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Més d'un 25% dels nadons de la
comarca nascuts el 2010 són de
mare estrangera
La natalitat es va mantenir estabilitzada mentre Pol i Júlia van ser els noms
més posats
El 27% dels nadons nascuts el 2010 al Ripollès van ser de mare estrangera. Les dades de
l'Institut d'Estadística de Catalunya
(http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&V0=2&V1=31&V3=35&V4=364&ALLINFO=TRUE&
PARENT=1&CTX=B) (IDESCAT) mostren com la xifra de naixements de les ripolleses que no
tenen la nacionalitat espanyola va ser rècord amb 61. Un increment molt notable respecte els 50
del 2008 i el 2009. A nivell global, el número de naixements continua molt estabilitzat.
El 2010 van néixer un total de 227 nadons a la comarca, dels quals 114 van ser nens i 113
nenes. La xifra suposa una mínima disminució de l'1,7% respecte els 231 del 2009
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/12800/pau/jana/noms/populars/ripolles) o els 232
del 2008
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/9638/nombre/naixements/2008/major/dues/darreres/d
ecades) . En canvi, s'aconsegueix l'equilibri entre sexes ja que fa dos anys van haver-hi 130
nens per només 101 nenes.
El número de naixements de mare estrangera ha augmentat de manera exponencial al llarg de
la darrera dècada. El 2000 només se'n van registrar cinc, el 2005 32 i el 2007 es van superar per
primera vegada la cinquantena. Per nacionalitats, destaca per sobre de tot la marroquina amb
39, molt per davant de mares romanes (6), argentines (2), colombianes (2) i xineses (2). Tot i així,
les mares de nacionalitat espanyola continuen molt per davant amb un total de 167.
Per municipis evidentment Ripoll es manté al capdavant amb 91 naixements. Sant Joan i
Campdevànol mantenen la pugna per la segona posició amb 35 i 34 naixements respectivament
mentre a Camprodon se'n van registrar 23. Destaca que Sant Pau de Segúries en va tenir tants
com Ribes de Freser (10) mentre que Llanars i Molló encapçalen els pobles petits amb cinc
naixements. Finalment, Setcases i Pardines van ser els dos únics municipis de la comarca
sense cap nadó.
Pol i Júlia triomfen
Pol i Júlia van ser els noms més posats al Ripollès el 2010. Entre els nens també destaca Jordi
mentre que entre les nens també Aina i Carla. El 2009 van ser Pau i Jana
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/12800/pau/jana/noms/populars/ripolles) mentre que
arreu del Principat van destacar Marc i Martina. Al conjunt del Principat
(http://www.naciodigital.cat/noticia/36023/naixements/disminueixen/any/2010/catalunya) el
nombre de naixements també va caure a l'entorn de l'1%.
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