions més socials (no puc pagar, em fan fora, però ocupo el 

meu pis), però s’ha anat avançant cap a ocupacions més vinculades a les màfies.  

“Tot això ha fet que hi hagi aquesta situació de polarització de la societat 

especialment en aquests tres barris: el Palau, Rocafonda i Cerdanyola Sud. 

Situacions de classe social molt precàries amb població que fa molts anys que viu 

allà conjuntament amb una població nouvinguda que ve d’una situació 

d’explotació prèvia. Això és com un polvorí.” 

(Laia de Balanzó, 6/5/2021). 
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El darrer entrevistat, Josep Palacios, cap del servei de nova ciutadania, joventut i dona a 

l’Ajuntament de Mataró, esmenta primerament que Mataró és una ciutat molt diversa des 

del punt de vista ètnic, geogràfic, cultural, lingüístic i religiós, ja que té població de 120 

països diferents i es parlen uns 150 idiomes. 

A la present qüestió sobre la desigual distribució de la població al municipi, creu necessari 

incloure (de la mateixa manera que Majó) una primera mirada històrica. Així doncs, 

indica que ens hem de remuntar a 1970, moment en què van arribar els primers estrangers 

extracomunitaris a Mataró (sobretot procedents de Gàmbia i el Senegal). Aquests 

arribaven generalment per ampliar estudis i, en principi, Espanya era una zona de pas per 

arribar a França o al Regne Unit.  

“Aquí, a Mataró, es troba el primer assentament, tot a causa del fet que hi ha 

demanda de mà d’obra barata i que les condicions de vida són bones. Amb el pas 

dels anys van reagrupant a les famílies. No hi ha cap mena de concentració 

territorial a la ciutat, però a mesura que en van arribant més acaben concentrant-

se allà on l’habitatge és molt més assequible.” 

(Josep Palacios, 10/5/2021). 

Afirma que el barri de Rocafonda, per exemple, té un 34% de població estrangera. 

“Va ser el darrer barri de construcció franquista. Tot eren vinyes i garrofers i de 

sobte van passar a ser blocs de quatre plantes sense ascensor. Aquí hi van a viure 

primerament els immigrants espanyols. Els fills d’aquests, amb el pas dels anys, 

van marxar cap a altres parts de la ciutat. Aquí es van quedar les primeres 

generacions.”  

(Josep Palacios, 10/5/2021). 

Afirma també que, a partir d’aquell moment va ser quan va començar a arribar població 

provinent d’altres països perquè l’habitatge era molt més assequible econòmicament. 

“En un barri envellit des del punt de vista generacional, et trobes que en l’espai 

públic has de conviure amb persones que t’arriben de més de cinquanta països 

diferents, que pensen de manera diferent, que parlen un altre idioma, que vesteixen 

i cuinen d’una altra manera, que tenen altres costums, tradicions i religions.” 

(Josep Palacios, 10/5/2021). 
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Quant a la desigual distribució en funció del continent d’origen (per exemple) esmenta 

que en cada circumstància els comportaments i pautes de distribució són diferents. 

“Els xinesos venen tots de la mateixa província i un cop arriben a Mataró es 

diversifiquen. La seva estratègia és establir-se en zones de la ciutat on no hi hagi 

tanta població migrada. El seu patró de distribució no té res a veure amb la 

població africana. Es dispersen perquè no volen 3 bars d’una mateixa família en 

una mateixa vorera.” 

(Josep Palacios, 10/5/2021). 

“La pauta de distribució de la població llatinoamericana és molt diferent també. 

Normalment són dones amb nivells formatius elevats en el seu país d’origen. 

Malauradament, han de deixar el seu país per diferents problemes i en moltes 

ocasions venen aquí soles per cuidar a gent gran o fer tasques de la llar.” 

(Josep Palacios, 10/5/2021). 

Una vegada escoltats als quatre entrevistats, podríem dir que aquests coincideixen bastant 

en dos aspectes quant als moviments migratoris i el seu emplaçament a la ciutat. Existeix 

clarament una qüestió d’afinitat a l’hora de cercar el lloc on viure i també una qüestió 

econòmica. En alguns casos esmenten que hi té un major pes la primera, i en d’altres 

esmenten que la segona, però al final ambdues van de la mà. És interessant també observar 

com aquesta pauta que veuen tan marcada, realment és la que segueixen sobretot aquell 

qui provenen del Marroc o d’altres països del centre d’Àfrica. En canvi, les poblacions 

xineses o llatinoamericanes, per exemple, compten amb una pauta distributiva totalment 

distinta, tal com hem pogut observar també als apartats anteriors de l’anàlisi de dades. 

7.2. Els impactes de la immigració i la segregació 

Quant a l’impacte territorial de la immigració al municipi de Mataró, Pap J. Jammeh 

indica primerament que l’arribada massiva de població estrangera va provocar que els 

espanyols autòctons se sentissin incomodes i marxessin. Es produïa un abandonament del 

barri i es desplaçaven cap a altres zones de la ciutat o inclús a fora del municipi. 

Afirma també que a la ciutat es produeixen conflictes i episodis de racisme. Llavors, quan 

hi ha una activitat discriminatòria automàticament es fa un “contraatac”, és a dir, es 

formula una declaració de desacord vers aquella acció d’un determinat individu o grup. 
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En col·laboració amb l’ajuntament es presenta la queixa i se cerca la millor manera de 

trobar una solució conjunta per aquestes situacions.  

“La discriminació no ha d’existir en territoris com Catalunya. És la comunitat 

autònoma on hi ha més sociabilitat d’Espanya. És on hi ha majors agrupacions 

associatives d’estrangers. S’ha de lluitar pels drets dels estrangers.” 

(Pap J. Jammeh, 28/4/2021). 

Majó, per la seva banda, entra molt més en profunditat en aquestes qüestions. Afirma 

primerament (sempre molt centrada en el seu barri) que hi ha pisos en què viuen senyores 

grans vídues (ella n’és un exemple) i immediatament al pis del costat poden estar 

convivint tres famílies d’origen estranger. Com a estructura piramidal afirma que hi ha 

un nombre molt elevat de dones grans (o bé catalanes molt populars o bé de la immigració 

espanyola), després en la franja d’edats d’entre 30 i 50 anys hi ha pocs autòctons i que 

d’aquestes edats cap a baix majoritàriament el que hi ha és població nouvinguda. Es donen 

casos d’escoles amb un 90% d’alumnat d’origen marroquí i el 10% restant d’origen centre 

africà. A més, la tendència és que com més petits són menys autòctons hi ha. Això implica 

que hi hagi una gran facilitat per trobar-se amb situacions conflictives al barri. 

Quan se li pregunta sobre el jovent, qüestió que va molt lligada amb la frase que dies 

abans ella mateixa havia donat en relació amb les vulnerabilitats i potencialitats del barri, 

afirma com Rocafonda és un barri en què hi ha molta canalla i jovent, la qual cosa implica 

que hi hagi una enorme riquesa.  

“La gran majoria són fills d’aquestes generacions nouvingudes. Si això es treballa bé, 

aquests nanos són una gran potencialitat per al barri.” (Maria Majó, 28/4/2021). 

Ella qüestiona molt que un nen nascut a Mataró d’una família que ha arribat fa quatre 

anys al municipi procedent de l’Àfrica, tot i ser català, no pugui tenir les mateixes 

oportunitats que la resta de nens fills de pares autòctons. Són coses que s’han de mirar de 

reforçar amb l’escola bressol, però el problema és que és molt cara i, per tant, aquestes 

poblacions no hi van. 

