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Evolució de 

l’observatori

En base als 

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

GESTIONAR LA COMPLEXITAT

Establiment d’una eina per:

Conèixer             Decidir            Canviar

Una solució compartida i gestionada públicament

Amb voluntat de relacionar tots els àmbits 

Donar informació rellevant i continuada

Millorar el coneixement global



Com podem 

definir els ODS

Una visió del món i la 
realitat que vol compaginar 

l’espai biofísic amb les 
necessitats de la societat, 
que es vol educada, sana,  

equitativa, plural, solidària, 
respectuosa i apoderada

És compartida per la resta 
del món, amb uns objectius 

comuns

Ens dona coherència 
formal en la visió sistèmica

Permet comparar amb 
altres territoris i realitats

Incorpora conceptes que 
entenem fonamentals

sostenibilitat – resiliència - cohesió social - equitat - responsabilitat





AGENDA 2030

5 DIMENSIONS

PERSONES

PROSPERITAT

PAU

ALIANCES

PLANETA

17 OBJECTIUS

169 REPTES



LA VISIÓ SISTÈMICA

Aquesta representació dels ODS és 

la que volem incorporar a 

l’observatori.

• Imatge d’equilibri i continuïtat 

entre els objectius, tots els ODS 

són interdependents, no es pot 

entendre l’avanç en el 

compliment dels objectius sense 

assumir les interrelacions entre 

ells, per tant no es pot entendre 

el treball amb els ODS si no és 

sistèmic.



Què són 

realment els 

ODS

Els ODS són objectius i 

com a tals s’han de mirar 

i valorar com a fites 

temporals que caldrà 

avaluar.

Els reptes actuals 

descrits en els ODS 

responen a les fites 

establertes pel 2030.

Fan una integració 

global dels valors 

ambientals i de les 

necessitats socials en 

el marc general de la 

carta dels drets 

humans.

La seva mirada 

sobre la realitat 

es pot considerar 

antropocèntrica i 

euro cèntrica. 



Sobre el 

temps i la 

velocitat 

dels canvis

Els tres eixos de la sostenibilitat es mouen a ritmes 

diferents cosa que dificulta la seva visió sistèmica i la 

seva comprensió.

Per entendre el concepte cal tenir present l’efecte dels sistemes tampó en 
el procés (el tampó retarda el canvi o emmascara els efectes dels factors 
de canvi ja que és capaç d’absorbir les perturbacions durant un temps), 
podem considerar la cohesió social, la pertinença al grup, com a 
equivalent a la biodiversitat, la maduresa dels sistemes naturals, tots ells 
són factors que retarden els canvis compensant les fluctuacions.

La seguretat i garantia dels tampons és el que determina realment la 
velocitat del canvi en els sistemes, és gran en el medi, mitjana en la 
societat i pràcticament nul·la en l’economia. Això no implica que no es 
donin canvis reals, sinó que té a veure amb la resistència al canvi, quanta 
pressió i impactes és capaç de suportar el sistema abans d’evidenciar la 
transformació i el canvi.

D’altra banda el fet de poder acumular tensió en el sistema sense 
percebre canvi determina que aquest sigui imprevisible i per tant ens 
porti a situacions desconegudes. De manera inversa a la velocitat del 
canvi: en economia podem preveure algunes coses, en la resposta als 
canvis socials menys i dels efectes dels canvis ambientals no en tenim ni 
idea.



Evolució del 

marc conceptual





























•AGENDA 2030

• 6 DIMENSIONS

DRETS DE CIUTADANIA

SOCIOECONOMIA – DRETS SOCIALS

ESTRUCTURA SOCIOECONÒMICA

ESPAI ECONÒMIC 

CONTEXT BIOFÍSIC

PAU, INSTITUCIONS FORTES I 
ALIANCES 

• 17 OBJECTIUS

• 169 REPTES





L’observatori en el 

marc dels ODS

RESULTATS - 2018



ALIANCES PELS 

OBJECTIUS

• ALIANCES

• PAU, JUSTÍCIA I 
INSTITUCIONS FORTES



ODS – 17 Aliances pels objectius
Enfortir els mitjans per a implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial 
pel Desenvolupament Sostenible

• Aliances tècniques

• Aliances polítiques

• Aliances dels actors socials

• Fins avui les nostres organitzacions 
han estat compartimentades i poc 
permeables, exercint rols de 
competència i bloqueig mutu.

• Ens cal avançar en una visió 
sistèmica de la realitat que fomenti 
la col·laboració i interacció de tots 
els actors.



EL CONTEXT  

BIOFÍSIC

• ELS IMPACTES I LES 
PRESSIONS

• L’ENTORN NATURAL



ODS – 13 Acció pel clima
Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els 
seus efectes

• Disposar de dades de les pèrdues i desastres per emergències. 
Prevenir i mitigar els efectes adversos. Anàlisis i sistemes de 
gestió del risc dels efectes en cascada dels serveis bàsics. 
Protegir els espais oberts i el paisatge. Incorporar en la gestió 
l’adaptació al canvi climàtic i la gestió dels riscos.

• Avançar en la resiliència de la societat i l’economia al canvi 
climàtic. Adaptar la planificació i la mobilitat a la reducció de 
GEH. Millorar la recerca, integrar els resultats en la presa de 
decisions.

• Introduir continguts referits al canvi climàtic en els currículums 
docents, informar, sensibilitzar, donar avisos primerencs i 
fomentar l’autoprotecció.

• Promoure mecanismes per millorar la planificació i gestió 
efectiva en relació al canvi climàtic. 

• De l’inici de la revolució industrial 
s’ha pertorbat de manera 
important l’atmosfera i el clima.

• Preparar la societat i els sistemes 
per adaptar-nos de manera 
efectiva als efectes adversos del 
canvi climàtic. Mitigar aquests 
efectes en el possible.



ODS – 13 Acció pel clima

glaçades 65 d

estiu 119 d

t. Mitjana 20,6º

t. Màxima 36,3º

t. Mínima -8,5º

Amplitud t. 15º

precipitació 1.160,8 l

max. Dia 56,5 d

pluja +10l 41 d

Índex climàtics
(estació Olot)

PLUVIOMETRIA 2018 EFECTES EXTREMS I ADVERSOS

Sismes

Focs forestals

Esllavissades
Avingudes



ODS – 15 vida d’ecosistemes terrestres
Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes 
terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la 
desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl, i aturar la pèrdua 
de la biodiversitat

• Assegurar la conservació i manteniment dels espais naturals

• Promoure la gestió sostenible dels boscos i frenar la deforestaió

• Lluitar contra la desertització, rehabilitar els sòls degradats

• Mantenir els ecosistemes de muntanya amb la seva diversitat

• Reduir i evitar la degradació dels hàbitats naturals, protegir 
espècies amenaçades i evitar-ne l’extinció

• Habilitar mecanismes per complir amb el protocol de Nagoya

• Conèixer les problemàtiques de les espècies invasores

• Planificació de la protecció dels espais i les espècies

• Dotar de recursos pel manteniment d’espècies i biodiversitat

• Dotar de recursos l’explotació sostenible dels boscos i la seva 
conservació

• La nostra espècie ha ocupat tots els 
hàbitats terrestres, modificant-los i 
afectant les espècies salvatges i la 
biodiversitat.

