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El Vallès Oriental modera el creixement en els darrers anys, però ja té 394.061 habitants

Les Franqueses supera Parets i ja és 
el tercer municipi de la comarca 
Granollers

Olga Rodríguez

La població de les Franque-
ses va créixer un 4% en un 
any i se situa com el tercer 
municipi del Vallès Oriental 
després de superar Parets, 
segons les dades del darrer 
padró oficial d’habitants, 
referit a l’1 de gener de 2009, 
publicades per l’Institut 
d’Estadística de Catalunya. 
Les Franqueses va créixer en 
682 persones i ja té 17.660 
habitants. El ritme de creixe-
ment del municipi, que s’ha 
mantingut estable des de fa 
dos anys, dobla la mitjana 
de creixement de la comarca 
que va ser de l’1,97%. Parets, 
en canvi, ha baixat lleugera-
ment el ritme de creixement 
respecte de l’any anterior i 
el padró es situa en 17.632 
habitants. 

La comarca, segons les 
dades oficials, té 394.061 
habitants i, des de fa uns deu 
anys, manté estable el seu 
creixement al voltant del 2% 
anual. Amb tot, l’any 2006 
la població va créixer un  
2,79%.  

Pel que fa als dos grans 
municipis, Mollet va créixer 
un 1,1% i tenia empadronats 
l’1 de gener de l’any 2009 un 
total de 52.484 habitants, 

572 més que l’any anterior 
–vegeu quadre adjunt–. 
Granollers va créixer menys 
(0,89%) i oficialment ja té 
60.658 habitants. La capital 
va frenar el ritme que havia 
marcat l’any 2008, en què 
l’augment de població havia 
estat del 2,15%. 

L’augment de la població 
ha estat de més del 3% en 
cinc municipis destaca-
bles de la comarca pel seu 
nombre d’habitants. Entre 
aquests, Vilanova va ser el 
municipi que més va créixer, 
amb un 4,37%. Tot i que 
en comparació amb altres 
anys el ritme de creixement 
del municipi ha estat més 
moderat. L’any passat va 
créixer el doble i fa dos anys 
va superar el 9%. Sant Fost, 
Cardedeu i Montornès han 
crescut més que l’any passat 
i també superen el 3% d’aug-
ment. En concret, Cardedeu 

ha augmentat poc més d’un 
3% i el seu creixement se 
situa per sobre de la mitjana, 
mentre que l’any passat ho 
feia al voltant del 2% i estava 
per sota. Amb un creixement 
de la població lleugerament 
superior al de l’any passat, 
Sant Fost ha aconseguit 
superar els 8.000 habitants. 
Per últim, Sant Pere de 
Vilamajor va créixer per 
sobre de la mitjana i supera 
els 4.000 habitants.

Altres municipis mitjans 
també han superat xifres 

simbòliques d’habitants. 
Així, Lliçà d’Amunt ha pas-
sat de 13.809 habitants a 
14.143. Llinars ha arribat als 
9.000 habitants, mentre que 
Canovelles també ha acon-
seguit canviar de miler i ja 
arriba als 16.000. 

El municipi de la vall del 
Tenes que més va créixer 
va ser, però, Bigues i Riells. 
Aquesta localitat ha mostrat 
al llarg dels anys un creixe-
ment continuat: dels 1.983 
habitants que hi havia fa 
23 anys als 8.401 que tenia 

al padró de l’1 de gener de 
2009. Després, per municipis 
de la vall del Tenes, se situ-
en Lliçà d’Amunt amb un 
augment de quasi un 2,5%; 
Santa Eulàlia de Ronçana, 
amb un creixement igual a la 
mitjana comarcal i per últim, 
Lliçà de Vall, on la població 
ha augmentat a un ritme 
inferior a la mitjana (1,75%). 
Caldes ha crescut per sobre 
de la mitjana i, tot i que no 
arriba als 17.000 per poc, 
aconsegueix superar Sant 
Celoni en el cinquè lloc. 

Lliçà d’Amunt 
supera els 14.000 
habitants, Llinars 
els 9.000 i Sant 
Pere els 4.000

La població supera 
en 50.000 habitants 
les prediccions que 
es feien l’any 2000
Granollers

La població del Vallès Orien-
tal ha superat les prediccions 
de població que es van fer 
a començaments de l’any 
2000 per a tota la dècada. 
L’Institut d’Estadística de 
Catalunya (IEC) va augurar 
fa nou anys que pel 2010 la 
comarca tindria uns 347.000 
habitants. De moment, un 
any abans, el nombre d’ha-
bitants de la comarca supera 
els 394.000, segons les dades 
de l’últim padró d’habitants. 
Una altra de les prediccions 
xifrava en més de 400.000 
els habitants de la comarca 
pel 2016. Va ser Joan Antoni 
Solans, que era director del 
Programa per al Planejament 
Territorial de la Generalitat, 
qui va predir aquesta xifra fa 
nou anys. L’evolució mostra 
que s’hi arribarà abans.

