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ENTORN GEOGRAFIC DE SANTA MARIA D'OLO 

El municipi de Santa Maria $016 esta situat a l'extrem nord- est de la comarca 
del Bages, en un terreny molt accidentat. Té una superfície de 64,24 Km2 i abrasa 
quatre antigues parrbquies: Santa Maria $016, Sant Joan $016, Sant Vicens de 
Viiaressau i Sant Feliuet de Terrasola. 

RESUM HISTORIC 

El lloc &Oló apareix citat en un document l'any 889, i varem celebrar Pany passat 
el mil cent aniversari. El castell $016 consta en un document de l'any 927, i l'església 
parroquial de Santa Maria a finals del segle X, estaven situats dalt d'un puig; ara del 
castell només queda un tros de torre. Després de les crisis de l'edat mitjana la població 
era escassa i dispersa en masos. En augmentar la població, en el segle XVII es torna a 
poblar el castell i els voltants, es construeix una nova església en el lloc de l'antiga i es 
van construir cases en la pendent del turó, estenent-se el nucli del poble. Als segles 
XVIII i XIX es formen els ravals. El conreu de la vinya i la indústria rural fan que Oló 
sigui en aquella &poca un municipi important en la comarca. A final del segle XIX el 
poble entra en una certa decad&ncia per la crisi de l'agricultura i la mecanització de la 
indústria, que el poble no pot aconseguir per la manca d'aigua i les males 
comunicacions. 

Hi ha una recuperació a partir de 1920 en instal.lar-se la primera indústria al 
poble, perb la població queda practicament estancada fins ara. Durant aquest segle el 
poble va creixent a expenses de la despoblació de les masies i les cases del nucli antic. 

DEMOGRAFIA ACTUAL 

En el cens de 1986 la població és de 1061 habitants, dels quals el 86% viu en el 
nucli urba i els ravals vei'ns, i el 14% restant esta dispers en les masies. Aquesta 



població dispersa encara tendeix a disminuir, abandonant les cases de  camp i 
concentrar-se en el poble. L'ocupació laboral més important és la indústria, amb el 
70'8% dels treballadors, seguit pel sector de serveis amb un 12,8%, l'agricultura només 
el 10,7% i la construcció un 5'8%. L'atur és forsa baix. 

En la piramide de població segons el mateix cens (figura 1) veiem una població 
molt envellida. Els majors de 65 anys arriben al 14,8%, xifra superior a la global de 
Catalunya. Aquest envelliment tendeix a augmentar, degut a una forta disminució de la 
natalitat en els darrers cinc anys, a una mortalitat baixa, i sembla que també hi ha -no 
ho tinc quantificat- una certa emigració de gent jove. 

LA POBLACPO A L'ANY 1880 

D'aquest any és el primer padró que he trobat en l'arxiu de l'Ajuntament &Oló. 
Ens dóna dades demografiques interessants, i ens servira al mateix temps per a valorar 
les xifres de mortalitat. 

El 34% de la població vivia en el nucli del poble, el 22% en els ravals, i el 44% en 
masies. El nombre de masies habitades era de 106. 

La població total era de 1.190 habitants, 669 homes i 521 dones. Podem veure la 
distribució per edats en la piriimide de població que té la característica forma jove (fig. 
2). 

Hi hem de descomptar les parrbquies de Sant Feliu de Terrassola i Sant Joan 
&Oló (són 45 masies amb 244 habitants), ja que només disposo de les defuncions de les 
parrbquies de Santa Maria &Oló i Sant Vicenc de Vilaressau. Ens queda una població 
de 946 habitants, 522 homes i 424 dones, que correspon al nucli del poble, els ravals i 61 
masies. 

LES DEFUNCIONS DES DE 1857 FINS A 1895 

Segons les dades del "Llibre d'Obits" de l'arxiu parroquial de Santa Maria $016, 
que registra els enterraments en els cementiris de les dues parrbquies abans 
esmentades, des de 1580; a partir del primer de gener de 1857, i per ordre de la 
superioritat, s'escriuen els registres en castell& i es fa constar de manera sistematica 
l'edat, el sexe, la causa de la mort i altres dades. La data de 1895 és arbitraria. 

Els darrers tres anys he completat dades consultant el registre civil (que comenga 
el 1876), doncs hi havia un rector poc meticulós que registrava dades errbnies o bé 
n'ometia. 

Durant els 39 anys del període estudiat hi ha un total de 1.203 morts. Aixb 
representa una mitjana anual de 30,85%, amb un mínim de 18 morts el 1864 i un mbim 
de 43 el 1867. 