“En aquest moment hi ha un gran nombre sobretot de noies que van a la universitat 

i que estan trobant feines molt valorades. Quin mèrit tan extraordinari que han 

tingut aquestes noies! Que partint de pares pràcticament analfabets i han hagut de 
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vèncer en molts casos l’oposició familiar perquè les volien casar de molt joves. 

Valen moltíssim i han pogut introduir-se en el sistema educatiu, vèncer etapes 

amb moltes més dificultats que la resta i sortir-se’n. Per a mi, les potencialitats 

són treballar bé amb aquest jovent que té moltes capacitats i això vol dir invertir 

en molts recursos socioeducatius, que avui en dia l’Ajuntament de Mataró no té 

gens d’interès a potenciar.” 

(Maria Majó, 28/4/2021). 

Quant a l’increment en els conflictes veïnals, els episodis de violència i els robatoris, 

afirma que no pot negar que no hi hagi una relació directa entre això i el fet migratori. No 

obstant això, també esmenta que s’ha d’explicar el perquè. Ella ho exemplifica amb què 

en situacions extremes s’ha de fer el que sigui per sobreviure.  

“Si no tens cap projecte de vida, si no veus més enllà, t’aferres al que sigui per 

aconseguir diners fàcils. Hi ha nanos que en certa manera porten diners a la família 

a partir de la droga. Hi ha baralles contínuament i hi ha hagut inclús trets. Com 

arriba una pistola a un nano de vint anys si teòricament les armes estan 

controlades?” 

(Maria Majó, 28/4/2021). 

De Balanzó indica també, quant a la qüestió de la convivència i els conflictes, que hi ha 

dues coses molt importants, com són el no tenir un accés al lleure i tampoc tenir-lo a 

polítiques formatives i ocupacionals, per la qual cosa tot es trasllada al carrer i l’ocupació 

de l’espai públic incrementa.  

“La llei de barris va permetre una esponjositat sobretot al barri de Rocafonda, 

aconseguint així espais més agradables. Es fan polítiques de convivència per 

garantir l’espai públic per a tothom. No és el mateix com utilitza l’espai públic un 

infant que una persona de la tercera edat. Això genera conflictes.” 

(Laia de Balanzó, 6/5/2021). 

De la mateixa manera que Majó, afirma també que existeix un clar problema amb 

generacions més joves i la seva situació als barris. Esmenta que hi ha estudis previs que 

en temes de fracàs o abandonament escolar estan molt vinculats a pobresa i a l’origen.  
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“El que s’està veient és que l’educació no està funcionant, però certament també 

hi ha unes polítiques de millora. Es detecten barris que necessiten millores en 

diferents eixos i les escoles estan fent un treball també per generar millores dins 

l’escolarització que vinculin famílies dins el mateix àmbit educatiu.” 

(Laia de Balanzó, 6/5/2021). 

“Si ens emmirallen en les migracions dels anys cinquanta i seixanta, en què el 

capital educatiu de les persones que havien migrat també era força baix, d’alguna 

manera es va creure molt en l’ascensió social de l’educació i els fills d’aquestes 

persones són ara universitaris, professors i gent amb molts perfils econòmics més 

alts. Llavors, què és el que està fracassant aquí? Jo crec que l’opressió des d’un 

punt de vista de la situació administrativa.”  

(Laia de Balanzó, 6/5/2021). 

“Els recursos educatius per adults no estan coberts, el recorregut formatiu és molt 

llarg i les necessitats econòmiques bàsiques són d’avui per demà. La gent 

necessita primer menjar i no tens temps per deixar-ho passar. No hem sigut 

capaços des de les polítiques públiques de fer aquests rols. Per què no garantim 

durant dos anys una renta mínima i que ells ens garanteixin una formació? Des del 

punt de vista de les polítiques migratòries i de gestió de migració no hem estat 

capaços de treballar-ho conjuntament amb les polítiques de benestar social.” 

(Laia de Balanzó, 6/5/2021). 

Finalment, Palacios comenta que tota la situació actual ocorre per la inexistència de 

polítiques públiques d’habitatge. Si hi hagués doncs es podria distribuir la població de 

manera distinta i no hi hauria concentracions en determinats barris. 

Pel que fa a la qüestió dels conflictes i diferents problemàtiques de les noves generacions, 

afirma que està clar és que la nostra societat té problemes de convivència, els quals 

s’agreugen sobretot en aquells barris més densos i poc esponjats (saturació de l’espai 

públic).  
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De la mateixa manera, esmenta que el fracàs i abandonament escolar s’agreuja perquè hi 

ha demanda de mà d’obra barata i poc qualificada, la qual cosa fa que hi hagi pocs 

estímuls perquè aquestes generacions continuïn amb la seva formació.  

“Aquests desajustos també es transformen en petites delinqüències. No obstant això el 

barri de Rocafonda, sense estrangers, ja era un barri conflictiu anys enrere.” (Josep 

Palacios, 10/5/2021). 

Així doncs, tot i que des de diferents visions, els quatre entrevistats coincideixen en el fet 

que certament existeixen problemes a la ciutat derivats de l’arribada massiva 

d’immigrants, de la seva desigual distribució en el territori i, sobretot, de la falta 

d’oportunitats amb què compten en moltes circumstàncies de la vida quotidiana. Majó, 

que ho viu de primera mà al seu barri i a més ha pogut observar l’evolució del fenomen 

durant les darreres dècades, creu fermament que hi ha eines per aconseguir el benestar 

per a tothom, però aquestes no s’estan emprant avui en dia. De la mateixa manera, de 

Balanzó i Palacios pensen que si durant les grans arribades de nouvinguts del territori 

nacional es va aconseguir una correcta convivència i adaptació de la societat a la situació 

del moment, ara també es pot fer, tot i que existeixen impediments que dificulten la 

consecució dels diferents objectius plantejats.  

7.3. Valoració sobre les polítiques dutes a terme des de l’ajuntament 

Jammeh indica primerament que des de l’Associació AMIC s’executen diferents tasques, 

sobretot per orientar als nouvinguts o a aquells que ja fa temps que estan aquí, però que, 

en general, no estan ben informats. Se’ls expliquen qüestions laborals, socials, culturals i 

d’estrangeria. A més, es duen a terme activitats individuals i grupals vinculades a tots 

aquests temes. 

D’igual manera, miren de treballar de manera conjunta amb l’Ajuntament de Mataró, i 

indica que aquests principalment el que fan és proporcionar agents cívics per controlar 

l’enteniment i la bona convivència entre cultures. Diu que cada any hi ha etapes i 

formacions per treballar en això i sempre que hi ha alguna queixa se cerca una correcta 

solució. Els mediadors acostumen a visitar entitats i parlen amb gent a peu de carrer, 

sobretot als barris de Cerdanyola i Rocafonda. 
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En aquest sentit Majó és molt més crítica i considera que des de l’ajuntament sempre es 

mira cap a una altra banda en les qüestions més delicades que es produeixen al municipi. 

Si per exemple hi ha alguna baralla, els diuen que no es preocupin, que a la resta de la 

ciutat la mitjana és la mateixa de conflictes és la mateixa.  

