
EVOLUCIO DE LA POBLACIO
D'ONDARA 1900-1981

Previ a l'anàlisi de la població en el segle actual, cal donar una visió global de
l'evolució de la població al llarg de la història, assenyalant les fites principals.

En 1609 es produeix l'expulsió dels moriscos, deixant un buit demogràfic que no
es cobrirà fins la segona mitat del segle XVIII. Amb el segle XIX es dispararà la corba
demogràfica, amb urí creixement mai igualat, producte de l'esplendor econòmic de
l'exportació pansera: durant el període 1843 - 1900 quasi es triplica la població. A partir
de 1900 la crisi de la pansa provoca efectes contraris a les décades anterios: un gran
descens de la població, degut en gran part a l'emigració, que arriba al seu punt culminant
cap a 1920. A partir d'aquesta década la població creix de forma lenta però constant, fins
els nostres dies.

En l'evolució demografica d'Ondara durant el present segle podem distinguir, amb
caràcter general, tres períodes amb les següents característiques:

- 1900-1920, fort decreixement.
- 1920-1960, creixement pausat.
- 1960-1981, fort creixement.

En el primer d'aquestes tres períodes podem diferenciar els dos decennis: en el
primer (1900-1910) es produeix el major decreixement del segle, amb una pèrdua
absoluta de 774 habitants, el 22,06% de la població, a conseqüència de la forta emigració
produïda per la crisi de l'economia pansera (epidèmia de la fil.loxera, descens de les
exportacions, forta competència exterior de Grècia i Califòrnia). L'emigració es dirigeix
principalment a l'Alger, emigració coneguda amb el nom d"'oronella" (temporal) i, en
menor mesura, als Estats Units i a l'Argentina. En el segon decenni (1910-1920)
continuen les característiques de l'anterior, però es redueixen degut a factors externs: la
1.;! Guerra Mundial frena la forta emigració en disminuir les possibilitats d'embarcament i
la demanda de mà d'obra; Alger prohibeix la immigració; i la crisi econòmica dels Estats
Units, que talla l'emigració a aquest país, rebutjant a part dels emigrats. Com a factor
reductor de la població cap destacar l'epidèdima de grip de 1918, coneguda popularment
com la "cucaracha", de tràgiques conseqüències.

En el segon període podem distinguir tres subperíodes: 1920-1930, 1940-1960,
amb un creixement bastant elevat, i 1930-1940, d'estancament. En el primer d'aquets
subperíodes (1920-1930) es produeix un increment poblacional fort: 444 hab. més de
població absoluta, la cual cosa equival a un 19'39% d'increment intercensal, el major del
segle. Les causes d'aquest creixement les podem vore en una reducció de l'emigració i per
una recuperació de l'economia local: bon moment agrícola -transformació de secà en
regadiu-, xicotetes indústries, etc. En el segon (1930-1940) es produeix un augment
demogràfic reduït (45 habitants més), producte de la Guerra Civil. En el tercer (1940
1960) es dóna un creixement moderat, que contrasta amb el fort decreixement comarcal,
conseqüència de la forta emigració a Europa (França, Alemanya, Suïssa). A pesar que a
Ondara també es produeix aquesta emigració, queda compensada amb una immigració
procedent de l'interior peninsular.

El tercer període (1960-1981) es caracteritza pel fort creixement demogràfica, el
punt més alt del qual és la década 1960-1970, degut a una forta immigració, producte dels
següents factors: expansió citrícola, el "boom" turístic, amb un sector dedicat a la
construcció que sol.licitarà abundant mà d'obra; i la consolidació industrial. Aquest
corrent immigratori perdura durant el quinqueni 1970-1975 i comença a reduir-se a partir
de 1975, a conseqüència de la crisi d'aquells factors que la potenciaven.



Evolució índex de població d'Ondara 1900-1981

Any Població Index de Increment en el Increment
de fet població període inter- de la població

1900=100 censal intercens~l

P1910-l900 xlOO
Pl900

%

1900 3.508 100
1910 2.7.34 77 -22,06 -774
1920 2.289 65 -16,27 -'-;45
1930 2.733 77 19,39 444
1940 2.778 79 1,64 45
1950 3.030 86 9,07 252
1960 3.339 95 10, 19 309
1~70 3.868 110 15,84 529
1975 4.159 118 7,52 291
1981 4.336 123 4,25 117
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Font: Institut Nacional d'Estadística.
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