• Cal assegurar com a mínim que el 
50% dels espais de terra ferma 
siguin llocs no humanitzats i 
connectats entre si.



ODS – 15 vida d’ecosistemes terrestres

• Usos del sòl 

• Protecció del medi

• Paissatge

Usos Hectàrees %

Boscos 53.892 73

Prats 10.442 13

Cultius 6.064 8

Sense vegetació 1.043 2

Sòl modificat 2.364 4

Nivell protecció Hectàrees %

Reserva natural 1.030 1,4

PNZV 15.309 20,8

CAG 16.896 23,0

Altres EIN’s 6.554 8,9

Xarxa natura 2000 581 0,7

Total protecció 39.340 53,4

25 anys de seguiment de papallones, 
3 estacions de seguiment funcionals 
(Can Jordà, Sant Feliu i Besalú).
4.200 papallones/estació, de 99 espècies

Estació Can Jordà Sant Feliu

Anys de dades 1994-2018 2010-2018

Espècies totals 99 93

Incrementen 36 1

Estables 27 47

Regressió 9 12

No avaluades 27 33

BIODIVERSITAT

ESPÈCIES INVASORES

Anys d’entrada de les espècies al·lòctones detectades
Animals Vegetals

Espècies Anys Espècies anys

Vespa asiàtica 5 Ailant 40

Crac americà 18 Seneci 32

Eruga del boix 4 Acer negundo +50

Tortuga florida 14 Budleina +40

Visó americà 6 Acàcia +100

SÒLS SENSE PROTECCIÓ CONTRA L’EROSIÓ

1.343 hectàrees totals = 1,8% superfície comarcal

Pla especial de protecció de la Zona Volcànica, aprovat 2002

Pla de protecció del medi i el paisatge de l’Alta Garrotxa, en tramitació

1,4%PNZV
4,6% CAG

6% del territori però fragmentat i sense 
garantia de connectivitat



L’ESPAI 

SOCIO - ECONÒMIC

ESTRUCTURA

• CIUTATS

• INFRAESTRUCTURES

• ENERGIA

• AIGUA



ODS – 11 ciutats comunitats sostenibles
Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin 
inclusius, segurs, resilients i sostenibles
.

• Polítiques de suport a les famílies per evitar l’excussió social 
i assegurar l’habitatge

• Accés a sistemes de transport segur, accessible i sostenible, 
millora de la seguretat viària.

• Promoure ciutats compactes amb infraestructures de 
transport

• Protegir el patrimoni natural i cultural

• Reduir els morts per desastres naturals

• Reduir els impactes naturals negatius sobretot en la qualitat 
de l’aire i els residus

• Garantir la dotació necessària d’espais verds per a la 
població urbana

• Incrementar la resiliència urbana per la caiguda de serveis

• La població humana es concentra 
en les ciutats (fins el 80% de la 
població el 2030), aquestes ocupen 
el 6% de la superfície catalana.

• Cal que les ciutats siguin resilients
en el seu conjunt i garanteixin una 
vida plena del seus habitants.



ODS – 11 ciutats comunitats sostenibles

• Habitatge 

• Ocupació espai

• Dotació verd 

(dades Olot)

• Desastres naturals 

EVOLUCIÓ 1999-2018

ESPAI URBÀ PER PERSONA

QUALITAT DE L’AIRE  (estació Can Jordà)

Ozó =  mitjana anual 5 anys  60µg/m3  (120µg/m3)

superació dels valors 2015-2017 = 13 vegades (25)

Diòxid de nitrogen = 3µg/m3  (40µg/m3) 

Parcs urbans 126Ha (38,18m2/hab)
27,2m2/hab verd (OMS 10-15m2/hab)

1arbre/2,27hab (OMS 1arbre/3hab)

25% de lloguers / 70% propietat
Cost: nous 1.360-1.242 €/m2

usats 1.108-1.080 €/m2
Lloguer: 419-425 €/mes 
Habitatges amb 1 persona 23%
Superfície = 50% entre 60-90 m2

Densitat comarca =       77,1 hab/km2
Densitat urbana    = 2.003,7 hab/km2

Morts per desastres: 0

Habitatges buits Olot   = 4.019
Pisos per acabar            = 1.700
Mitja anual acabats      = 213 pisos
Variació interanual        = 217 pisos

122,36 m2/habitant comarca
33,3 m2 construïts/habitant 
89,02 m2 urbans/habitant lliures

• Habitatges
24% deshabitat
76% ocupats        

32% lloguer
44% propietat



ODS – 9 Infraestructures, indústria innovació 
Construir infraestructures resilients, promoure la 

industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació

• Dissenyar infraestructures urbanes o interurbanes modals, reduir el 
transport privat. Establir una xarxa de recàrrega de vehicles per tot 
el territori.

• Dissenyar infraestructures resilients al canvi climàtic, flexibles en 
relació a la tecnologia i la societat, que vertebrin el territori, 
afavoreixin la transició energètica i garanteixin la competitivitat.

• Polítiques orientades a l’activitat productiva, creació d’ocupació 
digne, emprenedoria, creativitat i innovació.

• Recuperar el liderat en el sector industrial, afavorir l’economia 
circular, la digitalització i la internacionalització.

• Promoure indústries sostenibles i inclusives.

• Modernitzar la indústria i garantir la sostenibilitat.

• Incorporar la resiliència, el canvi climàtic i la flexibilitat en la 
producció industrial.

• Facilitar i promoure la digitalització de la societat, empreses i 
processos productius.

• Mantenir la productivitat, excel·lència i internacionalització del 
sistema de reserva, promoure la transferència a la indústria.

• Les infraestructures no contemplen avui la 

seva resiliència, i s’admet que qualsevol 

indústria pot instal·lar-se en qualsevol lloc.

• Garantir la durabilitat i resiliència de les 

infraestructures bàsiques. Avançar en 

l’economia circular, afavorir la digitalització 

de tota la societat, implementar models 

industrials realment sostenibles.