“Una dona va ser atacada per un jove d’origen marroquí i aquesta va ser ajudada 

per altres dos joves també d’origen marroquí. La policia va intervenir, però la 

dona, al no denunciar per por, doncs no va ser comptabilitzada. Els números 

oficials són del que es denuncia. La consciència de la gent de Rocafonda és de no 

denunciar. A l’ajuntament el que li interessa és tapar, negar la realitat.” 

(Maria Majó, 28/4/2021). 

Esmenta també que des de l’associació veïnal es tracten de tirar endavant projectes 

socioeducatius, però que costa molt aconseguir el suport de l’ajuntament. La tàctica 

sempre és mirar cap a una altra banda i afirma que aquesta política és molt negativa i a la 

llarga pot ser molt perjudicial. Remuntar un barri com el de Rocafonda necessitaria d’una 

forta inversió econòmica, ja que algun bloc hauria d’anar a terra, tot el jovent hauria de 

tenir formació laboral o treball. A més a més, en l’àmbit urbanístic s’haurien de fer 

garatges pels aparcaments, s’hauria de parlar amb els bancs i solucionar el tema dels 

pisos, etc.  

“L’ajuntament juga amb foc perquè no vol veure ni acceptar una realitat que passa 

aquí a Rocafonda i a Cerdanyola (on la despesa seria molt més gran). Fa que no 

hi ha problemes i no gasta diners.”  

(Maria Majó, 28/4/2021). 

“El pitjor que podem fer és no explicar les causes dels problemes i no ser 

responsables d’aquestes causes que en som en tant que ciutadans i ho són molt 

més els que tenen càrrecs públics (i realment no se senten responsables). A més, 

si estigmatitzem i fem demagògia aquest problema ja no té solució.” 

(Maria Majó, 28/4/2021). 

Afirma també que, antigament, hi havia molta col·laboració entre barris, ja que els 

problemes es tractaven en l’àmbit col·lectiu, de tota la ciutat. Les associacions veïnals 
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s’unien en una federació de barris, però això va anar caient i en aquest moment es vol 

tornar a remuntar, però no hi ha manera de conformar una federació. Això ha fet que la 

força veïnal sigui molt més petita i que a més l’ajuntament no col·labori.  

“El moviment veïnal té poca força. Des d’aquí es van fent petits projectes, però 

des de la feblesa. A més, seria difícil unir el barri per reivindicar una causa 

comuna. Es necessiten anys de convivència i, a més, ara tot és molt diferent. Hi 

ha diferència generacional i cultural. No demanarà el mateix una senyora vídua de 

vuitanta anys que una família migrada amb quatre fills.” 

(Maria Majó, 28/4/2021). 

De Balanzó, per la seva banda, esmenta que s’han intentat fer polítiques compensatòries 

per ajudar a fer créixer de forma autònoma les comunitats veïnals que tenien 

problemàtiques molt estructurals. 

“On hi havia temes de malestar social, salut pública, envelliment, etc. va néixer 

un programa en suport de la Diputació de Barcelona, però l’ha acabat assumint 

econòmicament l’ajuntament de Mataró. D’alguna manera intenta resoldre i tenir 

una mirada preventiva en aquestes necessitats des d’una òptica no només 

d’habitatge sinó també des d’òptiques socials. Tot i treballar-se a priori de manera 

preventiva, s’acaba treballant molt reactivament.”  

(Laia de Balanzó, 6/5/2021). 

“Hi ha política d’habitatge social molt petita. S’ha iniciat el projecte Lloguem!, en 

què els petits propietaris que tenen por en llogar i desconfiança en el mercat o a 

possibles impagaments, amb el suport de l’ajuntament com a intermediari, poden 

posar un lloguer accessible. És com si fos una oferta d’habitatge social.” 

(Laia de Balanzó, 6/5/2021). 

Esmenta també que ara mateix l’Ajuntament de Mataró no compta amb accions 

estratègiques concretes quant a convivència. El pla en sí reflexa que la convivència té una 

òptica molt amplia. 

“Com transformem els equipaments per fer una programació accessible per a 

tothom? Hauríem de donar una altra mirada als equipaments cívics, que siguin 
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espais de relació, de cohesió i formatius i de capacitació. Ara es treballen amb 

estratègies de generació d’activitat en espai públic, ja que és un recurs i consum 

més. L’objectiu és que hi hagi pols d’atracció a la ciutat i que es puguin trobar 

persones de diferents perfils, però no hi ha un pla que coordini tot això. La 

Diputació ens donarà un finançament extraordinari que anirà en aquesta línia.”  

(Laia de Balanzó, 6/5/2021). 

“El pla de convivència té una mirada molt global, però no hem millorat els 

recursos econòmics per poder-ho desenvolupar. Hem millorat la nostra 

coordinació interna per treballar cap a una mirada dels espais públics molt més 

cohesionada i com espai de relació, però no hem millorat la nostra capacitat 

econòmica per poder garantir les activitats i que es generi aquesta cohesió, igualtat 

d’oportunitats, igualtat d’accés als recursos.” 

(Laia de Balanzó, 6/5/2021). 

Finalment, Palacios, tornant a fer memòria, esmenta que als anys noranta, quan la mitjana 

ponderada de població estrangera a Catalunya era del 2%, a Mataró ho era del 4%. Llavors 

es van tirar endavant tres eines innovadores. La primera era un pacte per la nova 

ciutadania (amb un màxim consens polític), la segona un pla d’actuació integral que es 

coordinava i gestionava des de tots els departaments i la tercera era la corresponsabilitat, 

és a dir, es va posar en ús el primer consell per a la convivència, on hi havia entitats de 

persones nouvingudes i d’altres generalistes que treballaven per a la seva acollida i 

integració. Durant quinze anys es va coordinar tot d’aquesta manera.  

“Amb el pas dels anys tot això es perd, tot i que ara s’està tornant a recuperar. El 

problema és que hi ha massa eixos i massa prioritats. No existeix una eina que ho 

centralitzi tot. El conjunt de programes i actuacions temporals, acotades, 

especifiques, etc. que formaven part del pla ja no existeixen. S’ha d’anar buscant 

tot en petits eixos. El perquè? Perquè hem de normalitzar a aquestes persones. Fa 

vint anys i més que viuen aquí. Són ciutadans mataronins de ple dret. Ara mateix 

no són nouvinguts i no són diferents de la resta de la població.” 

(Josep Palacios, 10/5/2021). 
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Així doncs, en aquest cas ens trobem amb opinions ben contrastades. Jammeh sosté un 

discurs, encara que breu, força amigable en relació amb les accions dutes a terme per 

l’ajuntament. En canvi, Majó és molt més crítica. Ella és molt conscient de la situació per 

la qual passa el seu barri (i d’altres com Cerdanyola i el Palau) i comenta reiteradament 

que per molt que vulguin, des de l’Associació Veïnal no tenen la força suficient per a 

solucionar els diferents problemes que esdevenen i que necessiten el suport de 

l’ajuntament, però aquí el que fan és mirar cap a una altra banda i centrar-se en altres 

qüestions. Quant a Palacios i de Balanzó, essent ambdós plenament conscients de la 

situació del municipi, esmenten i reconeixen que tot i estar-se treballant en qüestions 

sobretot de convivència, des de l’ajuntament no és fàcil abastar-ho tot i, a més, en moltes 

ocasions se senten poc recolzats des d’institucions públiques superiors, les quals els 

impedeixen avançar en determinades polítiques públiques. 

