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COMUNITATS ON HA AUGMENTAT
MÉS LA POBLACIÓ

L’1 DE GENER DEL 2009 HI HAVIA:

46.661.950
PERSONES CENSADES

PER SOBRE
DE LA
MITJANA

PER SOTA DE
LA MITJANA

CREIXEMENT L’ANY 2009
RESPECTE DEL 2008

CASTELLA-LA MANXA

+1,8%

GALÍCIA

+0,4%

ASTÚRIES

+0,5%
CANTÀBRIA

+1,2%
EUSKADI

+0,7%
LA RIOJA

+1,1%
NAVARRA

+1,5%
ARAGÓ

+1,2%

CASTELLA I LLEÓ

+0,1%

MADRID

+1,4%

EXTREMADURA

+0,2%

ANDALUSIA

+1,0%

MÚRCIA

+1,4%

PAÍS VALENCIÀ

+1,1%

BALEARS

+2,1%

CANÀRIES

+1,1%

CATALUNYA

+1,4%

CEUTA

+1,6%
MELILLA

+2,7%

MADRID

+88.603

ANDALUSIA

+83.472

PAÍS VALENCIÀ

+54.901

CATALUNYA

EL PERIÓDICOFont: INE

INCREMENT DEL PADRÓ A ESPANYA

504.128 MÉS QUE L’1 DE GENER DEL 2008

A CATALUNYA:

7.467.423

+103.345
PERSONES

MITJANA
ESPANYOLA: 1,1%
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PRINCIPALS COMUNITATS D’ESTRANGERS

EL PERIÓDICO

MARROC

ROMANIA
EQUADOR

225.244

96.448
82.261

A Catalunya

BOLÍVIA

58.323 COLÒMBIA

48.911

ROMANIA

MARROC

EQUADOR

796.576
710.401

431.715

A Espanya

REGNE UNIT

374.600 COLÒMBIA

292.971

L’arribada d’immigrants va baixar 
a la meitat a Espanya el 2008

PATRICIA MARTÍN 
MADRID

L
a caiguda brusca de l’arri-
bada de pasteres anticipava 
la tendència. També el gran 
nombre d’immigrants que 

compraven un bitllet només d’ana-
da cap als seus països d’origen. Si 
la bonança econòmica dels últims 
anys va originar desplaçaments 
massius de persones cap als països 
acabalats, la crisi econòmica està 
frenant la tendència. L’any passat, 
quan la recessió no era tan destaca-
da com aquests dies, l’arribada d’es-
trangers a Espanya es va reduir a la 
meitat respecte a les xifres del 2007. 
Tot i així, la població estrangera es-
tablerta a Espanya segueix creixent, 
tot i que a un ritme molt per sota de 
l’experimentat en el passat. 
 Les dades del padró avançades 
ahir per l’Institut Nacional d’Esta-
dística (INE) reflecteixen que l’1 de 
gener d’aquest any hi havia a Es-
panya 5.598.691 estrangers, un 
6,3% més que l’1 de gener de 2008 
(329.929 persones). En canvi, el nom-
bre de forans va créixer el 2007 més 
del doble, en total, el 15,5% ( 701.023 
persones més).  
 Això no només significa que en-
tressin moltes menys persones pro-
cedents de Llatinoamèrica, el Ma-
grib o els països de l’Est, sinó també 
que molts dels establerts a Espanya 
que es van quedar sense feina a cau-

El país s’acosta 
als 47 milions 
d’habitants, segons 
l’Institut d’Estadística

Catalunya va ser 
l’autonomia amb 
l’increment més gran 
d’empadronaments

sa de la recessió econòmica van deci-
dir tornar als seus països d’origen. 
 
‘SENSE PAPERS’ / Però les xifres de 
l’INE confirmen a la vegada una al-
tra tendència. Com estan advertint 
els experts i les oenagés, molts es-
trangers que es queden sense feina, 
malgrat els plans governamentals 
que fomenten el retorn, no tornen, 
ja que la situació als seus països de 
procedència és encara pitjor i, al no 
poder renovar el permís de treball, 
passen a engruixir la llista d’irregu-
lars. Així, si es descompten els em-
padronats no comunitaris dels que 
l’1 de gener de 2009 tenien permís 
de residència o estudis, el saldo dó-
na una xifra d’uns 600.000 sense pa-

pers, aproximadament 100.000 més 

que el 2007. Del 2006 al 2007, la xifra 
d’estrangers en situació irregular 
es va incrementar la meitat. De to-
tes maneres, el Govern defensa que 
aquests càlculs no són rigorosos, ja 
que hi ha estrangers en situació re-
gular que no figuren en els recomp-
tes de targetes de residència perquè 
l’estan renovant o són treballadors 
temporals que sí que s’han empa-
dronat.

