
un total de 84.015 nadons 

Els naixements a Catalunya disminueixen un 
1% el 2010  
La disminució es concentra sobretot en dones de menys de 30 anys
Els noms que més es van posar van ser Marc (1.294) i Martina (966) 

Catalunya va registrar 84.015 naixements el 2010, un 1% menys que un any enrere, segons dades de l'Institut d'Estadística de 

Catalunya (Idescat). 

Segons un comunicat, la disminució es concentra en les dones de menys de 30 anys, que han registrat un 6,7% menys de 

naixements que el 2009, mentre que en el cas de les mares de més de 30 anys, la xifra de naixements ha augmentat un 2%. 

D'aquesta manera, continua la tendència decreixent de la natalitat iniciada el 2009 com a conseqüència de la reducció del 

nombre de dones en edat reproductiva, així com per la disminució dels fluxos d'entrada de les dones immigrants procedents de 

l'estranger. 

La disminució dels naixements es registra en el col·lectiu de dones espanyoles en un 1,5%, mentre que les dones de nacionalitat 

estrangera, que a Catalunya representen tres de cada 10 naixements, experimenten una lleugera recuperació (del 0,3%). 

Mares estrangeres 

El 2010, el col·lectiu més important de mares estrangeres correspon a les de nacionalitat marroquina, que representen el 34,8% del 

total de naixements; seguides per les mares romaneses (6,7%); equatorianes (5,5%), i xineses, bolivianes i colombianes. 

De fet, aquestes nacionalitats han tingut un creixement diferencial l'últim any, amb l'increment més important procedent de les 

dones romaneses (un 10,4%) i les marroquines (3,5%). 

1,46 fills per dona de mitjana 

Tot i la disminució dels naixements, el nombre mitjà de fills per dona es manté en 1,46, en el mateix nivell que l'últim any, i un 

valor que és sensiblement superior a la mitjana estatal (1,38). 

Pel que fa a l'edat de la maternitat, els 31,1 anys són la mitjana per al conjunt de dones, amb diferències assenyalades segons la 

nacionalitat de les dones: 32 anys per a les autòctones i 29 per a les estrangeres. 

La proporció de naixements fora del matrimoni representa una tendència ascendent, i les mares no casades són el 35,2% del total 

de naixements, i aquest fenomen és més habitual entre les dones nacionals que entre les estrangeres. 

Majoria de Marcs i Martines 

Els noms de Marc i Martina són els més comuns entre els nadons, amb una freqüència de 1.294 bebès Marc i 966 Martina, que 

són els noms més posats als nens nascuts el 2010. 

Marc ocupa la primera posició en tots els àmbits territorials, excepte a l'Alt Pirineu-Aran (on la tendència és Pol), seguit d'Àlex, Pol, 

Pau, Èric i Arnau. 

A les comarques de Girona, també hi apareixen nombrosos Martí i Mohamed; a les Terres de l'Ebre hi ha Jordi, Joan i Aleix; a 

Ponent hi destaquen els Roger, Martí i Jan, i a les comarques centrals, Jan. 

En el cas de les nenes, després de Martina, el nom més posat és Júlia, seguit de Paula, Laia i Maria, i Martina és el més habitual a 

l'Àrea Metropolitana; Júlia és el primer a les comarques de Girona, de l'Ebre i a Ponent; Laia, a les comarques centrals, i Paula a la 

resta. 

Dijous, 13 de octubre de 2011
Barcelona 
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