
gener febrer març abril maig juny juliol agost set. oct. nov. dec.

9,45 nadons/
1.000 hab.

1998
2008 7,57 nadons/

1.000 hab.

2019

Punt màxim
12,58 nadons/1.000 hab.

En quin mes hi ha més parts?

A partir de les dades proporcionades per l’IDESCAT del període 
1975-2019, s’ha calculat el nombre de cops que un mes ha tingut més 
parts del que seria esperable, tal com mostra el gràfic de sota. Els 
mesos de juliol i octubre tenen el major nombre de parts, així com el 
gener també és un mes amb una alta natalitat. 

Anàlisi elaborada a partir de dades de la Fundació Salut Empordà

La taxa crua de natalitat
per 1.000 habitants

Mostra el nombre de nascuts vius per cada 1.000 habitants d'un 
territori. Els deu primers anys de la sèrie (1998-2008) mostren una 
tendència a l'alça d'aquest valor. A partir de l'any 2008 la taxa crua de 
natalitat ha anat disminuint fins als valors actuals.  

Anàlisi elaborada a partir de dades de l’IDESCAT  ·  Font de les dades: https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=264&t=2019

El pes dels
nadons al néixer

Es considera un valor baix qualsevol nadó amb un pes
inferior a 2,5 Kg.

Un pes baix al néixer està associat 
a diverses problemàtiques de 
salut, per això és important 
controlar el pes dels nounats. 
Aquest és, a més a més, un dels 
objectius de desenvolupament 
sostenible proposats a l'Agenda 
2030.

3,35 kg
Pes mitjà

nascuts 2020
3,30 kg
Nenes

3,39 kg
Nens

S’entén
per natalitat...

el nombre de nascuts vius que es 
produeix en un territori.  Junta-
ment amb l'estadística de 
defuncions, la de naixements 
conforma el moviment natural de 
la població. Aquest conjunt 
d'estadístiques permeten estimar 
el creixement de la població.

La natalitat a l’Alt Empordà

Aquest projecte està desenvolupat conjuntament amb: Fundació Salut Empordà, Grup de Recerca en Estadística, Econometria i Salut (GRECS), Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona, Doctorats 
Industrials, Consell Comarcal de l’Alt Empordà i Ajuntament de Figueres.

Distribució de
l’edat de les mares

75 %
Tenen més
de 26 anys

13
anys

51
anys

Segons la nacionalitat de la mare

23

2,66 %
Hondures

26

3,01 %
Romania

17

1,97 %
Bolívia

221

25,6 %
Marroc

433

50,3 %
Espanya

Variacions respecte l’any anterior (          )

1,27 %
República

Dominicana

1112

1,39 %
Gàmbia

1,04 %
Rússia

915

1,74 %
Colòmbia

17

1,97 %
Senegal

Parts a la FSE al 2020

863
448

Nens

426
Nenes