ODS – 9 Infraestructures, indústria innovació
a) infraestructures

• LOCALITZACIÓ 

Xarxa de càrrega vehicles elèctrics
• carregadors ràpids: 2 (Olot)
• carregadors normals: 3 (Olot i Beuda)

Xarxa de fibra òptica
• Total de línies instal·lades: 1.285
• Cobertura territorial: 70%

Accés a Infraestructures 
modals

Distància 
minuts

AP-7 30

AVE Figueres 38

AVE Girona 48

Frontera francesa 60

Barcelona 75

Aeroport i port Barcelona 92

Xarxa modal de transport
• Solament autobús, intercomarcal
• En l’interior de la comarca bus 

transversal i TPO (Olot)
• Sense transport públic específic en 

els polígons industrials

Punts recàrrega de vehicles
5



ODS – 9 Infraestructures, indústria innovació
b) indústria 

Nombre totals 54

Superfície mitjana 7,5 Ha

Transport públic 70,4%

Gas 74,1%

Fibra òptica 75,9%

Transformador elèctric 100,0%

Depuració 100,0%

POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA CENTRES DE COTITZACIÓ    1.980 (+0.5 respecte 1918)
AUTÒNOMS 5.118
PRODUCTIVITAT 87.2220€ (-12,29% de Cat)

VALOR AFEGIT BRUT            756M€ (48% total)

EXPORTACIONS

Valor total 733,90M€

Preparats carnis 15%

Equips 13%

Aliments i begudes 12%

Químics 9%

agroalimentari 275,5
maquinària 79,2
química 61,6
plàstic 58,7
arts gràfiques 56,5
prod farmacèutics 42,6
tèxtil 42,0
metal·lúrgica 41,0
energia 35,8
minerals 26,5
altres 35,8



ODS – 9 Infraestructures, indústria innovació
c) serveis, construcció

Empreses amb responsabilitat lingüística - 2018
• 42 empreses, 18 inscrites el 2018

SERVEIS

PRODUCTIVITAT 56.090,0€ (-11,8% de Cat)

VALOR AFEGIT BRUT            720,3M€ (48% total)

comerç 226,5

sanitat i serveis socials 81,1

activitat prof. Cient. Arti 79
hostaleria 78,2
immobiliàries 69,5

ac artistiques recreatives 48
transport 39,4
educació 40,9

adm publica def. Seg. Soc. 32,6

banc i assegurances 15,9

informació comunicació 8,6

CONSTRUCCIÓ

PRODUCTIVITAT 47.660,0€
VALOR AFEGIT  BRUT         77,4m€



ODS - 9 Infraestructures, 
indústria, innovació

b,c) resum
• Indústria    

Productivitat +20,2% de la 
mitjana comarcal

1 sector 40% del PIB industrial
16% del PIB comarcal
• Carni

4 sector 25% del PIB comarcal
• Carnis
• Equips
• Aliments i begudes
• químic

• Serveis

Productivitat -22,7% de la 
mitjana comarcal

1 sector 31% del PIB serveis
13% del PIB comarcal
• Comerç

4 sectors 18% del PIB comarcal
4% del PIB cada un

• Sanitat serveis socials
• Activitats professionals
• Hosteleria
• Immobiliari

4 sectors 9% del PIB comarcal
2% del PIB cada un

• Activitats artístiques recreatives
• Transport
• Educació 
• Administració

• Construcció

Productivitat -34,3% de la 
mitjana comarcal

• Agricultura

Productivitat -47,9% de la 
mitjana comarcal

Nivell exportació 
42,7% del PIB comarcal

Productivitat 72,559€/lloc t 
+1,4% Cat

Destins exportacions
Àfrica  33,7%
Àsia     31,1%

Principals empreses per 
facturació

NOEL ALIMENTÀRIA, SA
EMBUTIDOS MONTER, SL
EMBUTIDOS COLLELL, SL



ODS – 7 Energia neta i sostenible
Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i 
moderna per a totes les persones

• Reduir la precarietat energètica, incrementar la resiliència 
energètica i reduir les actuacions d'assistència social.

• Accelerar el desenvolupament de renovables. Promoure 
l’autoproducció i autoconsum, sistemes d’emmagatzematge 
d’electricitat, R+D+i de les fonts per millorar l’eficiència.

• Millorar l’eficiència del parc immobiliari, establir objectius per a 
la nova construcció, impulsar el rol de les administracions 
públiques com a tractors.

• Augmentar la cooperació internacional per la investigació en 
energies netes. Promoure energies i tecnologies netes.

• Ampliar la infraestructura i millorar les tecnologies per prestar 
serveis energètics moderns i sostenibles.

• Cada un dels avanços civilitzatoris
ha anat acompanyat d’un 
increment i intensificació en l’ús 
d’energia. 

• És necessari rebaixar el consum 
energètic per càpita i garantir que 
les energies siguin netes i la seva 
generació sostenibles. 



ODS – 7 Energia neta i sostenible

• EDIFICIS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

• Consum total:  11,13 GWh/any

• Origen energia: garantia de renovable 100%

• Enllumenat públic :        -7% sobre 2017

• Equipaments públics:    +4% sobre 2017

Consum energètic
(increment sobre D)

Classe G     291%
Classe F      204%
Classe E      143%
Classe D     100%
Classe C       70%
Classe B       49%
Classe A       34%

CLASSIFICACIÓ ENERGÈTICA EDIFICIS

GARROTXA 
Edificis nous  2007-2018    185

Classe A:             8%
Classe B:           19%
Classe C:           53%
Classe D:           14%
Classe E:              6%
Classe F i G:         0%

Edificis antics certificats 2.244
Classe A i B:        0%
Classe C:              4%
Classe D:              9%
Classe E:             47%
Classe F:             16%
Classe G:            24%

Si les edificacions fossin totes com a 
mínim       l’estalvi de consum global 
seria del 97,34% respecte al actual

D



ODS – 6 Aigua neta i sanejament
Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el 
sanejament per a totes les persones

• Garantir que tots els municipis tenen aigua de qualitat per 
abastar la població. Que ningú quedi fora per motius econòmics, 
però incorporar els costos del servei.

• Dotar de sanejament els petits nuclis urbans dispersos. Preveure 
la depuració i reutilització de l’aigua.

• Millorar l’estat de les masses d’aigua. Fer entendre la 
responsabilitat sobre la contaminació.

• Augmentar la gestió eficient de l’ús de l’aigua en tots els sectors.

• Implementar la gestió integral del cicle de l’aigua.

• Protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l’aigua.

• Fins avui s’ha treballat per donar 
resposta a la demanda sense 
considerar les limitacions en la 
disponibilitat del recurs aigua.

• Cal variar el paradigma i passar a 
gestionar el recurs pensant en el cicle 
integral de l’aigua i el manteniment 
ecològic del medi hídric.