7.4. Perspectives futures quant a immigracions 

Quant a les perspectives de futur amb relació a les migracions al municipi, Jammeh 

esmenta que a diferència de les primeres generacions d’immigrants, que venien a la cerca 

de fortuna i es conformaven amb qualsevol cosa, les següents generacions han de treballar 

amb l’objectiu de ser un més, de no ser considerats com a diferents i de tenir els mateixos 

drets que tothom. Indica també que els joves que han nascut aquí es troben en mig de 

dues cultures, la dels seus progenitors i la del territori i que quan arribi el seu moment 

aquests es barrejaran amb les noves migracions i podran ajudar i orientar a aquells 

nouvinguts a la seva manera. 

Pel que fa a Majó, personalment considera que creu molt amb la interculturalitat.  

“Tenir aquestes persones pot ser una riquesa si som generosos, acollidors com a 

país, donem sortides, demanem deures i oferim drets. Si fem tot això ben fet, 

serem (Catalunya) un país plural i ric. Això ho vam fer molt bé amb la immigració 

arribada de la resta d’Espanya. Aquesta immigració és molt més complicada, ve 

de més lluny, són cultures molt diferents, unes religions diferents, amb un món 

global molt més injust, amb un capitalisme molt més salvatge i amb menys 

recursos.” 

(Maria Majó, 28/4/2021). 
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Afirma, per acabar, que veient polítiques com les de l’Ajuntament de Mataró de negar la 

realitat no té la certesa que es pugui aconseguir aquesta riquesa. Per a ella és un gran 

interrogant.  

“Aquests que pensem que val la pena ser solidaris anem fent cosetes. No tenim 

molta força però som fidels a les nostres conviccions. Jo penso que si ho fem bé 

és una gran riquesa que ens emportem.” 

(Maria Majó, 28/4/2021). 

De Balanzó, per la seva banda, esmenta que al final tothom s’acaba adaptant a la situació 

que té. Als anys 2000 ’s hi havia una política d’acollida molt intensa, en què tan bon punt 

un arribava, s’hi quedava. Però ara la situació és ben diversa: 

“Avui en dia, qui és un migrant? El que ve a estudiar? El que porta 30 anys aquí? 

El que està de passada? El que ve perquè la seva família està aquí? El repte de 

política migratòria d’avui en dia és entendre que no hi ha només una manera de 

migrar, que són situacions molt múltiples. Hem de ser capaços de fer projectes o 

programes que donin resposta a aquesta multiplicitat de necessitats i de situacions, 

perquè sinó el que acabem fent són polítiques que venen de la Generalitat o de 

l’Estat i que van enfocades a una sola manera de migrar. Hem de ser capaços de 

ser més flexibles en aquesta atenció, amb una mirada més oberta i amb un treball 

més integral amb la resta de serveis. Com que tenim pocs recursos, el millor estar 

ben coordinats.” 

(Laia de Balanzó, 6/5/2021). 

Finalment, Palacios pensa i esmenta el següent: 

“Malauradament, tot i la meva llarga experiència, em costa veure la llum al final 

del túnel. Cal un coratge i valentia política que actualment no s’està tenint. No 

parlo només de Mataró, parlo del conjunt de l’estat espanyol. Crec que estem en 

un moment d’impàs, davant canvis que afecten la cohesió de la nostra societat. 

Has de ser molt valent políticament per liderar aquests processos i establir 

mecanismes de participació i corresponsabilitat amb el teixit associatiu i amb els 

altres actors socials. I ara no s’està fent perquè estem immersos en una crisi 

sanitària aquest últim any i social i política aquests últims quatre anys. Les 
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prioritats dels ajuntaments no passen per destinar recursos humans, tècnics i 

pressupostaris determinats temes. No obstant això, jo crec que ens en sortirem.” 

(Josep Palacios, 10/5/2021). 

En aquest cas, els quatre entrevistats creuen fermament que s’ha de seguir treballant en 

una línia que sigui capaç d’individualitzar les realitats de cadascú i de donar les mateixes 

oportunitats a tothom. De la mateixa manera que es reclamen deures a tothom, també 

s’han d’oferir uns drets que garanteixin, com ja hem esmentat, una igualtat d’oportunitats 

a tota persona que resideixi en el municipi, independentment del seu origen, religió, 

situació personal, etc.  

Hi ha molt a treballar, però tots saben que si hi ha una col·laboració conjunta des de tots 

els àmbits del territori, serà possible assolir objectius que, ara per ara, queden lluny 

d’aconseguir-se.  
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8. Problemàtiques presents i recomanacions futures 

L’anàlisi de totes les dades estadístiques, juntament amb les reflexions obtingudes per 

part de les persones entrevistades han permès entendre quina és la situació que es viu 

actualment al municipi. Així doncs, una vegada hem pogut posar en comú totes aquestes 

qüestions, és el moment d’identificar quines són les problemàtiques presents a la ciutat 

de Mataró i, alhora, és també el moment d’aportar-hi diferents solucions. 

8.1. Problemàtiques presents 

Tal com s’ha pogut anar observant al llarg de tot el document, és evident que Mataró ha 

experimentat importants canvis a escala demogràfica des de la segona meitat del segle 

XX, tot a partir de dues onades migratòries ben diferenciades. La primera onada va ser 

interna, conseqüència d’unes migracions de caràcter nacional provinents del vessant sud 

de la Península i, la més recent, es caracteritza per l’arribada de nouvinguts procedents 

de la resta de continents. 

Aquestes arribades massives han suposat per a Mataró modificacions tant en l’estructura 

demogràfica com en la seva configuració territorial. Així doncs, observem una primera 

problemàtica associada a la densitat dels barris. A tall d’exemple, es visualitzen barris 

molt densament poblats, com ara Rocafonda i Peramàs, i d’altres més esponjats, com ara 

Vista Alegre i bona part del Palau-Escorxador. Un element clau a l’hora d’interpretar 

aquesta distribució de la població, independentment de les mateixes dimensions del barri, 

és la tipologia d’habitatge present en cadascun d’ells. Els barris més densificats es 

caracteritzen per comptar amb una ordenació tancada i, en canvi, els altres compten amb 

ordenacions extensives de baixes densitats. 

Un altre aspecte a tenir en compte, encara que en cap moment l’entenem directament com 

una problemàtica ni tampoc l’associem de primera mà amb els moviments migratoris, són 

els canvis en l’estructura de la població per edats als diferents barris. Hem pogut observar 

casos en què, en termes generals, es produeixen increments en bona part de les franges 

d’edat. Tanmateix, hi ha exemples més significatius en què es produeixen importants 

increments en edats avançades i, en canvi, hi ha pèrdua de població més jove, com ara els 

barris dels Molins, Peramàs o el Pla d’en Boet.  



81 
 

De la mateixa manera, però ara amb una incidència directa dels moviments migratoris, és 

important tenir en compte també com l’estructura poblacional de la població nouvinguda 

no és la mateixa que la de la població nacional al municipi. Si bé hem pogut observar com 

l’edat mitjana en ambdós casos és molt similar, la distribució per franges d’edat és ben 

distinta. La població nascuda a l’estranger compta amb una elevada homogeneïtat en la 

distribució per edats, localitzant-se més del 80% d’aquests en edats compreses entre els 

20 i els 59 anys. Així doncs, s’ha de treballar per entendre que les necessitats de la 

població poden ser distintes en funció de l’origen i, evidentment, de l’edat. 

