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Aquest treball constitueix basicarnent \a ponen
cia que varem presentar a )es I Jornades d'Es
tudis Sahencs, celebrades a Salt \'abril del 1978. 
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A principis del nostre seg\e Sa\t era un po
ble petit, dedicat en bona mesura a \es activi
tats agricoles. De tota manera la importancia del 
sector industria/ no es pot menys valorar, ates 
que ja comptava amb una tercera part de la se
va població activa trebal!ant a la indústria. 1, 
per aix6, comparat amb la resta de pobles de 
les nostres contrades, Salt encara representava 
una excepció industrial dins el context de la in
dustrialització de les comarques gironines, se
cundBría i marginal en refació a\ gran nucfi bar
celoni ( 1 ). 

Els trets més re11€vants del prccés industria
!itzador sa!tenc ens comencen a ésser ben cone
guts. Pel que sembla, malgrat la conjuntura fa
vorable que travessá Salt durant el seg le XVI 11 
-que es fa ben palesa en l'augment de pobla
ció-, la seva activitat econOmica encara es ba
sava €n una <<població agrícola, amb un alt per
centatge d'assalariats, que aviat sera afectada 
per la crisi de fi de seg!e i la guerra del fran
cés» ( 2). 

Un cop superada aquesta guerra, s'inicia el 
prccés de transforrnacions económiques i so
cials que a mitjan segle XIX acabará fent ele 
Salt el centre industrial més important de les 
comarques gironines. Tal com remarca Joaquim 
Nadal, facilita aquests canvis «la seva situació 
geogr8fica prop d'un corrent d'aigua -la se
quia Menar-, que durant el seg\e XIX era ( ... ) 
una font d'energia importanti'ssima ( 3). Para/
lelament es desenvolup,3 un creixement demo
gráfic ccnsiderable ( els 255 habitants del 1787 
s'havien convertit en 1316 el 1857), amb l'a
tracció d'un proletariat procedent sobretot de 
Banyoles, i també de la resta del Girones (4 ). 
Aixi dones, esta clara l'estreta interdependencia 
cxistent entre l'augment de població, l'aprofita
ment deis recursos natura\s i l'engegada del pro
cés industrialitzador. 

L'EVOLUCIO DEMOGRAFICA 

Una vegada apuntats breument alguns deis 
aspectes més caracteristics de l'arrencada indus
trial saltenca, que va iniciar-se cap als anys qua-

( 1) Cfr. la íntroduccíó al f!íbre coHectíu Gírona al 
segle XIX. Edit. GOthia, 1978. 

( 2) Jasep CLARA, «La pablació de Salt clurant el se
g!e XVl!i », Salt. Programa de la Festa Major, 
1975 

( 3) Joaquim NADAL i FAR RE RAS, i(La inclustrialit
zació al Girones: l'exemple de Salt» a Girona 
al scgle XIX, pp. l 93. 

(4) Josep CLARA, «Els inicis de la inclustrialit2r1ció 
a Salt: origen geogrilfic del proletaria!)> a 
Gírona ... , pp. 199-2[8. L'espectacu:ar guany de
població que es proclueix del 1787 al 1857 resta 
molt apaivagat si tenim en compte que el cens 
de) Comte de FJoridabJanca -almenys en el cas 
de Salt- és clarament defectiu. 