ODS – 6 Aigua neta i sanejament

Evolució consum d’aigua 2010-2016

Usos de l’aigua (sense agricultura)
32% ús domèstic
56% usos industrials
12% fonts pròpies industrials

diatomees

macroinvertebrats

Disponibilitat de recurs subterrani

Qualitat aigua subterrània (Vall Bas)

Qualitat aigua superficial

Nitrats a les fonts d’Olot (2008-2018)

24e territori en baix consum 
aigua 113l/hab.dia



• EDUCACIÓ

• SALUT



ODS – 4 Educació de qualitat
Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i 
promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per 
a tothom

• Assegurar que tothom finalitzi l’educació primària i secundària, que 
sigui gratuïta, equitativa i de qualitat, amb resultats efectius.

• Assegurar l’accés als serveis d’atenció al desenvolupament infantil i 
educació preescolar.

• Assegurar l’accés de tothom a l’educació tècnica, professional, 
superior de qualitat.

• Augmentar les competències tècniques i professionals per tenir 
treballs decents i emprenedoria.

• Eliminar les diferències de gènere en l’educació, sobretot per 
persones vulnerables.

• Garantir que tothom sàpiga llegir i escriure. Garantir competències 
en lectura, escriptura i aritmètica.

• Integració en els currículums del desenvolupament sostenible. 
Incloure la cultura de la pau, la llibertat, la solidaritat, la tolerància, 
els drets humans i la igualtat de gènere i respecte a la diversitat 
cultural. Avançar en la reforma horària.

• Construir i adequar instal·lacions educatives que tinguin en compte 
les necessitats dels infants, discapacitats, diferències de gènere i 
siguin segurs, no violents, inclusius i eficaços.

• Integrar la cultura com una eina d’inclusió i equitat social que ha de 
permetre el desenvolupament personal, alhora que el gaudi i 
augmentar la cohesió social.

• El sistema educatiu expulsa alguns 
alumnes que tenen intel·ligències no 
convencionals.

• Afavorir l’educació inclusiva, sense 
diferències de gènere per tothom que 
garanteixi la igualtat d’oportunitats i el 
desenvolupament màxim de les 
qualitats, actituds i aptituds de cada u 
en tots els camps de la formació.



ODS – 4 Educació de qualitat
a) educació reglada

família professional

Grau 

mitjà 

Grau 

superior

activitats fisicoesportives 4,66 8,54

administració i gestió 8,98 5,64

comerç i màrqueting 10,13

edificació i obra civil 2,03

agrària 10,54

electricitat i electònica 5,53 5,79

fabricació mecànica 6,04 6,08

indústries alimentàries 4,66 4,34

informàtica i comunicacions 9,5 13,6

instal·lacions i manteniment 6,22 3,04

sanitat 17,27 4,63

ser socioculturals comunitat 7,08 6,22

tèxtil, confecció i  pell 6,22 5,35

arts plàstiques i disseny 13,3 24,6

EDUCACIÓ PREESCOLAR

Escolarització 0-2 anys
P0 = 149
P1 = 288
P2 = 373

0-2 anys = 810 (52,6%)

Escolarització 3-5 anys 3-5 anys = 1.566 (91%)

ACREDITACIÓ a 4t D’ESO

Població 1.540 nens

Alumnes 449

Graduats      401 (89,3%)
No graduats   48 (10,7%)

Certificats  38 (7,35%)
Repetidors 15 (3,34%)

Nacionals 93,63%
Estrangers 65,22%

CFGM – CFGS, % alumnes per famílies

Matriculats CGGM 579 (57%H), SFGS 691 (57%H) 

BAXILLERATS
matriculats 487 (40%H)

especialitat matriculats

ciències i tecnologia 223
humanitats i socials 223
arts 51
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P3 3 12 1 4 7 4 2 33

P4 2 2 1 7 5 2 19

P5 1 4 1 4 5 6 2 23

1r 2 4 3 3 7 5 3 27

2n 2 2 1 5 1 11

3r 1 1 2 8 3 3 2 20

4t 3 1 2 2 5 1 14

5é 1 1 2 3 3 2 12

6è 1 1 3 3 4 2 3 17

1ESO 1 1 4 7 5 3 1 22

2ESO 6 8 9 2 3 28

3ESO 1 5 6 6 18

4ESO 5 1 14 9 2 1 32

9 37 7 41 58 68 34 22 276

MATRICULA OBERTA
Alumnes incorporats durant el curs

7,1% del estudiants de 4rESO s’han 

incorporat amb el curs iniciat



ODS – 4 Educació de qualitat
b) competències i noves oportunitats

6è 4t ESO

llengua catalana 74,0 73,8

llengua castellana 74,3 74,2

llengua anglesa 76,1 78,2

matemàtiques 79,1 72,8

medi natural /cientificotècnic 69,7 69,0

PROVES DE COMPETÈNCIES

Escola de noves oportunitats que incorpora:
• Unitat d’escolarització compartida (UEC)
• Programes de formació i inserció

Nb      = nivell baix

Nm-b = nivell mitjà baix

Nm     = nivell mitjà

Na      = nivell alt

NOVES OPORTUNITATS
5 projectes
116 joves    

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
• Total assistents 626. (30% Sud-Amèrica, 15% Africà, 

29% Espanya i Catalunya, 9% Índia,...). 
• Les dones són el 54% dels alumnes.
• La llengua castellana és la llengua materna més 

parlada pels alumnes (Sud-Amèrica).
• Les llengües estrangeres més parlades són: Pnajabi, 

Xinès mandarí, àrab, soninké i romanès). 
• Es fa el curs bàsic (45 hores) per imperatiu legal 

(obtenció dels papers de residència) 64,8%.



ODS – 4 Educació de qualitat
c) estudis universitaris

Alumnes %

UdG 407 34,9

UB 155 13,3

UOC 151 13,0

UAB 119 10,2

UdV 94 8,1

UPC 83 7,1

UPF 80 6,9

UNED 30 2,6

URLl 22 1,9

UdLl 12 1,0

UIC 9 0,8

EASDO 2 0,2

URV 1 0,1

UAOliva 0 0,0

ALUMNES PER UNIVERSITAT

Universitaris 2018-2019
• Total estudiants = 1.165

• 58,8 dones
• 41,2% homes

• Durada mitjana del grau = 5,8 anys

RESULTATS DE LES PAU
• Matriculats 2018 =  199
• Aprovats 2018 =       199
• Nota PAU  =                   7,40
• Nota expedient  =        7,42

TIPOLOGIA D’ESTUDIS % *

Arts i humanitats 9,4 110 (19)

Ciències 8,7 101 (17)

Ciències de la salut 19,8 231 (40)

Ciències socials i jurídiques 47,6 554 (96)

Enginyeria i arquitectura 14,4 168 (29)

ELS GRAUS MÉS ESTUDIATS

total 
estudiants

estudiants 
anuals 

ADE 77 13

educació primària 65 11

psicologia 65 11

dret 50 9

educació social 50 9

infermeria 46 8

medecina 42 7

enginyeria informàtica 37 6

CAFE 30 5

educació infantil 28 5
* Estimació d’alumnes segons estudiants totals (any)