Tornant a l’escala territorial compresa pels barris, observem com aquesta població 

immigrada no es distribueix de manera equitativa en el conjunt del territori. Tal com hem 

pogut comentar amb els diferents experts, això esdevé en un important problema, ja que 

ens trobem amb territoris en què hi ha un elevat contrast entre la població que hi viu, 

entenent aquest contrast com la diferència en origen, llengua, religió, hàbits i, inclús, el 

que comentàvem fa un instant de les edats. Això acaba generant conflictes veïnals, 

sobretot quan els barris són molt densos i poc esponjats. Aquesta situació s’agreuja encara 

més si fem un zoom i analitzem aquesta pauta distributiva en les seccions censals del 

municipi. Clarament s’observa com dins els mateixos barris la distribució és també força 

desigual i, per tant, ens trobem casos com la zona de Cerdanyola nord en què el 

percentatge de població nascuda a l’estranger és força inferior respecte la zona de 

Cerdanyola sud. 

Aquest fenomen genera, per una banda, i com ja s’ha esmentat, problemàtiques dins els 

mateixos barris i, per l’altra, un procés de guetització, en què aquell conjunt de persones 

que comparteix unes mateixes característiques es queda aïllada de la resta de la població, 

esdevenint així una situació de marginalitat. Tanmateix, això provoca també que dins el 

conjunt del municipi no es produeixin intercanvis socials i culturals entre barris, sinó que 

la població tendeix a dur a terme les seves tasques diàries i activitats d’oci dins la seva 

zona de residència i, paral·lelament, zona de confort. 

Evidentment aquesta desigual distribució no és casual, sinó que ja hem pogut observar 

com va associada a dues raons, una primera relacionada amb les afinitats i una segona 

amb l’economia. Això es visibilitza molt bé si ens centrem sobretot en el col·lectiu 

provinent del Marroc i dels països del centre d’Àfrica. Així doncs, aquesta població es 

distribueix generalment en àrees amb edificacions més degradades i, a més, acostumen a 



82 
 

fer-ho en grans grups, convivint així més d’una família en espais generalment reduïts. 

Tanmateix, aquests territoris on es localitzen coincideixen amb les seccions censals amb 

una menor renda neta mitjana disponible. Per a la resta de països de naixement, tot i 

veure’s pautes distributives distintes, aquest fenomen no es veu tan agreujat. 

Amb els càlculs dels indicadors de segregació i dels quocients de localització s’ha pogut 

acabar de confirmar això que s’esmentava fa un instant. Observem clarament com 

Mataró, analitzada purament a partir de paràmetres geo-demogràfics, és una ciutat 

segregada residencialment en funció del lloc de naixement. Poblacions nascudes al 

continent africà tenen una important presència en determinades seccions censals i, en 

canvi, en altres zones del municipi en què hi ha una major representació de població local 

no hi tenen tanta presència. Amb la població nascuda a la Xina podem dir que succeeix 

el mateix, però no en tanta incidència, i, a mesura que treballem amb poblacions 

provinents de l’Amèrica Llatina i d’Europa, els valors tendeixen a decréixer. 

Tot i no haver-se tractat quantitativament a partir de dades estadístiques, hem pogut 

corroborar gràcies a les entrevistes realitzades com moltes de les problemàtiques van 

associades també als infants i joves nascuts de les generacions migrades a principis dels 

anys 2000. S’ha insistit en el fet que aquestes noves generacions, tot i haver nascut aquí 

a Mataró (o en qualsevol altra localització), no parteixen amb les mateixes oportunitats 

que els que tenen mares i pares autòctons. Aquest fet, entès com un problema, s’agreuja 

a mesura que van avançant els anys, amb un increment sobretot quant a rendiment 

acadèmic i oportunitats laborals. 

8.2. Recomanacions futures 

Una vegada determinades les problemàtiques presents al municipi, és el moment de 

definir les diferents recomanacions de cara a intentar corregir, sobretot, les desigualtats 

entre poblacions en relació amb l’origen d’aquestes. 

Ens hem trobat com molts dels problemes esmentats pels qui conviuen diàriament en els 

barris més degradats, els associen directament a una mala planificació i gestió des de 

l’Ajuntament de Mataró. Indiquen en més d’una ocasió com des de l’administració 

pública hi ha un desinterès per cercar solucions als problemes que més afecten els barris, 

com ara els de Rocafonda o Cerdanyola, i que la tendència és la de mirar cap a una altra 

banda i obviar tot el que està succeint (i agreujant-se dia a dia). En canvi, des de 
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l’Ajuntament, esmenten com per a ells, tot i ser conscients dels diferents problemes que 

existeixen (encara que tendeixen a equiparar-ho tot per al conjunt del municipi i no 

classificar els barris), els és difícil poder actuar i cercar solucions, ja que no reben el 

suport suficient des de les administracions de jerarquia superior. 

El problema més evidenciat a Mataró, com ja hem pogut anar observant, és la desigual 

distribució de la seva població en funció de l’origen. Certament, el fet que la població 

immigrada es concentri en un territori implica un problema més greu encara, que és que 

hi hagi una major concentració de pobresa i, conseqüentment, un aïllament de la riquesa 

cap a altres barris. 

Des de l’Ajuntament de Mataró s’hauria de treballar primerament per establir una política 

d’habitatge social molt més potent. Ens han parlat del projecte Lloguem!, que pretén 

transformar el mercat de lloguer d’habitatge de la ciutat proposant una relació més justa 

i beneficiosa per a tothom, però a hores d’ara encara es troba molt verda la situació i són 

pocs habitatges els que entren dins aquest projecte, el qual ha d’aspirar a abraçar les 

necessitats d’un municipi de gairebé 130.000 habitants. 

L’accés al lleure també és una qüestió que s’hauria de treballar. Sabem que aquells barris 

més densos pateixen una manca d’espais adequats per a les diferents realitats del territori. 

Hi ha zones en les quals conviu població diversa quant a origen, costums, edat, etc. i l’ús 

que en fan de l’espai públic mai és el mateix. Es necessita, per una banda, incrementar el 

nombre d’aquests espais, adaptant-se en tot moment a les necessitats de cada barri i, per 

l’altra, transformar els equipaments per trobar així espais de relació i convivència. 

Aquesta transformació no només ha d’anar encaminada a crear una major cohesió dins 

els barris, sinó que ha de ser un element que interrelacioni a tot el municipi. S’ha de crear 

una ciutat més diversa quant al desenvolupament d’activitats en tots els barris, que 

impliqui un major moviment de persones i així també un increment en les relacions. 

Evidentment també s’ha de treballar en polítiques formatives i ocupacionals. No tothom 

compta amb les mateixes oportunitats i s’ha d’intentar solucionar això, sobretot mirant 

amb perspectiva futura tot el jovent que està a les portes de l’edat adulta. Com bé hem 

esmentat, aquest jovent compta amb molta potencialitat que, a hores d’ara, sembla que 

no es valora i es deixa bastant de banda. 
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Resumidament, s’ha de treballar unànimement en una mateixa direcció, però, alhora, 

entenent les particularitats de cadascú i de cada àmbit territorial. No s’ha de fer una 

intervenció genèrica, sinó que s’han d’observar les diferents realitats presents al municipi 

i actuar en conseqüència en cada cas. Per molt que es presentin unes fites a assolir, el 

recorregut fins a arribar a aquestes no serà el mateix si tenim en compte els trets que 

caracteritzen als diferents grups de població de cada indret. 
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9. Conclusions 

Al llarg de tot l’informe hem pogut anar treballant en la direcció que ens han marcat els 

objectius plantejats al principi d’aquest. Gràcies a l’explotació i interpretació de les 

diferents dades estadístiques i a la realització de les entrevistes als informants qualificats, 

hem pogut anar confirmant també les hipòtesis plantejades. 