Revista de Girona, 85 (1978), pp. 389-394



ranta del segle passat, intentarem resseguir-ne 
l'evclució recent, tot comen<;ant per esbrinar els
canvis demografics més substancials produ

.
its al 

llarg del segle XX. lniciarem ciene s  el nostre es
tudi amb l'aniilisi de les fluctuacions cl'aquesta 
¡xblació, per passar clesprés a examinar la natu· 
litat i 1�1ortalitat, els canvis soferts en l'estruc
turJ cl'e:::Jats i finulment la importancia deis fe
nomens migratoris en la fcrmació ele l'aclual 
«pcblc;, de Salt (5). 

a) El movimcnt natural de la població

D'acorcl amb el que ens indiquen els censos 
de població, el municipi de Salt -avui anexio
nat a Gironc- ha anal creixent clurant tot 
aquest segle, d'una forma més o menys regular, 
urnb unu etapa intermi,dia d'un cerl estanca-
1rns:1t entre 1930 i 1940. En principi �embla 
que cul utribuir tot aquest estancament demo
q;·d{ ic u Is cf ectes ele la guerra civi 1 ( 1936-39). 
Pc.:·o si prcciséssirn una micu rnés les xifres 
-:et prescinclint d'aquesta perioclització ele 10 
en l O anys- segurament veuríem corn ele fet, 
scnsc negar l'eviclent transcendencia de la guer
ra, la frenadu dernografica ju es va in ciar ubans, 
ccncreturne:nt u partir ele la crisi economica 
mundial c!e l'uny 1929. Perque Sult, com a nucli 
industrial i fccus d'immigració, té una demo
grafía especialment sensible a les oscil-lacions de 
la conjuntura cconomica. 

1900 
1910 
1920 
1930 

Ouadre núm. 

Evolució de la població de Salt, 1900-1970 

2.299 hab. 1940 5.321 
3.019 )) 1950 5.956 
4.175 » 1960 7.077 
5.196 )) 1970 11.467 

hab. 
)) 

)) 

)) 

A ¡:Jrtir d'aquesta etapa interme:lia d'estan
cament, entre 1950 i 1970 la població de Salt 
inicia una nova embranzicla, primer per causa 
de !'arribada massiva d'immigrants ( molts d'ells 
proceclents ele la resta de l'Estat espanyol ), i en 
cls darrers anys ocasionada en bona part pe, la 
dispcnibilitat de so! urba edificable 

Quant a la natalitat, les dades del quadre 
núm. 2 són prcu explícites. La clavallacla deis 
naixernents es produeix de forma ininterrompu
da al llarg ele tola la primera meilat del segle, 
que s'havia iniciat arnb laxes propies del regim 
dcrncqr.:ific antic. D'altra bunda, la revifalla que 

( 5) Tates les clac.Je� que csn1e!durc111 al llarg de l'ar
ticle -llcvat de :es cites bibliografiques perti
nents- prccecleixen deis censos deis anys 1900 
i 19i'O, consultables a l'Arxiu Municipal ele Salt. 
Agra'i"m al Sr. Rigau les facilitats que ens hn 
donat per .:i consultar aquesta ÍfJnt d'informa
ció. 
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s'experimenta a partir del quinquenni 1956-60 
sembla explicable tant pels elevats índexs de na
talitat que han caracteritzal la població i111111i
grada, com pel fet ele constituir -sobretot en 
els darrers temps- el destí de moltes parelle!> 
casacle:� ele nou, ates el preu relativament més 
baix deis lloguers en relació als del nucli urba 
c�e Girona. 

Talrncnt ccrn en el cas de la natalitat, les ta
xcs de mortalitat baixen durant tot el seqle. De 
teta mar:cra, tal ccm assenyala Jorcli Naclal ( 6), 
a Cutalunya el retare! inicial en la clavallacla de 
la rnortalital -rnentre les naixence� es reclu"iren 
aviat al nivell deis pa·isos rnés avarn;ats- ha su
po�at c'.eixJr de guanyar una pcblació que en els 
mcrne:nts ele clesenvolupament economic més in
t<:::1s hu resu'.tat imprescindible. 

Ouadre núm. 2 

Taxes dE, natalitat, mortalitat, nupcialitat creixement 

l 8?6-1900 
1901-1905 
1906-191 O 
ICJl l-1915 
1916-1920 
1921-1925 
1926-1930 
1931-1935 

1936-1940 
1941-1945 
1946-1950 
1951-19.55 
1956-1960 
1961-1965 
1966-1970 

VEgetatiu a Salt. 1900 1970 

Creix. 