1.165 estudiants universitaris
Graus més estudiats:

• ADE
• Educació primària

• Psicologia



ODS – 4 Educació de qualitat
a,b,c) resum

Percentatge d’inserció laboral 
del graduat FP

70%



ODS – 4 Educació de qualitat
d) cultura

Tipologia actes

Espectacles arts escèniques 131

Concerts 205

Xerrades presentacions llibres 158

Festivals 7

Festivals per petits 22

101.814 fons de la biblioteca
7 companyies locals

Activitats culturals familiars 120
• Organitzades administració 57%
• Organitzades entitats 43%

63.454 visitants als museus
• Museu de la Garrotxa   26.097
• Museu dels volcans       22.357
• Can Trinxeria 15.000

• 11.900 visites i activitats guiades
40.884 espectadors en recintes
• Ocupació d’aforament 79,62%
119.211 visites biblioteca
• 263 préstecs dia a la biblioteca

FESTIVALS
• El mini
• Veus
• Mot
• Cornamusam
• Sismògraf
• Lluèrnia
• Mostra de pessebres

ASSISTENTS I ACTIVITAT
FABER
• Residències   10
• Residents     130
• Xerrades         62

ACTIVITATS - RECURSOS

76€ any/olotí d’inversió cultural



ODS – 3 Salut i benestar
Garantir una vida sana i promoure el benestar per a 

totes les persones a totes les edats

• Integració de la salut en totes les polítiques, d’acord amb el pla de 
salut pública, incloent els aspectes que estan fora del sistema 
sanitari.

• Erradicar les morts evitables de nounats i menors de 5 anys.

• Posar fi a les epidèmies de la sida, tuberculosi, malària i altres 
tropicals desateses, combatre l’hepatitis, les malalties transmeses 
per l’aigua i altres transmissibles.

• Reduir la mortalitat per malalties no transmissibles amb prevenció i 
tractament. Promoure la salut mental i el benestar.

• Prevenció i tractament de trastorns per ús de substàncies additives, 
inclòs l’alcohol.

• Reduir les morts d’accidents de trànsit.

• Accés universal als serveis de salut sexual i reproductiva, inclosa la 
planificació familiar.

• Cobertura sanitària universal, protecció contra els riscos financers, 
d’accés al sistema de salut, als medicament i vacunes.

• Reduir les morts causades per productes químics perillosos, 
contaminació de l’aire, l’aigua i el sòl.

• Incorporar l’esport i el lleure com a eines per el manteniment i la 
millora de la salut de la població.

• El sistema sanitari està enfocat de 
manera especial a la medecina 
reparadora, amb una elevada despesa 
en medicament.

• Apoderar a la població per tal que 
sigui la responsable de la seva salut, 
prevenint les malalties, i assegurar 
que vivim en un  territori sense agents 
nocius per la salut.



ODS – 3 Salut i benestar

Ferits lleus :  comarca  75,   Olot 60
Ferits greus   comarca    6,   Olot   1
Morts             comarca    2,   Olot   2

ACCIDENTS DE TRÀNSIT

SERVEIS DE SALUT
• HOSPITAL 
• 4 Centres atenció primària (CAP)

• Olot
• Besalú
• Sant Joan les Fonts
• Sant Esteve d’en Bas

• Xarxa salut mental 
• per adults (CSMA)  
• per infants i joves (CSMIJ)

• At. a la dependència i addicions (CAS)

LA SANITAT EN XIFRES

ATENCIÓ PSICOLÒGICA
Programa suport a Primària en 
Salut Mental i Addicions (PSP)

COMISSIÓ DE DONACIONS
Còrnies i teixits
4 -6 extraccions /mes

OBSERVATORI D’HUMANITATS 
EN MEDICINA

Transversalitat entre salut i 
cultura

UNITAT SALUT MEDIAMBIENTAL
(PEHSU)
Cribratge embaràs (full verd) 625 actuacions
Deshabituació tabàquica embaràs 38
Consulta mediació i consum 15 adolescents

EVOLUCIÓ DELS SERVEIS
visites primària 399.072

urgències hospital 36,581

visites externes 88,426

intervencions 5.458

estades sociosanitàries 18.456

assistències salut mental 1,.370

dependències i addiccions

despesa farmacèutica 105.1

Percentatge població 
atesa serveis salut 

82,9%
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nens nenes
prebenjamí 204 111
benjamí 187 137
aleví 237 200
infantil 269 176
cadet 158 150
juvenil 202 105
sènior 744 225

PRÀCTICA ESPORT FEDERAT
• No federats            77%

nens nenes

prebenjamí 488 234

benjamí 347 241

aleví 239 172

infantil 211 139

cadet 55 26

juvenil 28 21

EVOLUCIÓ ESPORT FEDERAT

EVOLUCIÓ ESPORT ESCOLAR

• 7.849 esportistes federats
• 66% homes
• 34% dones

• 37 entitats esportives
• 24 esports diferents

ACTIVITAT FISICA ESCOLAR
44% natació
21% escacs
22% poliesport



ESPAI

ECONÒMIC
• TREBALL

• CONSUM



ODS – 8 Treball digne i creixement econòmic
Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i 
sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball 
digne per a tothom

• Aconseguir la recuperació econòmica reduint la desigualtat.

• Elevar la productivitat, diversificar, modernitzar i innovar.

• Establir un model industrial 4.0, basat en l’encomia circular.

• Impulsar l’economia circular i reconèixer l’economia col·laborativa.

• Prioritzar la lluita contra l’atur juvenil i de llarga durada.

• Reduir la taxa d’abandonament prematur dels estudis i dels que no 
estudien, ni treballen ni es formen.

• Reduir la pobresa en el treball i la precarietat laboral.

• Disminuir la sinistralitat laboral.

• Garantir el finançament de les empreses i emprenedors.

• Posar en pràctica polítiques de turisme sostenible.

• Les activitats econòmiques estan 
totalment lligades als cicles 
d’economia financera i especulativa.

• Garantir l’estabilitat del sistema 
econòmic, diversificar els sistemes 
productius. Tenir el treball com eina 
de reducció de les desigualtats, amb 
salaris justos i seguretat.



ODS – 8 Treball digne i creixement econòmic
a) creixement econòmic

PIB
1.717,3 M€ PIB Comarcal

Creixement del 3,3% el 2018
Creixement 2013-2017  21%

30.565€/habitant (30.727€/h Cat.)
Recuperació valor previ a la crisi, el 2016
pèrdua durant la crisi del -12,9%. 

PRODUCTIVITAT

72.559€/lloc de treball
+1,4% productivitat Cat.