La recerca realitzada ens ha mostrat la importància de les migracions a la ciutat de Mataró 

com a factor de canvi de la seva població i, sobretot, com a element de reconfiguració de 

la seva realitat social i territorial. Aquests moviments han estat significatius en el conjunt 

del municipi, però han tingut diferent incidència en funció dels grups d’edat o dels barris. 

Hem observat com bona part de la població nouvinguda des de l’inici dels anys 2000 es 

caracteritza per trobar-se en franges d’edat d’adults joves, en plena capacitat per treballar 

i tenir fills i amb costums i hàbits contrastats als dels seus veïns, generalment població 

madura originària d’aquí Mataró o provinent de les primeres migracions nacionals. 

Tanmateix, i fent novament referència als barris, el desigual repartiment i els patrons 

diferencials de localització residencial segons el país de naixement han mostrat 

l’existència clara d’una segregació residencial al municipi. Seguint amb això, hem de 

deixar evidenciat també com el mercat de l’habitatge ha estat un dels factors claus en 

aquestes pautes distributives i com, certament, podríem dir que el que provoca és que a 

part d’una concentració d’immigració en els barris, també hi hagi una concentració de la 

pobresa. 

Tota aquesta situació no es queda aquí, sinó que això ha generat un cercle en la 

localització en barris degradats (socialment i morfològicament) on coincideixen 

problemes d’abandonament escolar més elevat, atur, conflictes veïnals, etc. Ja hem vist, 

a més, com la inexistència d’actuacions implica que hi hagi un increment en les 

desigualtats i, és per això que es creu necessari actuar en aquests barris per així trencar 

amb aquesta inèrcia i corregir la manca de cohesió present. 

La importància d’aplicar una mirada geodemogràfica en aquestes qüestions ens ha permès 

identificar en quins barris actuar, per a quins col·lectius concrets i com fer-ho. Així doncs, 

hem pogut contribuir en la consideració dels trets demogràfics i de l’anàlisi territorial per 

tal de prendre de decisions i recomanar la posada en marxa d’actuacions de millora futura.  
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Finalment, i respecte a les hipòtesis plantejades, podem afirmar clarament com les 

migracions internacionals succeïdes al municipi de Mataró a principis dels anys dos mil 

han esdevingut en una important diferenciació entre barris a conseqüència de la desigual 

distribució dels diversos grups de població en el territori. Hem pogut anar observant al 

llarg de tot el projecte aquest fet tan evidenciat, sobretot si fem comparatives vers les 

densitats de poblacions, l’origen de la població, la tipologia d’habitatge, la renda 

disponible, etc. De la mateixa manera, també podem afirmar com existeixen 

problemàtiques derivades d’aquests processos i creiem fermament que amb una correcta 

aplicació de les polítiques sociodemogràfiques públiques, mínimament es podrien 

solucionar conflictes veïnals que succeeixen diàriament en determinades àrees del 

territori.  
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11. Annexos 

11.1. Guió de l’entrevista 

Entrevista 1 – Pap J. Jammeh 

Presentació 

Pregunta 1 

Hemos observado como en el municipio de Mataró la distribución de la población en 

función de su origen es muy desigual. Hay barrios como Rocafonda en que más del 35% 

de la población ha nacido en el extranjero y, en cambio, hay otros barrios en que el 

porcentaje es inferior al 15% o incluso al 10%. ¿Por qué motivo se produce esta desigual 

distribución? 

Pregunta 2 

Hemos observado también como buena parte del colectivo nacido en Marruecos, Gambia, 

Mali y Senegal (entre otros) se distribuyen nuevamente en barrios como Rocafonda, 

Palau-Escorxador o Cerdanyola. En cambio, población de origen sudamericano o europeo 

sigue una pauta de distribución más equitativa en el conjunto del territorio. ¿Como se 

explica esto?  

Pregunta 3 

Uno de los lemas de vuestra asociación es el siguiente: “Luchamos por nuestros derechos 

laborales, sociales y políticos”. ¿Cómo trabajáis en ello aquí en el municipio? 

Pregunta 4 

Se ha observado también como la asociación clama por otros lemas como STOP 

discriminación y STOP racismo. ¿Aquí en Mataró y más concretamente en estos barrios 

tan heterogéneos os encontráis con episodios de este tipo?  

Pregunta 5 
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¿Crees que desde el ayuntamiento de Mataró se trabaja para promover la interculturalidad 

como herramienta para la cohesión social en los barrios con mayor número de 

inmigrantes? 

Pregunta 6 

¿Qué perspectivas futuras hay en relación con las migraciones en Mataró? 

Comiat i agraïments  
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Entrevista 2 – Maria Majó i Clavell 

Presentació 

Pregunta 1 

Hem pogut observar com al municipi de Mataró hi ha una desigual distribució de la 

població en funció del seu origen. Per posar-ne un exemple, al barri de Rocafonda més 

del 35% de la població ha nascut a l’estranger i, en canvi, hi ha altres barris amb un 

percentatge inferior al 15% o inclús al 10%. Per quin motiu es produeix aquesta desigual 

distribució? 

Pregunta 2 

Tanmateix hem pogut observar com dins el conjunt de població nascuda a l’estranger la 

distribució entre barris resulta distinta en funció del país d’origen. En el cas de la població 

nascuda al Marroc o en països de l’Àfrica Subsahariana, com ara Gàmbia, Mali i Senegal, 

la distribució es produeix bàsicament en els barris de Rocafonda, el Palau-Escorxador i 

Cerdanyola (d’on ja hem parlat que si acumulen un major nombre d’estrangers). En canvi, 

població nascuda en països del sud d’Amèrica mantenen una pauta de distribució bastant 

equitativa en el conjunt del territori. Com s’explica això? 

Pregunta 3 

Hem pogut treballar també en una escala de secció censal, i seguint en aquesta mateixa 

línia hem observat com el col·lectiu de població nascuda a l’estranger s’acumula en 

aquelles seccions censals en què la renta mitjana és inferior i en què la dimensió mitjana 

de les llars (quant a nombre de persones) és superior respecte al conjunt del municipi. En 

una escala de barri, coincideix novament amb Rocafonda, el Palau-Escorxador i 

Cerdanyola. Què hi podeu dir al respecte? 

Pregunta 4 

En el nostre treball es comptabilitzen dades referents a la població en funció del seu lloc 

de naixement i, per tant, s’observa com el gruix de població nascuda a l’estranger ronda 

edats d’entre 35 i 50 anys. Però la realitat ens diu que el gruix de població vulnerable no 

només és aquest, sinó també les generacions posteriors nascudes aquí a Catalunya. Què 
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en pots dir al respecte? En quina situació acadèmica i laboral es troba el col·lectiu de 

joves fills d’immigrants al barri? 

Pregunta 5 

Em va agradar molt una frase que em vas esmentar quan vam contactar per primera 

vegada: “M’encanta explicar aquest barri de Rocafonda, tan vulnerable com ple de 

potencialitats!” Què em pots dir al respecte? 

Pregunta 6 

Creus que des de l’ajuntament de Mataró es treballa per reconèixer i promoure la 

diversitat cultural com un eix de la inclusió i cohesió social en barris com el teu? 

Pregunta 7 

Tens constància que hi hagi o s’hagi produït un increment en els conflictes veïnals al 

municipi? Es visualitzen problemes de convivència als barris més heterogenis?  

