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Mollet manté la població i baixa la immigració
Ahir al ple es va aprovar el resum numèric del Padró municipal
d’habitants a 1 de gener de 2012. Segons aquestes dades, la població de
Mollet és de 52.368 persones, només 120 habitants menys que l’any
passat. A més, també hi ha hagut un descens de població immigrant
respecte l’any passat.
La població a Mollet del Vallès l’any 2011 era de 52.488 persones. A data 1 de
gener de 2012, la ciutat compta amb 52.368 habitants. Per tant, la població ha
experimentat un lleugeríssim descens, seguint la tendència dels darrers anys.
D’aquesta població total, 26.149 (49,93%) són homes i 26.219 (50,07%) són
dones.
L’índex d’immigració ha baixat del 14,29% que hi havia al Padró de l’1 de gener
de 2011 al 13,65% actual. Aquesta diferència de 353 persones confirma la
tendència al territori català i a Mollet de pèrdua de població immigrant. Si mirem
les xifres dels últims 4 anys a la ciutat, la població immigrant ha baixat
aproximadament en 1.000 persones.
Pel que fa als barris de la ciutat, els més poblats són:




Col·legis Nous (15,94% - 8.348 persones)
Plana Lledó (13,59% - 7.115 persones)
Can Borrell (12,36% - 6.475 persones)

Pel que fa les edats, la piràmide de població ens indica que la majoria de
molletans i molletanes es troben a la franja entre els 30 i 50 anys, franja que
compta actualment amb l’índex d’atur més elevat. A més, el resum numèric del
Padró municipal a 1 de gener de 2012 mostra que hi ha un volum molt
important de població de la ciutat que no té estudis o amb estudis de primària
i/o batxillerat incomplert, població amb poques opcions de feina i amb una taxa
d’atur elevada.
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