Els catalans de procedència musulmana creixen
un 20% en quatre anys
Dll, 8/02/2016 per Catalunya Religió

(Jordi Llisterri –CR) A Catalunya hi ha 510.000 persones que procedeixen de
països musulmans, un 6,8% de la població. Aquesta és la dada que presenta
l'Observatorio Andalusí de la UCIDE, la Unió de Comunitats Islàmiques d'Espanya.
Segons les dades d'aquest estudi, del 2011 al 2015 el nombre de musulmans a
Catalunya hauria crescut un 19,5%. Són 83.000 persones més que fa 4 anys.
Les dades de l'Observatorio Andalusí es basen en la nacionalitat de les persones
censades per l'lnstitut Nacional d'Estadística. Recullen la població amb els orígens
familiars o la nacionalitat de 29 països que considera de tradició musulmana. Amb
aquest criteri d'origen, comptabilitza que el 2015 el nombre de persones de
tradició musulmana a Catalunya serien el 6,8% de la població catalana.
Les dades, que es basen en el cens, no suposen la pràctica o adhesió a la religió
musulmana de les persones comptabilitzades. Però sí que mostren un augment de
la població de famílies amb origen en països musulmans, encara que ja tinguin la
nacionalitat espanyola o que hagin nascut aquí. Del 2011 al 2015 a Catalunya han
crescut un 19,5% (de 427.000 a 510.000) i a l'Espanya un 18,3% (de 1.595.000 a
1.888.000).
Tenint en compte la caiguda migratòria, es pot deduir que el creixement respon
bàsicament a un creixement natural de la població, tot i que l'estudi no ho
especifica. Cal tenir en compte que en aquests quatre anys la població total de
Catalunya ha estat estancada. Ara hi ha 7.508.000 catalans censats, un 0,4%
menys que fa quatre anys. En el mateix període, la població d'origen musulmà que
recull l'estudi ha crescut un 19%, són 83.000 més que fa quatre anys. El 2011
representaven el 5,7% de la població i el 2015 són el 6,8%.
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L'any passat la Direcció General d'Afers Religiosos va presentar un estudi que
xifrava en un 7,3% el nombre de persones que es declaraven de religió musulmana
a Catalunya, que correspondria a 457.000 catalans. Els catòlics eren el 52,4%.
Però en aquest cas, les dades eren d'una enquesta a majors de 16 anys i per tant
no incloïa 1,2 milions de catalans menors d'aquesta edat. En aquest mateix estudi,
la franja juvenil, entre 16 i 24 anys, era la que tenia un percentatge més alt de
musulmans, el 14%. En la mateixa franja els catòlics queien al 28%. L'enquesta de
la Generalitat, però, no té una edició anterior amb la qual es pugui comparar la
tendència.
L'Observatorio Andalusí també ofereix dades estatals. A Espanya hi hauria
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1.888.000 persones de tradició musulmana. En percentatge és un 4,0% del total de
la població, mentre que a Catalunya és el 6,8%. Així, un 27% de la població
musulmana d'Espanya està a Catalunya, tot i que en total els catalans només
representen el 16% de la població de l'Estat.
L'estudi també ofereix dades sobre els països d'origen del cens. A Catalunya el
grup més nombrós és el marroquí, 213.000 persones, que són un 42% dels
catalans originaris de països musulmans. Les altres comunitats més nombroses
procedeixen de Pakistan, 43.000, que principalment es concentren a Barcelona;
del Senegal, 20.000; i de Gàmbia, 15.000.
Finalment, també recull dades sobre infants escolaritzats en centres públics -no
inclou els privats o concertats-, que a Catalunya xifra en 80.000 nens i nenes. Fa
quatre anys en el recompte de l'UCIDE en constaven 52.000.
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