Pregunta 8 

Hem pogut llegir com recentment han augmentat els episodis de violència i els robatoris 

a la ciutat. Creus que hi ha una relació directa entre aquests episodis i la immigració?  

Pregunta 9 

En el cas de l’Associació veïnal (o d’altres entitats en què estiguis implicada) quina és la 

vostra tasca al barri? Entenc quins projectes treballeu? 

Pregunta 10 

Existeix alguna col·laboració entre barris que es troben en una situació similar (elevat 

nombre de població estrangera)? 

Pregunta 11 

Quines perspectives futures hi ha en relació a les migracions a Mataró? 

Comiat i agraïments 
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Entrevistes 3 i 4 – Laia de Balanzó Aguilar i Josep Palacios i Manuel 

Presentació 

Pregunta 1 

Hem pogut observar com al municipi de Mataró hi ha una desigual distribució de la 

població en funció del seu origen. Per posar-ne un exemple, al barri de Rocafonda més 

del 35% de la població ha nascut a l’estranger i, en canvi, hi ha altres barris amb un 

percentatge inferior al 15% o inclús al 10%. Per quin motiu es produeix aquesta desigual 

distribució? 

Pregunta 2 

Tanmateix hem pogut observar com dins el conjunt de població nascuda a l’estranger la 

distribució entre barris resulta distinta en funció del país d’origen. En el cas de la població 

nascuda al Marroc o en països de l’Àfrica Subsahariana, com ara Gàmbia, Mali i Senegal, 

la distribució es produeix bàsicament en els barris de Rocafonda, el Palau-Escorxador i 

Cerdanyola (d’on ja hem parlat que si acumulen un major nombre d’estrangers). En canvi, 

població nascuda en països del sud d’Amèrica mantenen una pauta de distribució bastant 

equitativa en el conjunt del territori. Com s’explica això? 

Pregunta 3 

Hem pogut treballar també en una escala de secció censal, i seguint en aquesta mateixa 

línia hem observat com el col·lectiu de població nascuda a l’estranger s’acumula en 

aquelles seccions censals en què la renta mitjana és inferior i en què la dimensió mitjana 

de les llars (quant a nombre de persones) és superior respecte al conjunt del municipi. En 

una escala de barri, coincideix novament amb Rocafonda, el Palau-Escorxador i 

Cerdanyola. Què hi podeu dir al respecte? 

Pregunta 4 

Hem de dir que en aquest projecte estem treballant principalment amb dades referents a 

població nascuda a l’estranger, i aquí s’obvien (quantitativament) aquelles generacions 

nascudes un cop aquests migrats s’han establert a Mataró. Evidentment la distribució 

d’aquesta població segueix un patró similar al dels pares i, per tant, on hi ha un major 

percentatge de joves fills de migrats és novament en els barris amb major nombre 
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d’estrangers. En aquests barris s’identifiquen conflictes d’algun tipus? Teniu informació 

sobre fracàs escolar o atur juvenil en relació a aquest col·lectiu? 

Pregunta 5 

Teniu constància que hi hagi o s’hagi produït un increment en els conflictes veïnals al 

municipi? Es visualitzen problemes de convivència en aquells barris més heterogenis?  

Pregunta 6 

Hem pogut llegir com recentment han augmentat els episodis de violència i els robatoris 

a la ciutat. Creieu que hi ha una relació directa entre aquests episodis i la immigració?  

Pregunta 7 

El Pla de mandat 2019-2023, dins l’àmbit de qualitat urbana i benestar de la ciutadania, 

estableix una prioritat relacionada en avançar cap a una ciutat cohesionada, diversa i 

inclusiva amb equipaments i espais públics que millorin la interacció entre la ciutadania. 

A partir d’aquí hi figuren quatre compromisos, però cap acció estratègica associada. En 

canvi, en el Pla de mandat anterior (2016-2019) hi havia una prioritat específica sobre 

convivència associada a l’elaboració d’un Pla de convivència. Com s’explica això? En 

quin punt ens trobem? S’hi està treballant d’alguna manera? 

Pregunta 8 

Quins projectes hi ha actius actualment? 

Pregunta 9 

Quines perspectives futures hi ha en relació a les migracions a Mataró? 

Comiat i agraïments 
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11.2. Gràfics barres evolució població barris 

 Figura 31. Evolució relativa del nombre d'habitants per edat quinquennal al barri del Centre, període 

2001-2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'Idescat (Censos de població i Padrons municipals 

d’habitants). 

Figura 32. Evolució relativa del nombre d'habitants per edat quinquennal al barri de l'Eixample, període 

2001-2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'Idescat (Censos de població i Padrons municipals 

d’habitants). 
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Figura 33. Evolució relativa del nombre d'habitants per edat quinquennal al barri del Palau-Escorxador, 

període 2001-2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'Idescat (Censos de població i Padrons municipals 

d’habitants). 

Figura 34. Evolució relativa del nombre d'habitants per edat quinquennal al barri de Rocafonda, període 

2001-2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'Idescat (Censos de població i Padrons municipals 

d’habitants). 
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Figura 35. Evolució relativa del nombre d'habitants per edat quinquennal al barri de Vista Alegre, 

període 2001-2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'Idescat (Censos de població i Padrons municipals 

d’habitants). 

Figura 36. Evolució relativa del nombre d'habitants per edat quinquennal al barri dels Molins, període 

2001-2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'Idescat (Censos de població i Padrons municipals 

d’habitants). 
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Figura 37. Evolució relativa del nombre d'habitants per edat quinquennal al barri de Cirera, període 

2001-2020 

  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'Idescat (Censos de població i Padrons municipals 

d’habitants). 

Figura 38. Evolució relativa del nombre d'habitants per edat quinquennal al barri de la Llàntia, període 

2001-2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'Idescat (Censos de població i Padrons municipals 

d’habitants). 
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Figura 39. Evolució relativa del nombre d'habitants per edat quinquennal al barri de Cerdanyola, 

període 2001-2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'Idescat (Censos de població i Padrons municipals 

d’habitants). 

Figura 40. Evolució relativa del nombre d'habitants per edat quinquennal al barri de Peramàs, període 

2001-2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'Idescat (Censos de població i Padrons municipals 

d’habitants). 
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Figura 41. Evolució relativa del nombre d'habitants per edat quinquennal al barri del Pla d'en Boet, 

període 2001-2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'Idescat (Censos de població i Padrons municipals 

d’habitants). 

11.3. Taules moviments migratoris 

Taula 8. Creixement natural i migratori de la població de Mataró, període 2000-2019 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'Idescat. 