12% DE FORANS / El nombre d’espa-
nyols empadronats també va expe-
rimentar el 2008 un augment del 
0,4% (174.199 persones), cosa que 
va contribuir a fer que la població 
del país superi ja els 46,6 milions, el 
12% dels quals són immigrants, una 
xifra històrica tot i haver baixat les 
arribades.
 La comunitat autònoma que ha 
contribuït més a aquesta situació és 
Catalunya, ja que va registrar l’aug-
ment més gran de població en ter-
mes absoluts, al passar de 7,3 mili-
ons el 2007 a 7,4 el 2008. Després de 
ser la primera regió a superar el mi-
lió d’estrangers, aquest any segueix 
al capdavant amb 1,1 milions d’im-
migrants empadronats, el 15,9% 
del total i més del 7% sobre les xi-
fres registrades l’1 de gener de 2008. 
La segueix de prop Madrid, amb 
1.043.133 persones de nacionalitat 
estrangera, un 3,8% més. 
 Els menors increments d’immi-
grants, curiosament, s’han produït 
a Ceuta i Melilla. Cap comunitat ha 
perdut població d’altres països.

PER PAÏSOS / Tenint en compte la re-
gió de procedència, els romanesos 
segueixen encapçalant el rànquing, 
amb gairebé 800.000 inscrits. Les 
persones procedents de la UE repre-
senten el 40,5% dels estrangers. En-
tre els no comunitaris, els marro-
quins segueixen sent el grup més no-
drit (710.401 persones), seguits dels 
equatorians i colombians. H 

J Les dones guanyen per 
un punt el nombre d’homes 
empadronats (50,5 davant del 
49,5). No obstant, si es té en 
compte només la població 
immigrant, la situació és a 
la inversa (53,1 a favor dels 
homes davant del 46,9). Pel que 
fa a l’edat, el grup més nodrit 
d’empadronats té entre 16 i  
44 anys, seguit dels més  
grans de 45. 

PERSONES DE

16 A 44 ANYS

la majoria

Les difícils negociacions que des 
de fa prop d’un any sostenen la 
indústria cultural i els operadors 
per aturar el fenomen de la des-
càrrega il·legal d’arxius a inter-
net, encallades des de fa un mes, 
van entrar ahir en vies de solu-
ció. La primera va recular en el 
seu propòsit que els segons dei-
xessin sense connexió a la xarxa 
els usuaris que més pirategin a 
través de les xarxes P2P, que su-
posava el principal obstacle per 
arribar a un acord entre les parts, 
i va advocar per alguna cosa més 
laxa i fàcil de portar a terme: en 
lloc del tall, el sector defensa ara 
limitar l’ample de banda, durant 
un temps d’entre tres i sis mesos, 
d’aquells internautes que més re-
incideixin en l’intercanvi d’ar-
xius protegits.
 El gest suposa deixar de mirar 
cap al model francès, com fins 
ara, i inspirar-se en el britànic. A 
França, després d’algun estira-i-
arronsa, el seu president, Nicolas 
Sarkozy, ha aconseguit aprovar 
una normativa que permet la des-
connexió massiva dels internau-
tes que continuïn piratejant des-
prés d’haver estat advertits en un 

parell d’ocasions. El Regne Unit, 
en canvi, estudia en aquests mo-
ments la reducció de la velocitat 
d’accés a aquests mateixos usua-
ris, un fet idèntic al que ahir, en el 
6è Fòrum de les Evidències Elec-
tròniques, va proposar Aldo Olce-
se, el fins ara silenciós president 
de la Coalició de Creadors i Indús-
tries de Continguts, la platafor-
ma que representa el sector au- 
diovisual. 

DECISIÓ DEL GOVERN / L’altra part 
en aquestes negociacions està re-
presentada pels principals opera-
dors d’accés --Orange, Ono, Voda-
fone, Telefónica--, agrupats a Red-
tel. Fa un mes, el diàleg va quedar 
suspès, principalment per l’èm-
fasi del sector cultural en la des-
connexió a la xarxa, i per això 
l’anunci d’Olcese suposa allargar 
la mà a aquests proveïdors. Tot i 
així, Redtel considera que la limi-
tació de l’ample de banda, quan 
han d’assumir part del nou finan-
çament de la RTVE, suposaria una 
despesa excessiva.
 Si els operadors segueixen di-
ent no, serà l’Executiu el que de-
cidirà, en una mesura que inten-
ta evitar: tenint en compte que 
qualsevol limitació d’internet se-
ria impopular, prefereix que les 
parts arribin per si mateixes a un 
acord. El PP ja ha anunciat que 
recorrerà davant el Constitucio-
nal una normativa antidescàrre-
gues. H  

La indústria 
cultural retira 
l’exigència de 
tallar internet 
als més pirates

JUAN RUIZ SIERRA
MADRID

Defensa ara limitar l’ample 

de banda per dificultar 

les descàrregues
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