Natalitat Mortalitat vegetatiu Nupcial. 

58'72 50'97 7'75 12'80 
47'83 41 '06 6'77 l 3'23 
40'74 33'52 7'22 9'80 
26'02 20'85 5' 17 7'56 
21 '55 21 '02 0'53 7·90 
21 l 5'32 5'68 7'51 
19'63 13'01 6'62 6'15 
17'57 12'24 5'33 7'1 l 

18'04 9'77 8'27 8'08 
11 '91 10'03 1 '&8 7'69 
12'92 9'16 3'76 7'55 
13'29 8'59 4'70 7'76 
l 5'09 9'12 5'97 6'75 
13'33 6'01 7'32 3'99 
15'59 5'91 9'68 5'89 

b) La immigració

De l'allau d'irnmigrants que «l'excedent» pe
ninsular ha vessat clarnunt Catalunya ( 7 ), so
bretot a partir de la segona meitat del seqle 
XX, Salt no en podia constituir una excepció. 
En el seu movirnent ele població, sernpre posi
tiu, el saldo migratcri ha estat clurant tot el 
nostre segle superior al creixement vegetatiu. 
Després ele l'onada inicial del període ele 1911 a 
1920, la irnmigració va intensificar-se novament 
des de:s anys cinquanta, per assolir les cotes 
m6xirnes clurant la clecacla del 1961 al 1970. 

( 6) Jorcli J\JADAL i OLLER, «Demografía catalana» a 
Un segle de vida catalana, vol. 1, Barce:ona,
eclit. Alcicles, 1961, pp. 66. 

( 7) Per al cas g,roní, cfr. Pompeio PASCUAL i CAR
BO, Población y migración en las comarcas de 

Gerona, Girona, Cambra ele Comen; i lnclústria, 
1974. 



En el cens del 1900 la xifru cl'i1111r1i�Jrnnts 110 
ec1talans és �¡aire.bé insi�Jnificarü, rnentre que les 
comarques gironines fornien la rneitat de la ma 

d'obra de les indústries saltenques. Per contra, 
l'any 1970 ncmés un 2s 0

:; deis l 1.467 habitants
eren nascuts a Sült; també ca\ destacar-ne altra 
vcgada gairebé lu rn�itat ( un 47'65%) origi-

nuris de Girona i c01narques, i :.obretot ara més 
ci'un 20% 9rocedent de la resta d'Espanya, 
més de la meitat deis quals són andalusos. 

Aixi dones, com a cornpensació a la debili
tut del creíxe1T1ent natural de fa població cata
lana, eles clE:ls anys cinquanta s'ha intensificat 
rnolt el corrent i1r1migratori que ha perm�s de 
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CENS DEL 1900 CENS DEL 1970 

Edats Homes o• Dones º'oo Homes ,. Dones 0bo " �,

f i ns a 9 191 83'08 197 85'69 992 87'29 961 84'56 

10 19 209 90'91 199 86'56 796 70'04 793 69'78 

20 29 174 75'69 211 91 '78 771 67'87 770 67'75 

30 39 197 85'69 165 71'77 781 68'72 800 70'39 

40 49 172 74'82 167 72'64 855 75'23 810 71 '27 

50 59 97 42' 19 99 43'06 597 52'53 666 58'60 

60 69 83 36'10 88 38'28 389 34'23 586 51 '56 

70 79 27 l 1'74 12 5'22 282 24'8 I 380 33·44 

80 8 3'48 3 l '30 49 4'31 87 7'66 

1.158 1,141 5.512 5.853 

3Ul 



Gens del 1970 
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satisfer el mercat de trebal1. Com és IOgic, aquest 
corrent immigratorl no s'explica pas només pel 
dese:nvolupament del focus industrial catala, si
nó que també cal tenir en compte -i és un fac
tor molt important- les condicions específiques 
deis llocs d'origen deis irnmigrants. Per dir-ho 
d'una altra manera, si la meitat deis immigrants 
saltencs originaris de la resta de l'Estat proce
deixen d'Andalusia no és pas per casualitat, c;inó 
per la situaci6 -diguem-ne d'endarreriment

de la pr6pia Andalusia, sens dubte for;ada per 
les mateixes c!asses domlnants anda!uses. 

