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INFORME 

De l’anàlisi de la diversitat lingüística a través del padró es desprèn que han augmentat molt 

més les nacionalitats que les llengües: tenim només 4 llengües més respecte del 2015 

(l’albanès, el bengalí, el tagal i el serbi). 

Durant el 2017 ha continuat la tendència a l’alça de les persones que arriben d’Amèrica Central 

i del Sud. L’any 2015 hi havia 760 persones provinents de països llatinoamericans; el 2017, el 

padró en recull 1.519. Això vol dir que en dos anys s’ha duplicat la població estrangera que 

arriba a Olot amb el castellà com a primera llengua. 

Dues terceres parts del nostre alumnat són dones, atès que la majoria de persones que arriben 

d’Hondures i Colòmbia són dones que venen a cuidar la gent gran (feminització de la societat). 

L’índex de població estrangera se situa gairebé en el 20% a 31 de desembre del 2017, la qual 

cosa significa que ha pujat un punt i mig respecte del 2015 (18,5%). 

Dels grups grans de parlants observem que: 

• Es manté en primera posició el grup de parlants panjabis, amb 1.275 persones.  

• En segona posició ara hi ha el grup de parlants del romanès (amb 918 persones, 162 

parlants més respecte de fa dos anys). 

• Baixa el nombre de parlants del xinès mandarí , de l’àrab i el soninké (per l’efecte de 

les nacionalitzacions, segurament alguns parlants de l’àrab i del soninké ja no 

apareixen en aquest grup; per tant, les dades poden distorsionar-se). 

Que el segon grup gran de parlants, després del panjabi, sigui el romanès vol dir que Olot 

segueix la tendència de la resta de Catalunya (on és la segona gran llengua estrangera, després 

de l’àrab). 

Olot ocupa la quarta posició pel que fa a nombre de persones provinents del Panjab, després 

de Barcelona, Badalona i Vic (n’hi ha 12.000 a tot Catalunya, 3.000 dels quals viuen a 

Barcelona). 

 

RESUM  

Es manté la diversitat lingüística a Olot i continuen havent-hi  5 grans llengües, a més del català 

i el castellà (per ordre): el panjabi, el romanès, el xinès mandarí, l’àrab i el soninké. 

Augmenta el nombre de persones que provenen d’Amèrica Central i del Sud, amb dues 

conseqüències importants: increment dels parlants que tenen el castellà com a primera 

llengua i feminització de la societat (majoritàriament són dones). 

Es manté un flux constant d’arribada de persones que fa que molta gent s’inscrigui als cursos 

bàsics (90 h per llei), però no hi ha continuïtat en la formació de llengua. 
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DADES 

• Diversitat lingüística 

2015----------72 nacionalitats --------------------- 54 llengües (incloent català i castellà) 

2017---------- 85 nacionalitats -------------------- 58 llengües (incloent català i castellà) 

Continua havent-hi 5 grans llengües a Olot (per ordre):  panjabi, romanès, xinès mandarí, àrab i 

soninké.  

A tota la Garrotxa------------ 93 nacionalitats 

• Diversitat de l’alumnat 

530 alumnes 

350 dones/180 homes 

230 alumnes provinents d’Amèrica Central i del Sud (43% del total) 

54 alumnes provenen d’Àsia –Índia (10%) 

81 alumnes provenen d’Àfrica (15%) 

72 alumnes provenen d’Europa i de l’Europa Extracomunitària (13%) 

372 són alumnes de nivells inicials i bàsics 

• Llengua i empresa 

Inclusió de la responsabilitat lingüística dins la responsabilitat social empresarial 

23 empreses acreditades de la primera fase ELR (empreses lingüísticament responsables) 

10 d’Olot i 13 de la resta de la Garrotxa 

466 pàgines revisades d’aquestes empreses 

 

 

 

 

 