Distribució de morts per edat i sexe (fig. 3). Sobre un total de 1.187, doncs en 16 
casos no hi consta l'edat (12 dones i 4 homes). 

El 43% de les defuncions correspon a menors de 5 anys, 512 en xifres absolutes. Si 
tenim en compte que durant el període estudiat hi ha 1.374 batejos registrats en els 
llibres parroquials, podríem dir que al voltant del 37% dels nascuts morien abans de 
complir cinc anys. 

A partir d'aquesta edat disminueixen molt les morts, per augmentar després dels 
55 anys, de manera que entre els 5 i els 55 anys només hi correspon el 21% de morts, i 
el 36% als majors de 55 anys. 

Cal destacar el major nombre de dones entre les defuncions: a elles correspon el 
53,4%, i el 46,6% als homes. Per grups d'edats sobrepassen aquesta proporció entre els 
5 i els 55 anys, essent la diferzncia més gran en el grup de 25 a 34 anys, amb un 70,45% 
de dones. 

TAXES DE MORTALITAT 

Habitualment es calculen relacionant la mortalitat d'un any amb el cens de 
població de la meitat de I'any. Ja que tenim una població petita, i el fet de treballar 
amb xifres baixes dóna resultats inexactes, he cregut convenient d'agrupar les 
defuncions de tot el període i dividir els resultats per 39, amb el que tindrem mitjanes 
dels trenta nou anys. Com a cens de la població faig servir el padró de 1880. 

La taxa crua de mortalitat és de 32'6 per mil habitants; per als homes és de 27,36 i 
per a les dones 39,07. 

Comparem-ho amb les taxes actuals: a Catalunya, I'any 1988 la taxa crua de 
mortalitat és de 8,08; 8,65 pels homes i 734 per les dones. 

Taxes especíiiques per edat i sexe per 100.000 hab. (fig. 4). Pels majors de 74 anys 
no em baso en el padró, que sembla que aqui s'equivoqui: només hi ha 2 habitants 
d'aquesta edat, mentre que segons les defuncions posteriors al padró n'hi ha d'haver 14, 
i amb aquesta xifra he calculat les taxes. 

Tornem a veure aqui la major mortalitat de les dones, perb en aquesta taula la 
diferencia més gran entre homes i dones és en el grup de 65 a 74 anys, ja que en el 
padró només hi ha 9 dones d'aquesta edat. Potser és un altre error, perb no ho he 
pogut comprovar. 

Per a comparar-ho amb dades actuals (fig. 5) he superposat aquestes taxes en una 
grhfica, del Boletín Epidemiológico Semanal, que mostra la mortalitat a Espanya I'any 
1985. Es pot veure que la mortalitat del període estudiat és notablement superior a 
l'actual, i la difertncia més gran és pels menors de 5 anys. 



CAUSES D E  MORT 

Hi ha 202 diagnbstics diferents, que apareixen entre 1 i 92 vegades cada un. Els he 
agrupat segons la Classificació Internacional de Malalties, essent conscient de que aixb 
potser comporta una manca d'exactitud: interpreto, amb criteris actuals, la transcripció 
que fa un rector de la causa de defunció diagnosticada per un metge del segle passat. 

Hi ha un canvi notable en la nomenclatura dels diagnbstics en canviar el metge del 
poble Pany 1882. Fins i tot es poden trobar, com he dit abans, diferkncies entre els 
rectors. 

Em queda, finalment, un grup de diagnbstics que no sé qui? són; corresponen a 
139 defuncions, l'11,7% del total. I en 19 defuncions no en consta la causa, sumades a 
les anteriors fan arribar al 13,31% les morts de les que no sé la causa. 

Les malalties infeccioses són conflictives en el moment de classificar, doncs unes 
corresponen al grup I d'infeccions, mentre que d'altres s'han d'agrupar segons l'brgan 
afectat. D'aquestes són importants, en nombre, les infeccions respiratbries. 

Taxes de mortalitat específica per grups de causes i d'edat (fig. 6). Pels problemes 
que deia abans, no es pot confiar en l'exactitud d'aquestes xifres, perb hi ha uns quants 
trets generals que crec que són certs. 

En  les taules estan senyalades les tres primeres causes de mort en cada grup 
d'edat. 