Ultra aix6, cal insistir també en la importan
cia de les migracions que es produeixen a !'in
terior de les mateixes comarques gironines, 
fruit de la mobilització generalitzada que com
porta cada vegada més el capitalisme, amb unes 
direccions dominants marcades per la 16gica de 
lccalització qüe caracteritza ]'etapa actual del 
seu desenvolupament ( 7 bis). 

( 7 bis) Cfr. J'article de J. CARDELUS, J. M.·' OROVAL 
i A. PASCUAL, «La población de Cataíunya}), Ma

teriales, 8 ( marzo-abril, 1978 ), pp. 73-76. 
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Ouadre núm. 3 

Q 'ºº 

Procedencia geogrilfica deis habitants de Salt, 
1900 - 1970 

1900 1970 

Nascuts a Sal! 44'58% 25'45% 

Girona i comarques 50'89 47'65 

Resta de Catalunya 3'34 4'50 

Fora cie Catalunya 1·19 22"40 

Si al contingent d'ernigrants no catalans hi 
afegim una part deis seus füls, que -tot i es
sent nascuts a Sa!t o a la resta de Catalunya
poden tenir certes dificultats d'adaptació i/o 
assimilació ( 8), sera facil advertir que l'assimi-

( 8) Un estudi monografic sobre aquest tenia fou 
realitzat per Joaquim MALUQUER i SOSTRES, 
L'assimilation des immigrés en Catalogne, Ge
neve, Librairie Droz, 196J, 



Ouadre núm. 4 

La població activa de Salt en els censos del 1900 1970 

Activitats 

Agricultura, cac;a, pesca 

Mines i peclreres 

lnclústries fabrils 

Construcció 

Elec., Gas, Aigua, sanejament 

Comen; 

Transports, magalzems, comunicacions 

Serveis 

No classificals 

lació -cultural, pero també economica i so
cial- de la immigració forana constitueix ac
tualment un deis problemes més urgents que ha 
de resoldre la comunitat saltenca. 

Per altra part, el conjunt del moviment im
migratori comporta, tal corn hem vist, un in
crement dernografic rapidíssim de Salt ( afavo
rit encara pel descontrol urbanístic actual) i 
un cert rejoveniment de la població. 

Així, de la comparació entre !'estructura cl'e
clats ele l'any 1900 i la del 1970 ( vegi's grafic 
núm. l ) se'n despren la relativa amplaria d�ls 
graons més baixos de la piramicle ( abundancia 
ele gent jove), i en el clarrer cens l'augment en 
el nombre de persones més grans que han fet 
possible els aven<;os medies més moclerns. Amb 
tot, cal concloure que Salt avui clia és un poble 
més aviat jove. 

L'ACTIVITAT ECONOMICA 

Es irnportant remarcar que tot aquest aug
ment de la població de Salt ha anal acompanvat 
cl'un trastocament fonamental ele les activitats 
procluctives. 

