Àmbit de Govern
Comunicació

Nota de premsa

Badalona perd en un any 1.762 habitants
La davallada de població correspon en un 98% a persones
estrangeres
Equatorians, romanesos i indis són els col·lectius que més
han baixat percentualment
La població de la ciutat de Badalona va disminuir en 1.762 habitants en el
període d’un any comprès entre el dia 1 de gener de 2012 i el 1 de gener de
2013, segons les dades del padró d’habitants. Aquestes dades situen a la
ciutat amb una població de 220.312 habitants.
Es dóna la circumstància que aquesta és la primera disminució significativa
en el padró des de l’any 2007. La davallada de població correspon en un
98% (1.729 persones) a persones estrangeres, mentre que la població de
nacionalitat espanyola es manté sense canvis significatius.
Gairebé tots els col·lectius d’estrangers amb més presència a la ciutat van
disminuir en el transcurs del darrer any, de tal manera que la ciutat va passar
de tenir un 15,3% de població estrangera a tenir-ne un 14,6%. A 1 de gener
de 2013 la població estrangera resident a Badalona era de 32.168 persones.
Percentualment els col·lectius que més han disminuït a la ciutat són els
originaris de l’Equador (un 11,2% menys); de Romania (un 10,6% menys) i
de la Índia (un 9,2% menys).

Plaça de l’Assemblea de Catalunya, 9-12, planta baixa
08911 Badalona
T. 93 483 26 30  F. 93 483 26 15
departament_comunicacio@badalona.cat

Àmbit de Govern
Comunicació

Disminució
País

de Disminució percentual

nacionalita respecte a respecte
t
Pakistan
Marroc
Xina
Equador
Bolívia
Romania
Índia

1/01/2012
-419
-154
-315
-225
-107
-161
-125

Badalona, 3 de juny de 2013

Plaça de l’Assemblea de Catalunya, 9-12, planta baixa
08911 Badalona
T. 93 483 26 30  F. 93 483 26 15
departament_comunicacio@badalona.cat

1/01/2012
-5,7%
-2,6%
-8,1%
-11,2%
-6,3%
-10,6%
-9,2%

a

