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Catalunya registra el nombre més alt de naixements des 
del 1979  

• La immigració i les mares nascudes en el ‘baby boom’ consoliden l’augment 
• Els experts preveuen que la dinàmica positiva es trencarà en pocs anys 

RAFA JULVE 
BARCELONA 

Les estadístiques demogràfiques de Catalunya recordaran el 2008 
com una excel·lent anyada pel que fa a natalitat. I no només 
perquè la xifra de 89.024 naixements sigui la més alta des del 
1979. També perquè aquesta tendència a l’alça que s’ha prolongat 
durant l’última dècada està a punt de tocar a la seva fi, segons 
pronostiquen els experts. La creixent immigració i l’arribada a 
l’edat fèrtil de les dones que van néixer en el baby boom dels anys 
70 van ser les claus que l’any passat vinguessin tants nens al món, 
però hi ha diversos factors, i no només la crisi econòmica, que fan 
preveure una frenada i fins i tot un suau descens a partir de la 
pròxima dècada. 
Les dades facilitades ahir per l’Institut d’Estadística de Catalunya 
(Idescat) reflecteixen que el 2008 es va registrar una natalitat 
relativament pròxima a la del 1979 i notablement allunyada de la 
del 1980. No obstant, explica Dolors Olivares, cap de l’àrea de 
Producció d’Estadístiques Demogràfiques d’aquest organisme, «tot 
apunta que la dinàmica començarà a caure en molt pocs anys». La 
majoria dels nens que van néixer l’any passat es van concebre el 

2007, quan la recessió econòmica encara estava en germen. «Sí, podríem dir que es tractava de nadons 
precrisi», etiqueta Olivares. En canvi, en l’informe del 2009 ja es podran començar a apreciar els efectes 
col·laterals del terratrèmol financer. Per exemple, ja existeixen diversos informes que demostren que la 
immigració s’ha estancat i fins i tot ha caigut en alguns llocs; quan la població forana és un dels pilars que 
han aixecat la natalitat a Catalunya: un de cada tres nadons té un dels pares o els dos d’origen estranger. 
La majoria, marroquins, seguits d’equatorians, romanesos, bolivians i xinesos.  
 
EL FINAL D’UNA ERA / Però la crisi no serà l’única causant de la previsible ruptura de la tendència a l’alça. 
Com recorda l’experta de l’Idescat, les dones autòctones que van néixer en el baby boom dels anys 70 han 
estat essencials per consolidar la dinàmica positiva, però la seva era s’està esgotant. Com que l’edat de la 
maternitat s’ha estabilitzat al voltant dels 31 anys (el 2008, concretament, als 30,8), a partir d’ara li toca 
agafar el relleu a una generació de dones molt menys nombrosa, ja que en la dècada dels 80 Catalunya va 
experimentar un acusat descens dels naixements del qual no es va començar a recuperar fins a mitjans de 
la dècada passada. 
En aquest sentit, les immigrants, que s’estrenen en la maternitat a una edat més primerenca (28,6 anys), 
podrien contribuir a mantenir durant més temps els cims de natalitat, però aquesta resulta una tasca força 
difícil. Més enllà dels problemes que comporta la crisi econòmica, les estrangeres que decideixen donar a 
llum a Catalunya han d’afrontar les mateixes dificultats que suporten les catalanes. És a dir –i així ho 
expliciten els especialistes–, l’exigu foment de la natalitat i el dèficit de polítiques de conciliació laboral i 
familiar s’han convertit en uns obstacles molt difícils de superar per a totes les dones treballadores.  
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