RENDA

20.045€/per declarant IRPF
Creixement del 4,3 el 2018
-13,13% de la renda Cat.
Creixement 16-19 +12,7%

OCUPATS PER SECTORS DE PRODUCCIÓ
• INDÚSTRIA           9.123    creixement  5,6%
• SERVEIS              13.228    creixement  3,7%
• CONSTRUCCIÓ     1.624    creixement  2,8%
• AGRICULTURA         575    creixement -0,02%

PRODUCTIVITAT PER SECTOR

INDÚSTRIA              82.912€/lloc treball (creixement -1,00)
SERVEIS                   54.453€/lloc treball (creixement -5,3%)
CONSTRUCCIÓ       47.660€/lloc treball (creixement 1,1%)
AGRICULTURA        37.739€/lloc treball (creixement 44,8%)



ODS – 8 Treball digne i creixement econòmic
b) treball digne

INDÚSTRIA

SERVEIS

agroalimentari 3943

maquinària 841

química 331

plàstic 731

arts gràfiques 573

tèxtil 598

metal·lúrgica 720

altres 1321

comerç 4161
sanitat i serveis social 1755
activitat prof. Cient. Arti 1601
hostaleria 1817
activitats artístiques recreatives 1513
transport 736
educació 613
adm publica def. Seg. Soc. 621
altres 411



ODS – 8 Treball digne i 
creixement econòmic

a, b) resum • Indústria    

9.123
37,16% dels llocs 

1 sector 43% llocs industrial
16% llocs comarcal
• Carni

3 sectors 25% llocs comarcal
3% de llocs cada un

• Maquinària
• Plàstic
• Metal·lúrgica 

• Serveis

13.228
53,9% dels llocs

1 sector 31% llocs serveis
17% llocs comarcal
• Comerç

4 sectors 50% llocs comarcal
6% de llocs cada un

• Sanitat serveis socials
• Activitats professionals
• Hosteleria
• Activitats artístiques recreatives

• Construcció

1.624
6,6% dels llocs

• Agricultura

575
2,1% dels llocs

Renda disponible 20.045€/per.
-13,13% de la renda Cat.

Llocs de treball            24.550
Residents amb treball 24.908

Un 6,5% dels llocs de treball 
que es cobreixen demanen 

altes qualificacions 
professionals
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c) precarietat i atur

NIVELLS I TIPUS D’OCUPACIÓ

24.908 ocupats totals 
Assalariats 5,2%
Autònoms 1,0%

Creixement del 4,3% el 2018 (3,2%Cat)
24.550 llocs de treball de la comarca 

19.794 contractes formalitzats 2018 
Creixement contractació 0,8% (6,7%Cat)

ATUR

2.053 aturats
7,6 % d’atur registrat  (-3,4% Cat.)

Creix un 0,1% en el 2018
Alentiment de l’ocupació 2º semestre 2018

PRECARIETAT LABORAL

82,9% contractacions temporals
Baixada cont. temp. de l’1,6% el 2018

SINISTRALITAT LABORAL

1.419 accidents / 105 ocupats (+540Cat)
997 accidents el 2018

Lleus           986
Greus            11 
Mortals           0

EXPEDIENTS DE REGULACIÓ

0 expedients el 2018
140 expedients 2008-2018
Afectació a 1.819 treballadors

PERFIL DELS ATURATS

Dones                                  54,3%

Entre 40 i 59 anys              48,6%

Estudis de segon grau FP  55,4%

Treball als serveis               66%
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d) turisme

hotels 46

turisme rural 133

apartaments 11

habitatges ús turístic 269

càmpings 17
albergs i cases 
colònies 24

ALLOTJAMENTS REGLATS

Total establiments        500
Places totals             10.059

ALTRES ACTIVITATS TURÍSTIQUES

restaurants 170

bars 146
empreses 
activitats 32

agències viatges 2

Ocupació 52%

ALIANCES - QUALITAT
• Associats a TG                             246
• Acreditats CETS 38
• Membres del servei innovació i 

Producte de Turisme Garrotxa    48

famílies 33,9%
parelles 17,6%
grups amics 29,7%
individuals 3,3%
jubilats 10,2%
estudiants 1,6%
empreses 0,3%
altres 3,4%

TIPOLOGIES DE TURISTES ORIGEN DELS TURISTES

Catalunya 52,6%

Espanya 19,6%

Europa 21,0%

resta del món 6,8%

RECAPTACIÓ TAXA TURÍSTICA

134.160,34€/2018
Increment 24,4% 

Oferta de Qualitat
Total camins marcats   1.037  Km
Xarxa Itinerània               640 Km
Acreditades CETS              38
Oferta pedagògica CETS  13
Empreses CGS                   13
Empreses LR                      23
Boscos saludables 12

Empreses activitats turístiques
32



ODS – 12 Consum i producció responsable
Garantir modalitats de consum i producció sostenibles

• Transició a l’economia circular, ecoeficient i innovadora, 
desenvolupar la fiscalitat ambiental.

• Assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.

• Reduir el malbaratament alimentari.

• Gestió econòmica funcional dels productes químics i residus en 
el seu cicle de vida, millorar la selecció de residus.

• Reduir la producció de residus, prevenció, reducció, reciclatge i 
recuperació.

• Clàusules ambientals i socials en la contractació pública.

• Pràctiques de contractació pública sostenibles.

• Informar respecte als estils de vida sostenible. Identificar els 
recursos naturals clau i garantir-ne un ús eficient.

• Avançar en la interiorització dels costos ambientals.

• El consum desenfrenat i compulsiu 
és una de les senyes d’identitat de 
la nostra societat i es considera un 
dels motors de l’economia.

• Disminuir el metabolisme social en 
tots els seus aspectes, gestionar 
eficientment els recursos naturals, 
internalitzar els costos ambientals.



ODS – 12 Consum i producció responsable

a) residus 

PRODUCCIÓ

Domèstica    28.667,72 tones/2018  

Industrial    76.410 tones/2018

SELECCIÓ

Domèstica     47,4% selecció material

Industrial       80% valorització        

Residus/habitant
507,35 kg/any



• SEGURETAT 
ALIMENTÀRIA

• EQUITAT DE GÈNERE

• IGUALTAT

• POBRESA

• PAU I INSTITUCIONS 
FORTES



ODS – 2 Erradicar la fam 
Posar fi a la fam, assolir la seguretat i sobirania 
alimentària i la millora de la nutrició, i promoure 
l’agricultura sostenible

• Assegurar l’accés a l’alimentació sana, nutritiva i suficient a 
tothom, amb la reducció de la pobresa, l’educació, la promoció 
de bons hàbits alimentaris. Assegurar la capacitat econòmica 
per fer-ho possible i reduir l’accés de pes.

• Mantenir les bases per a la producció d’aliments.

• Optimitzar la producció agrícola i econòmica del sector primari. 
Ús eficient de l’aigua, energia i fertilitzants.

