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VALORACIÓ GENERAL
COMARCAL
Durant el 2017, la Noguera perdia 229 habitants
mentre que el 2018 la pèrdua ha estat menys significativa, amb un total de 18 habitants. Els municipis de menys 500 habitants continuen perdent
població (-81). La Noguera segueix envellint, amb
un lleu increment tan de la taxa d’envelliment,
que representa el 21,9% de la població, com de
la taxa de sobre envelliment; del 21,4%. En canvi,
la població jove de menys de 35 anys disminueix
lleugerament, representant el 35,2%, un percentatge encara per sobre la mitjana rural. Algerri és
el municipi amb una taxa d’envelliment (>65 anys)
més elevada; 37,8%. Alòs de Balaguer té un 29,2%
de la població per damunt dels 85 anys (taxa de
sobre envelliment), essent la més alta de la comarca però molt a prop se situen altres municipis
com Os de Balaguer i Preixens, amb un 29% respectivament. Balaguer, la capital, amb un 39,8%
de la població de menys de 35 anys, i Vallfogona
de Balaguer (37,2%) són els municipis amb més
població jove. Des d’un punt de vista demogràfic, a nivell comarcal, també hi ha un augment de
0,3 punts percentuals de la població estrangera,
on destaquen els municipis de Balaguer (21,5%) i
Torrelameu (20,9%).
La Noguera presenta 331 noves afiliacions a la seguretat social, seguint una tendència positiva que
ja s’observava en períodes anteriors. De totes maneres, la variació de comptes de cotització passa
a ser negativa, fet que implica menys empreses a
la comarca durant el 2018. La disminució de 0,7
punts a la taxa d’atur comarcal detectada entre el
2017 i 2016, continua sent la mateixa de 0,7 punts
menys durant aquest període, arribant doncs al
10,8% d’atur. Tot i això, aquesta taxa d’atur continua per sobre la mitjana de les comarques rurals. Balaguer, amb una taxa d’atur municipal de
15,8%, és la més elevada de la comarca, seguida

del 13,1% d’atur de Castelló de Farfanya. A escala
comarcal, es manté el nombre d’indústries agroalimentàries. Per altra part, durant el darrer any
s’incorporen 2 joves més al sector agrari, essent
especialment important l’increment de dones en
aquest cas.
A nivell de serveis, el darrer any 2018 s’observa un
municipi menys sense llar d’infants a la Noguera i,
per tant, es millora la disponibilitat d’aquest servei. Mentrestant, es continuen comptant 7 municipis sense escola. Els contractes de lloguer cada
mil habitants augmenten 0,1 però el cost mitjà
de lloguer per habitatge pateix un increment de
12,9€/mes, que se sumats als 22 € més al mes del
període 2016-2017, significa un augment del cost
de 34,9 euros des del 2016. Val a dir que el cost
encara està per sota la mitjana del que es paga a
les comarques rurals catalanes. La recollida selectiva de residus nivell comarcal augmenta, però es
manté encara molt per davall del que es recull de
mitjana en altres zones rurals.
La superfície forestal de la Noguera el 2018 té 173
ha menys que l’any anterior i en canvi, augmenten
380 ha de superfície agrícola. La superfície agrària
ecològica es redueix i ressalta el municipi d’Os de
Balaguer que representa la part més important.
La dinàmica urbanística s’alenteix notablement,
amb 7 expedients menys de planejament tramitats i 16 menys d’expedients urbanístics en Sòl No
Urbanitzable.
Finalment, el dinamisme socioeconòmic de la
Noguera varia poc respecte les dades de 2017,
passant del –0,12 al –0,15, tal i com indica aquest
índex per 2018, amb un valor que s’aproxima més
a la mitjana de les zones rurals (-0,2).
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