 

 

 

Any Mataró Naixements Defuncions Creix. natural Creix. migratori Creix. total TB Creix. natural TB Migracions TB Creix. Total

2000 104.659 1.216 759 457 2.075 2.532 4,31 19,59 23,90

2001 107.191 1.170 815 355 1.752 2.107 3,28 16,19 19,47

2002 109.298 1.204 826 378 2.203 2.581 3,42 19,92 23,34

2003 111.879 1.299 843 456 1.779 2.235 4,04 15,74 19,78

2004 114.114 1.461 810 651 1.933 2.584 5,64 16,75 22,39

2005 116.698 1.497 917 580 1.470 2.050 4,93 12,49 17,41

2006 118.748 1.491 825 666 -379 287 5,60 -3,19 2,41

2007 119.035 1.539 860 679 66 745 5,69 0,55 6,24

2008 119.780 1.752 813 939 1.003 1.942 7,78 8,31 16,08

2009 121.722 1.587 895 692 491 1.183 5,66 4,01 9,67

2010 122.905 1.574 901 673 290 963 5,45 2,35 7,80

2011 123.868 1.598 906 692 -476 216 5,58 -3,84 1,74

2012 124.084 1.457 942 515 -500 15 4,15 -4,03 0,12

2013 124.099 1.339 908 431 -250 181 3,47 -2,01 1,46

2014 124.280 1.317 939 378 209 587 3,03 1,68 4,71

2015 124.867 1.288 928 360 290 650 2,88 2,32 5,19

2016 125.517 1.231 987 244 366 610 1,94 2,91 4,85

2017 126.127 1.183 1.004 179 682 861 1,41 5,39 6,80

2018 126.988 1.091 987 104 1.173 1.277 0,81 9,19 10,01

2019 128.265 1.058 995 63 1.352 1.415 0,49 10,48 10,97

2020 129.680
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Taula 9. Habitants de Mataró en funció del lloc de naixement, període 2000-2020 

  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes d’Idescat i dels Estudis de la població a Mataró 

(Aj. Mataró). 

 

 

 

 

 

Any Població total Població total immigrant Pes sobre la població total Pes sobre el total d'immigrants

Marroc 2.015 1,93% 44,62%

Xina 75 0,07% 1,66%

Senegal 192 0,18% 4,25%

Gàmbia 356 0,34% 7,88%

Argentina 177 0,17% 3,92%

Colòmbia 58 0,06% 1,28%

Veneçuela 27 0,03% 0,60%

Equador 8 0,01% 0,18%

Mali 81 0,08% 1,79%

França 304 0,29% 6,73%

Itàlia 58 0,06% 1,28%

Resta països 1.165 1,11% 25,80%

Marroc 6.362 5,31% 34,11%

Xina 1.503 1,25% 8,06%

Senegal 1.031 0,86% 5,53%

Gàmbia 1.056 0,88% 5,66%

Argentina 1.154 0,96% 6,19%

Colòmbia 629 0,52% 3,37%

Veneçuela 252 0,21% 1,35%

Equador 575 0,48% 3,08%

Mali 575 0,48% 3,08%

França 404 0,34% 2,17%

Itàlia 235 0,20% 1,26%

Resta països 4.873 4,07% 26,13%

Marroc 7.211 5,79% 35,25%

Xina 1.685 1,35% 8,24%

Senegal 1.230 0,99% 6,01%

Gàmbia 1.163 0,93% 5,68%

Argentina 1.047 0,84% 5,12%

Colòmbia 702 0,56% 3,43%

Veneçuela 286 0,23% 1,40%

Equador 575 0,46% 2,81%

Mali 547 0,44% 2,67%

França 391 0,31% 1,91%

Itàlia 219 0,18% 1,07%

Resta països 5.403 4,34% 26,41%

Marroc 8.707 6,71% 34,99%

Xina 2.191 1,69% 8,81%

Senegal 1.376 1,06% 5,53%

Gàmbia 1.192 0,92% 4,79%

Argentina 1.142 0,88% 4,59%

Colòmbia 937 0,72% 3,77%

Veneçuela 707 0,55% 2,84%

Equador 531 0,41% 2,13%

Mali 525 0,40% 2,11%

França 348 0,27% 1,40%

Itàlia 299 0,23% 1,20%

Resta països 6.927 5,34% 27,84%

2020

2014

2008

2000

124.467

119.858

104.659

Població per lloc de naixement

24.882129.680

4.516

18.649

20.459
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11.4. Gràfics correlació 

Figura 42. Correlació entre renta i població nascuda a Senegal a les seccions censals de Mataró, 2015-

2020 

  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes del Padró Continu de l'INE, del Atlas de 

distribución de renta de los hogares, del Servei d'Estratègia i Governança (Aj. Mataró) i d’R Studio.  

 

Figura 43. Correlació entre renta i població nascuda al Marroc a les seccions censals de Mataró, 2015-

2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes del Padró Continu de l'INE, del Atlas de 

distribución de renta de los hogares, del Servei d'Estratègia i Governança (Aj. Mataró) i d’R Studio.  
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Figura 44. Correlació entre renta i població nascuda a Gàmbia a les seccions censals de Mataró, 2015-

2020 

  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes del Padró Continu de l'INE, del Atlas de 

distribución de renta de los hogares, del Servei d'Estratègia i Governança (Aj. Mataró) i d’R Studio. 

 

Figura 45. Correlació entre renta i població nascuda a la Xina a les seccions censals de Mataró, 2015-

2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes del Padró Continu de l'INE, del Atlas de 

distribución de renta de los hogares, del Servei d'Estratègia i Governança (Aj. Mataró) i d’R Studio.  
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Figura 46. Correlació entre renta i població nascuda a Mali a les seccions censals de Mataró, 2015-

2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes del Padró Continu de l'INE, del Atlas de 

distribución de renta de los hogares, del Servei d'Estratègia i Governança (Aj. Mataró) i d’R Studio. 

 

Figura 47. Correlació entre renta i població nascuda a Itàlia a les seccions censals de Mataró, 2015-

2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes del Padró Continu de l'INE, del Atlas de 

distribución de renta de los hogares, del Servei d'Estratègia i Governança (Aj. Mataró) i d’R Studio.  
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Figura 48. Correlació entre renta i població nascuda a França a les seccions censals de Mataró, 2015-

2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes del Padró Continu de l'INE, del Atlas de 

distribución de renta de los hogares, del Servei d'Estratègia i Governança (Aj. Mataró) i d’R Studio. 

 

Figura 49. Correlació entre renta i població nascuda a Argentina a les seccions censals de Mataró, 

2015-2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes del Padró Continu de l'INE, del Atlas de 

distribución de renta de los hogares, del Servei d'Estratègia i Governança (Aj. Mataró) i d’R Studio.  
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Figura 50. Correlació entre renta i població nascuda a l'Equador a les seccions censals de Mataró, 

2015-2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes del Padró Continu de l'INE, del Atlas de 

distribución de renta de los hogares, del Servei d'Estratègia i Governança (Aj. Mataró) i d’R Studio.  

 

Figura 51. Correlació entre renta i població nascuda a Veneçuela a les seccions censals de Mataró, 

2015-2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes del Padró Continu de l'INE, del Atlas de 

distribución de renta de los hogares, del Servei d'Estratègia i Governança (Aj. Mataró) i d’R Studio.  
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Figura 52. Correlació entre renta i població nascuda a Colòmbia a les seccions censals de Mataró, 

2015-2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes del Padró Continu de l'INE, del Atlas de 

distribución de renta de los hogares, del Servei d'Estratègia i Governança (Aj. Mataró) i d’R Studio.  
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11.5. Mapes distribució població 

Figura 53. Distribució percentual de la població nascuda en determinats països a les seccions censals de 

Mataró, any 2020. (Part I) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes de l'estadística del Padró Continu de l'INE, del 

Servei d'Estratègia i Governança (Aj. Mataró) i de les bases cartogràfiques de L’ICGC. 
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Figura 54. Distribució percentual de la població nascuda en determinats països a les seccions censals de 

Mataró, any 2020. (Part II) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes de l'estadística del Padró Continu de l'INE, del 

Servei d'Estratègia i Governança (Aj. Mataró) i de les bases cartogràfiques de l’ICGC. 