• Pràctiques agropecuàries respectuoses amb la biodiversitat, 
garantint el manteniment dels ecosistemes i els seus serveis.

• Conservar les varietats tradicionals i races autòctones, i lluitar 
contra les normes estandarditzadores que afavoreixen a la gran 
distribució.

• Pràctiques agràries respectuoses amb la conservació de la 
biodiversitat, incrementar la resiliència del sistema agrari.

• El model de gestió agrícola demana 
altes dosi d’insums i energia. La 
producció d’aliments tendeix a la 
sobre elaboració que afecta a la 
nutrició i hi ha poca eficiència en la 
distribució. 

• Caminar cap a una agricultura 
sostenible que asseguri una 
correcte alimentació i la sobirania 
alimentària dels territoris.



ODS – 2 Erradicar la fam

BANC DE LLAVORS

SECTOR PRIMARI

1,4€ DEL PIB  (21,7m€/2018)
2,3% LLOCS DE TREBALL (575 2018)
37.739€/ANY PRODUCTIVITAT (52% MITJANA)

AGRICULTURA
Terres agrícoles: 6.064 ha
Terres producció: 4.078 ha  (82,09%)

Cereals gra: 40,35%
Blat de moro: 20,09%
Farratges: 26,71%
Colza: 6.08%

RAMADERIA
Explotacions: 768
Animals: 153.904

Boví: 20,45%
Oví: 16,61%
Porcí: 57,89%

CULTIUS DE PRODUCCIÓ ECOLÒGICA
59 explotacions d’agricultura ecològica
4.992 hectàrees en producció ecològica

3.251 ha. prats i pastures        65%
1.528 ha de bosc                      31%
121 ha de cereals                       3%
26 ha d’hortalisses              0,005% 
13 ha de fruiters                  0,001%
52 ha. Sense producció        0,01%

Conserva un total de 536 mostres
de varietats cultivades de la comarca

Hectàrees agrícoles en producció ecològica   5,20%

SOBIRANIA ALIMENTÀRIA

El sector agrícola assegura el 29,13% de calories 
necessàries per garantir la sobirania alimentària



ODS – 5 Igualtat (equitat) de gènere
Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes 
les dones i nenes

• Erradicar la violència masclista en totes les formes

• Fomentar la coeducació entre tots els nivells educatius

• Reduir la bretxa salarial entre homes i dones

• Trencar la segregació horitzontal i vertical de les dones

• Fomentar la coresponsabilitat en el treball domèstic i de cura

• Erradicar les estructures culturals sexistes, implicació dels 
agents socials i mitjans de comunicació

• Erradicar el tràfic i explotació de les dones

• Reconeixement social del treball domèstic i de cura no 
remunerats

• Garantir l’accés a les llars d’infants i escoles bressol, atenció als 
dependents sobretot en el col·lectius més vulnerables

• Fomentar la presència de dones en els àmbits de presa de 
decisions, trencar el sostre de vidre

• Promoure l’educació sobre la salut efectiva, sexual i 
reproductiva sobretot als adolescents

• A la nostra societat es donen 
actituds masclistes i 
discriminatòries contra les dones, 
de manera oberta o assumides 
com a trets culturals.

• Aconseguir l’equitat plena entre 
gèneres en tots els camps i en tota 
la societat



ODS – 5 Igualtat (equitat) de gènere

• EINES DE SUPORT

• 94 denúncies per violència de 
gènere.

• 64 persones ateses servei atenció 
integral (LGTBI).

• 10 actuacions de protecció de la 
dona.

• 140 dones en atenció psicològica 
per violència masclista.

• 140 procediments penals oberts per 
violència contra la dona.

• 1 dona morta per la seva parella.

Servei d’atenció a les dones

140 dones tractament psicològic
54 dones assessorament jurídic – legal
135 dones amb grups d’apoderament

Servei d’acolliment d’urgència

1 pis d’urgència
Estada en pensions

RADIOGRAFIA DE L’ANY 2018
CASG

RADIOGRAFIA DE L’ANY 2018
ABP - GAV

• 85 expedients a víctimes noves
• 90 per violència de gènere
• 31 per violència domèstica
• 12 altres tipus de maltractament
• 60 entrevistes amb víctimes
• 41 ordres de protecció
• 673 trucades de seguiment



ODS – 10 Reducció de les desigualtats
Reduir la desigualtat en i entre els països

• Revertir el creixement en la desigualtat de rendes, redistribució 
dels ingressos i la riquesa.

• Mesures per enfrontar les emergències socials. Reorientar les 
polítiques públiques segmentades a un enfocament transversal.

• Reduir la desigualtat d’oportunitats entre la població. Normes 
referents a la igualtat. Reduir la bretxa salarial, establir una 
renda mínima de reinserció. Reforçar els serveis de 0-3 anys en 
barris amb necessitats socials. Millorar l’accessibilitat i eliminar 
barreres arquitectòniques i de comunicació.

• Polítiques fiscals redistribuïdes. Reforçar les polítiques socials 
per garantir els drets bàsics i la igualtat d’oportunitats. Reduir la 
precarietat laboral.

• Garantir el suport als més vulnerables dels països en 
desenvolupament.

• Ordenar els fluxos migratoris integrant les necessitats del 
mercat laboral. Promoure la cohesió social en una societat 
diversa.

• La crisi econòmica ha posat en 
evidència un increment notable de 
la desigualtat de la riquesa i per 
tant de les oportunitats dels 
ciutadans més pobres.

• Cal treballar en la millora de les 
polítiques fiscals per tal que siguin 
més distributives i reduir la 
precarietat laboral.



ODS – 10 Reducció de les desigualtats
a) per origen

DIVERSITAT
85 NACIONALITATS

58 LLENGUES
Panjabi 
Xinés mandarí
Àrab
Soninké 
Romanés

POBLACIÓ EXTRANGERA
18,4% OLOT             (6.337 persones – 82,5% total)
13,7%  GARROTXA  (7.672 persones)

Gènere:  53,4% homes
46,86% dones

Edat:      56,5% entre 20 i 44 anys
12% menors de 20 anys

Origen: Índia 1387 17,54%

Marroc 1056 13,35%

Romania 883 11,17%

Xina 817 10,33%

Hodures 639 8,08%

Gàmbia 626 7,92%

ACOLLIDA PERSONES EXTRANGERES (2018)

746 persones (Hondures, Colòmbia, Marroc, 
Gàmbia i Romania)
52 demandant d’asil

SERVEI D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

143 dinàmiques als centres educatius
160 visites als centres de culte
120 alumnes debat “no és país per a negres”
345 persones (7 projectes) veïnatge convivència
350 persones mediació entre iguals
300 persones en esdeveniments de voluntariat
176 usuaris serveis socioeducatius