El ritme d’augment 
de població es va 
moderant en els 
darrers anys
Granollers

El ritme de creixement de 
la població de la comarca 
s’ha anat moderant al llarg 
dels anys, tal com mostren 
les dades oficials publicades 
per l’Institut d’Estadística 
de Catalunya. A finals de la 
dècada dels noranta, l’aug-
ment mitjà de la població se 
situava al voltant del 3%. 
En concret, de l’any 1999 al 
2000, la població va augmen-
tar un 2,9% i en el següent 
període ho va fer amb un 
3,5%. Després, el creixement 
s’ha situat prop del 3% fins 
l’any 2008, quan el creixe-
ment mitjà es va moderar 
i es va situar al voltant de 
l’1,5%.

Vilanova duplica 
la població en 
una dècada

Vilanova del Vallès

Vilanova és el poble que més 
ha crescut percentualment 
en la darrera dècada. L’any 
1999 tenia oficialment 2.430 
habitants i l’any 2009 va 
arribar als 4.654, un 109% 
més. Una altre poble que 
gairebé ha doblat el nombre 
d’habitants en deu anys és 
Vallgorguina, que ha passat 
dels 1.252 als 2.465 (96,8%). 
Sant Antoni de Vilamajor 
va créixer un 77,7% i Sant 
Pere un 72,8%, mentre que 
Bigues i Riells va augmentar 
un 67,8%, Lliçà d’Amunt un 
57,2% i les Franqueses un 
50,7%. En canvi, Martorelles 
és el poble de la comarca que 
menys ha crescut. Només un 
0,6% en deu anys.

Municipi 2008 2009 Variació Variació rela.

Granollers 60.122 60.658 536 0,89%

Mollet 51.912 52.484 572 1,10%

Les Franqueses 16.978 17.660 682 4,02%

Parets 17.224 17.632 408 2,37%

Caldes 16.518 16.885 367 2,22%

Sant Celoni 16.586 16.860 274 1,65%

Cardedeu 16.102 16.596 494 3,07%

Canovelles 15.816 16.023 207 1,31%

Montornès 15.058 15.509 451 3,00%

La Garriga 14.585 14.991 406 2,78%

Lliçà d’Amunt 13.809 14.143 334 2,42%

La Llagosta 13.645 13.820 175 1,28%

La Roca 10.032 10.214 182 1,81%

Llinars del Vallès 8.839 9.035 196 2,22%

Montmeló 8.870 8.955 85 0,96%

Santa M. De Palautordera 8.614 8.823 209 2,43%

Bigues i Riells 8.191 8.401 210 2,56%

Sant Fost de Campsentelles 7.939 8.234 295 3,72%

L’Ametlla del Vallès 7.796 7.949 153 1,96%

Santa Eulàlia de Ronçana 6.669 6.802 133 1,99%

Lliçà de Vall 6.182 6.290 108 1,75%

Sant Feliu de Codines 5.620 5.702 82 1,46%

Sant Antoni de Vilamajor 5.332 5.444 112 2,10%

Martorelles 4.905 4.922 17 0,35%

Vilanova del Vallès 4.459 4.654 195 4,37%

Sant Pere de Vilamajor 3.891 4.021 130 3,34%

Cànoves i Samalús 2.693 2.742 49 1,82%

Vallgorguina 2.404 2.465 61 2,54%

Aiguafreda 2.428 2.464 36 1,48%

Sant Esteve de Palautordera 2.364 2.458 94 3,98%

Castellterçol 2.325 2.375 50 2,15%

Vallromanes 2.206 2.283 77 3,49%

Gualba 1.126 1.192 66 5,86%

Figaró-Montmany 1.045 1.057 12 1,15%

Santa Maria de Martorelles 813 850 37 4,55%

Sant Quirze Safaja 617 645 28 4,54%

Vilalba Sasserra 585 636 51 8,72%

Castellcir 631 628 -3 -0,48%

Fogars de Montclús 459 465 6 1,31%

Campins 380 390 10 2,63%

Montseny 320 319 -1 -0,31%

Tagamanent 303 308 5 1,65%

Granera 72 77 5 6,94%

TOTAL 386.465 394.061 7.596 1,97%

     Evolució de la població al Vallès Oriental durant l’últim any

N
EU

S 
PÁ

EZ