Per a tota la població, el primer grup de causes és el de "signes, símptomes, i 
estats patolbgics mal definits", seguit de les malalties infeccioses, i en tercer lloc les 
respiratbries. Perb si ajuntem totes les infeccions, queden aquestes com a primera 
causa de mort (el 32% de tots els bbits), la segona son els "signes, símptomes...", la 
tercera el grup de causes desconegudes; i la quarta les malalties circulatbries. 

La proporció de morts per infecció és molt alta en els infants menors de cinc anys, 
i va disminuint amb l'edat. 

I, al contrari, la proporció de causes de mort circulatbries, representades sobretot 
pels accidents vasculars cerebrals (apoplexia), augmenta amb Vedat. 

Es troben altres causes prbpies de certes edats en el grup d'estats mal definits: 25 
infants moren de "dentición" (suposo que aquí s'hi amaguen més malalties infeccioses), 
mentre que en els vells hi ha 20 casos de "vejez" i 12 de "enfermedad común" o "muerte 
natural". 

De neoplhsies ("tumor, cáncer, escirro") se'n troben en totes les edats sense 
variacions notables. Suposo que les de la infincia i la joventut poden ser falses, per 



error de diagnbstic, o d'interpretació per part meva. 

Del grup de causes que no sé qui: signifiquen, destaquen la "inflamación" amb 39 
casos i predomini en  la infiincia, i la "sufocación", també amb 39 casos per6 de  
predomini en la vellesa. 

Entre les causes externes predomina l'asfíxia per immersió en basses d'aigua, 
pous, rieres o tines; cremades, caigudes, i hi ha accidents diversos, com un home mort 
pel sometent, congelacions per dormir al bosc, un carboner que li cau un roure al cap, o 
una dona de 92 anys enverinada per bolets, fins a un total de 36 morts. 

He  citat abans la superior mortalitat de les dones. Vaig suposar al principi que 
seria deguda a malalties ginecolbgiques i relacionades amb l'embaris i el part, per6 
només he pogut trobar set defuncions per aquest motiu. Pot ser que aquestes malalties 
estiguin amagades darrera d'altres diagnbstics, o bé que hi hagi alguna altre explicació. 
(Vaig trobar, per casualitat, una mare de 24 anys que es va morir 4 dies després del 
part, amb el diagnbstic de "tifus". I, dels 16 casos de "tifus" que hi ha, 13 són dones). 

En  el grup de causes més nombrós, el d'infeccions (385 casos), destaquen les 
gastroenteritis (102 casos, amb diversos noms) i les infeccions respiratbries (entre les 
quals hi ha 49 "catarral", 40 pneumbnies, i 24 angines, "crup" i "garrotillo", amb altres 
menys nombroses). De tuberculosi s'en troben 28. 

EPIDEMIES 

El 1857, primer any del període estudiat, hi ha 7 morts per verola, mentre que el 
total d'aquests morts durant els 39 anys és de 16. A causa de l'epidi:mia es deuria fer 
una campanya de vacunació, doncs Pany següent es fa constar si els que moren estan o 
no vacunats (per exemple: "sufocación sin vacuna", o "Essitis con vacuna natural"). 

D e  tant en  tant es troben augments en  la freqii6ncia de defuncions per  
gastroenteritis o per catarral, afectant sobre tot els infants, i que segurament es 
corresponen amb brots epidkmics. Hi ha, fins i tot, una petita epidi:mia de "dentición". 
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FIGURES 

FIGURA I: Any 1986 ; 1.055 habitants. 
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FIGURA 11: Any 1880 ; 1190 habiits 
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FIGURA 111: Nombre de defuncions. Disibuaó per edat i sexe 
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FIGURA IV: Taxes de moditat per 100.000 habhnh ( Mitjanes 1857-1895, Sta. 
Maria d'016). 

EDAT HOMES DONES AMBDOS SEXES 
................................................... 

<1 any 16.952 26.190 20.993 
1 - 4 6.928 6.570 6.747 
5 - 14 366 783 543 
15 - 24 413 741 573 
25 - 34 422 1.152 762 
35 - 44 897 1.445 1.159 
45 - 54 1.305 2.564 1.892 

55 - 64 3.192 6.213 4.239 
65 - 74 7.988 24.501 12.234 
>74 anys 32.051 23.077 27.218 

................................................... 
TOTAL 2.736 3.907 3.261 

................................................... 

FIGURA V: Taxm de moaalitat per edat i sexe per 100.000 habitants (Mitjanes 
1857-1895, Sta. Maria d'016; 1985, Espanya). 
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FIGURA VI: Taxes de moditat específica per $mps de cames i á'edat. 