D'un 36'61 'Jo ele població activa cleclicacla a 
l'aqricultura oue tenia /'anv 1900. s'ha passat al 
2'44% del 1970; i aque:11 31 '75% ele trebc1lla
dors industrials ele orincipis ele segle s'ha con
vertit en un 51'63% a ccmen�an,ents ele la de
cada deis setanta. En definitiv:1, dones. la com
paració de la població activa del 1900 i 1970 
ens il-lustra prou bé el pas d'una �ocietat que 
Dresentava un cert eauilibri entre !'agricultura 
i la inclústria, a una altra que es fonamenta en 

el predomini absolut ele l'activitat industrial. 
En el cas de Salt, aquest procés de canvi fo,1 

esperonat per la puixant indústria textil fins als 
anys 50, moment a partir del qual es diversifica 

1900 º,h 1970 0/o 

422 36'61 110 2'44 

8 0'69 29 0'64 

366 31 '75 2.319 51 '63 

99 8'57 567 12'62 

0'08 24 0'53 

21 l '82 471 10'48 

24 2· 18 222 4'94 

189 16'31 738 16'43 

23 1 ·99 11 0'24 

1. 1 53 4.491 

l'activitat economica i apareixen nous sectors 
industria Is ( 9). Tot amb tot, advertim que en la 
valoració de les clades de població activa e le 
l'any 1970 cal tenir en compte que, del 39'16% 
ocupat en feines remunerades, un nombre inde
terminat de persones tenen el seu lloc ele treball 
al case urba de Girona, i aquesta tendencia pot 
augmentar en l'esdevenidor. 

CONSIDERACIONS FINALS 

Un estudi tan breu com aquest exiqeix evi
dentment unes conclusions molt provisionals, 
tot esperan! que treballs posteriors les ratifi
quin, matisin o, si cal, les contradeixin. De tata 
manera, rnalgrat aquesta provisionalitat, ens 
sembla que ja queden prou clars els tres aspee
tes següents: 

la progressiva desnaturalització i desper
sonalització ele Salt, conseqüencia ele 
l'auqment continuat de la immigració fo
rania i /'escassa capacitat d'assirnilació 
actual. 

el corren! migratori cap a Salt encara 
tencleix a créixer, pel fet cl'haver-se c on
vertit en zona d'expansió de l'area urba
na de Gircna. 

a 1·aug111entar el nombre de persones que 
tenen el treball fora ele Salt, aquesta area 
tendeix a esclevenir una mena de ciutat 
clormi tcri, amb to tes les seqüeles neqa
tives que comporta una situació d'aquest 
tipus. 

(9) Joaquim NADAL FARRERAS, op. cit. pp. 192. 



A'PENDIX ESTADISTIC 

l. Creixement vcgetatiu, �u Ido mi!Jrutori creixement absolut del 1900 al 1970

S A L T COMARQUES GIRONINES 

Crcix. Saldo. Crcix. Creix. Saldo Creix. 

Veg. Migr. Abs. Veg. Migr. Ab. 

1901-1910 199 521 720 20.915 -523 20.392 

1911-1920 104 l .052 1.156 10.312 -4.372 5.940 

1921-1930 392 629 l .021 14.968 -15.036 -68

1931-1940 125 -3.273 82 -3.191

1941-1950 165 470 635 5.260 -299 4.961 

1951-1960 364 1 .015 1.121 13.689 10.359 24.048 

1961-1970 894 3.496 4.390 24.366 38.662 63.028 

11. Procedencia gcografica deis habitants de Salt en el cens del 1970

Total % Homes Dones 

Comarques gironines 5.465 47'65 2.599 2.866 

Salt 2.919 25'45 1.437 1.482 

Andalusia 1.251 10'90 624 627 

Resta Catalunya 516 4'50 226 290 

Extremadura 234 2'04 112 122 

Castella la Nova 172 1 ·49 102 70 

Múrcia 140 1 ·22 71 69 

Castella la Vclla 112 0'97 55 57 

Galíciu 107 0'93 61 46 

Lleó 106 0'92 57 49 

Aragó 96 0'83 41 55 

Valencia 84 0'73 40 44 

Mallorca 17 0'14 7 10 

Euskadi 12 0·10 6 6 

Canaries 7 0'06 4 3 

Navarra 7 0"06 2 5 

Estrangers 96 0'83 54 42 


