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❘ LLEIDA ❘ La població estacional
(aquella que resideix uns dies
en un municipi, ja sigui per va-
cances, segones residències, fei-
na o estudis) comporta que
pràcticament totes les comar-
ques de Lleida tinguin una mit-
jana anual de més ciutadans que
els censats.Això sí, els percen-
tatges més significatius es con-
centren sobretot al Pirineu. Les
comarques de la Val d’Aran,
l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça,
el Pallars Sobirà i el Pallars Jus-
sà registren increments que van
del 6% al 26%, segons el pri-
mer estudi per trimestres ela-
borat per l’Institut d’Estadísti-
ca de Catalunya (Idescat), com
mostra el gràfic adjunt.Aques-
ta situació s’explica, bàsicament,
pel fet que es tracta de zones
on hi ha un gran nombre de se-
gones residències i són llocs de
gran interès turístic.Al costat
oposat es troben l’Urgell i el Pla
d’Urgell, on aquesta població
és negativa durant els quatre tri-
mestres de l’any 2010, amb les
dades del qual s’ha elaborat l’in-
forme. El Segrià, la Noguera i
les Garrigues mostren una càr-
rega de població real similar a
l’empadronada. El Segrià regis-
tra el que es coneix com a po-
blació positiva (superior a la
censada) durant tres trimestres,
amb l’excepció del tercer. L’ex-
plicació és que es tracta d’una
zona amb una alta mobilitat per
estudis i feina durant tot l’any,
excepte en el període estival,
en què molts es desplacen a al-
tres llocs.A la Noguera, el ter-
cer trimestre és l’únic amb po-
blació positiva.

Dels 219 municipis de més

Turisme i segones residènciesdisparen
lapoblació realdelPirineudeLleida
A Vielha i a Sort, la mitjana anual de ciutadans supera més d’un 20% els censats

Turisme i segones residències propicien que gairebé totes les comarques de Lleida, amb les excepcions de l’Urgell i el

Pla d’Urgell, tinguin una població real superior a la censada. Però és al Pirineu on les xifres es disparen. Vielha i Sort

lideren el rànquing, amb un 20% de població mitjana anual que supera l’empadronada tot l’any.

de 5.000 habitants analitzats de
tot Catalunya, 17 corresponen
a la província de Lleida. Desta-
quen Sort iVielha, amb una mit-
jana anual de població que su-
pera més d’un 20% la censada.
Les segueixen el Pont de Suert,
amb un 11%. Fora del Pirineu,
l’únic municipi que supera més
d’un 5% la població empadro-

nada és Guissona. Lleida ciutat
mostra augments cada trimes-
tres, tret de l’estiu, iAlpicat re-
presenta l’altra cara de la mo-
neda. És al final de la llista, amb
una població estacional d’un
8,4% inferior a l’empadrona-
da, dada que explicaria la seua
importància com a ciutat dor-
mitori.

LESXIFRES

Pallars Sobirà 7.646 940 1.414 4.832 762 1.998 9.644 126,1

Sort 2.387 296 466 1.233 302 576 2.963 124,1

Val d’Aran 10.206 3.750 875 4.286 1.531 2.601 12.807 125,5

Vielha e Mijaran 5.636 1.626 807 2.650 839 1.481 7.117 126,3

Alta Ribagoça 4.278 845 697 2.332 446 1.081 5.360 125,3

Pont de Suert, el 2.506 119 202 659 119 278 2.784 111,1

Solsonès 13.730 698 1.037 2.052 819 1.154 14.884 108,4

Solsona 9.219 381 516 664 419 498 9.717 105,4

Pallars Jussà 13.978 499 900 2.198 624 1.060 15.038 107,6

Tremp 6.368 267 381 588 288 382 6.750 106,0

Alt Urgell 22.005 656 1.024 2.914 872 1.369 23.374 106,2

Seu d’Urgell, la 13.060 200 363 809 313 422 13.482 103,2

Segrià 205.724 4.261 5.201 -2.148 5.111 3.191 208.915 101,6

Lleida 137.387 6.611 7.023 -1.157 7.010 4.887 142.274 103,6

Alcarràs 8.029 -291 -192 -108 -211 -189 7.840 97,6

Almacelles 6.577 -321 -318 -378 -277 -320 6.257 95,1

Alpicat 6.116 -613 -579 -332 -556 -516 5.600 91,6

Segarra 22.940 178 334 315 298 286 23.226 101,2

Cervera 9.361 -277 -266 -392 -218 -287 9.074 96,9

Guissona 6.267 412 436 127 466 361 6.628 105,8

Garrigues 20.413 -23 117 465 51 168 20.581 100,8

Borges Blanques, les 6.049 237 269 126 250 222 6.271 103,7

Noguera 40.130 -372 -18 668 -206 27 40.157 100,1

Balaguer 16.766 -509 -485 -604 -455 -509 16.257 97,0

Urgell 37.322 -325 -143 -12 -207 -159 37.163 99,6

Tàrrega 17.189 -188 -181 -565 -168 -273 16.916 98,4

Agramunt 5.618 -77 -45 -81 -46 -61 5.557 98,9

Pla d’Urgell 37.371 -880 -913 -1.140 -828 -923 36.448 97,5

Mollerussa 14.733 -263 -270 -793 -211 -379 14.354 97,4
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Un grup de turistes de Luxemburg es van allotjar a Sort la passada Setmana Santa.

F.D.

DETALLS

Catalunya
❚ Santa Susanna és el municipi
amb una proporció més alta de
població estacional, un 160% su-
perior a l’empadronada. La se-
gueixen Pals, Salou, Tossa de Mar
i Creixell, amb increments d’entre
el 92% i el 81%. Les comarques
que concentren la població esta-
cional positiva són les pirinen-
ques com la Cerdanya i les del li-
toral de Girona com l’Alt i Baix
Empordà o de Tarragona com el
Tarragonès o l’Alt Camp. La raó: el
seu atractiu turístic.

Població ETCA
❚ Les estimacions de població
estacional difoses per Idescat
mesuren les càrregues de ciuta-
dans de cada municipi. La po-
blació ETCA (població equiva-
lent en temps complet anual)
calcula la població present als
municipis en mitjana anual par-
tint de l’empadronada, a la qual
se suma l’estacional. És la dife-
rència, ja sigui per feina o per
vacances, entre les entrades de
persones que resideixen en al-
tres municipis i les sortides dels
autòctons. Cada persona només
compta segons els dies que s’es-
tà al municipi.

Residents:
10.206
ETCA:
12.807 (+2.601)

Residents:
4.278
ETCA:
5.360 (+1.081)

Residents:
13.978
ETCA:
15.038 (+1.060)

Residents:
40.130
ETCA:
40.157 (+27)

Residents:
205.724
ETCA:
208.915 (+3.191)

Residents:
7.646
ETCA:
9.644 (+1.998)

Residents:
22.005
ETCA:
23.374 (+1.369)

Residents:
18.549
ETCA:
24.675 (+6.126)

Residents:
13.730
ETCA:
14.884 (+1.154)

Residents:
22.940
ETCA:
23.226 (+286)

Residents:
37.771
ETCA:
36.448 (-923)

Residents:
37.322
ETCA:
37.163 (-159)

Residents:
20.413
ETCA:
20.581 (+168)

Font: Idescat

Rosendo Manrique
Resaltado

Rosendo Manrique
Resaltado