A la Garrotxa conviuen 
85 nacionalitats



ODS – 10 Reducció de les desigualtats
b) per condició

DISCAPACITATS
5,7% de la població 3.232 persones

Garrotxa Olot

evolució 

disc/any

0-15 anys 173 5,35 127 6,10 11

16-19 60 1,86 49 2,30 15

20-34 321 9,93 229 11,00 23

35-44 308 9,53 202 9,70 34

45-54 477 14,76 300 14,42 53

55-64 693 21,44 452 21,72 77

65-74 538 16,65 329 15,80 59

+75 662 20,48 393 18,90

motòrics 41,34%

físics 14,70%

visuals 5,80%

auditius 4,21%

psíquics 16,24%

mentals 15,28%

altres 2,43%

Graus discapacitat
33-64%     64,9%
65-74% 22,0%
+75%         13.1%

CAD (2018)
356 valoracions
86 revisions
91 provisionals
11 reclamacions



ODS – 10 Reducció de les desigualtats
c) per dependència

DEPENDÈNCIA
Total 2.357 persones (4,2% del total)

Actuacions 2018
666 valoracions

408 primeres
258 revisions
84% resideixen en el domicili

PIA per a depenents – tipologia serveis Persones 

Ajuda a domicili 519

Teleassistència 282

Centre dia gent gran 301

Centre dia discapacitats 72

Centre residencial gent gran 513

Centre residencial discapacitats 38

Prestació residència gent gran 277

Prestació cuidadors no professionals 1,430

Prestació assistent personal 2

Altres 34



ODS – 10 Reducció de les desigualtats
d) per manca d’autonomia

Serveis Persones ateses Persones + 65 anys

Ajuda domicili 540 443 (82%)

Àpats a domicili 156 156 (100%)

Teleassistència 1470 1448 (98)
890 (61%) +85 anys

Teràpia ocupacional 110

Transport adaptat 421

Atenció precoç (INTEGRA) 333

Serveis de tutela 143



ODS – 1 Fi de la pobresa 
Erradicar la pobresa a tot el món i en totes 
les seves formes

• Polítiques de suport a famílies per evitar l’exclusió social i 
assegurar l’habitatge

• Reduir la pobresa de qualsevol tipus

• Mesures de protecció social per a tothom

• Compactar i diversificar els ajuts i prestacions en l’àmbit de la 
intervenció social, atenent de manera integral les persones

• Millorar la coordinació entre administracions i el tercer sector i 
planificar transversalment els serveis socials, salut, educació, 
habitatge, urbanisme, promoció econòmica, ...

• Millorar els serveis d’autonomia personal de la gent gran i 
persones discapacitades o amb trastorns mentals

• Superar el model familiar d’atenció a la dependència, treure els 
cuidadors de la precarietat i l’economia submergida

• Reforçar l’atenció a les famílies amb infants en situació de 
pobresa

• Impulsar un sistema estable d’ajuts a les famílies amb infants 
sota el llindar de pobresa

• Desenvolupar programes de foment de l’ocupació i la seva 
millora amb joves, i adults amb fills a càrrec, discapacitat i amb 
trastorns mentals, aturats de llarga durada

• Una part significativa de la nostra 
societat és pobra o està en risc de 
ser-ho.

• Habilitar polítiques integrades de 
suport per evitar l’exclusió social, la 
pobresa i assegurar l’autonomia 
personal a tothom. 



ODS – 1 Fi de la pobresa

a) exclusió social

AJUTS POBRESA I  EXCLUSIÓ SOCIAL
581.525€/2018

Actuacions 3.433 

ATENCIÓ SOCIAL BÀSICA
Atencions 9.092  (16% població)

44% homes
56% dones

19% majors de 85 anys
69% residents a Olot

38% salut
19% econòmiques
13% laborals
9% socials
7% discapacitats
4% habitatge
4% aprenentatge
2% sospita maltractament
4% altres 

2.352 persones centre aliments
139 infants aliments fora escola

57 persones al menjador social

455 informes serveis bàsics
67 informes pèrdua habitatge
72 ajudes per la llar d’infants

5% població pobresa severa 
(1.600 persones)

5% població en risc d’exclusió 
(1.600 persones)

La cohesió social a la Garrotxa, realitats 
i reptes de futur (dades població Olot)

ACTUACIONS EN POBRESA I 
EXCLUSIÓ SOCIAL

Llindar de pobresa Cat. 2017
10.097€/Any

un adult 10.097€/any 
un adult, un  infant 13.126€/Any 

un adult, dos infants 16.154€/Any

dos adults 15.145€/Any

dos adults, un infant 18.174€/Any 

dos adults, dos infants 21.203€/Any



ODS – 1 Fi de la pobresa

b) pensions i renda familiar

PIRAMIDE D’EDAD

RENDA FAMILIAR DISPONIBLE/HABITANT
20.045€/any  =   1.431€/mesx14 (equivalent a 55€dia) rendaG 18
16.100€/any   =  1.150€/mes x 14 (equivalent a 44€/dia) ju G18
11.200€/any   =      800€/mes x 14 (equivalent a 30€/dia)
10.097€/any   =      721€/mes X 14 (equivalent a 28C/dia) LPCat

8.870€/any    =      633€/mes x 14 (equivalent a 24€/dia)                                                  
7. 200€/any   =      604€/mes x 12 (equivalent a 19€dia) viud D

5.988€/any    =      427€/mes x 14 (equivalent a 16€/dia) viud H

LES PENSIONS 

PERSONES GRANS
11.690   persones de +65 anys

Índex envelliment 136,5 
2.219 viuen soles 

30% homes
70% dones

2.489 persones de + 85 anys
Índex de sobre envelliment 21,3
905 viuen soles

21% homes
79% dones

(índex envelliment = persones +65anys/100 persones – 15 anys)

Persones soles 
+ 65 anys = 2.219

Persones soles
+ 85 anys = 905



ODS – 1 Fi de la pobresa

c) necessitats materials i instrumentals

Accions Actuacions Observacions

Beques menjadors 75 famílies 139 nens i nenes

Centre distribució aliments 746 famílies 2,352 persones

Menjador socials 57 persones

Ajuts per serveis bàsics 455 informes 212 llum
156 aigua

87 gas

Beques activitats estiu 543 nens i nenes

Accés a llars d’infants 72 nens i nenes

Programa apropa cultura 215 persones

Dificultats accés habitatge 67 informes 77 famílies ajuts per lloguer
69 persones pensions

Valors de la renda de suficiència 



ALIANCES PELS 

OBJECTIUS 

• ALIANCES

• PAU, JUSTÍCIA I 
INSTITUCIONS FORTES



ODS – 16 Pau, justícia i institucions fortes
Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un 
desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a 
totes les persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i 
inclusives a tots els nivells

• Reduir les formes de violència i la seva mortalitat al món

• Reduir l’explotació en totes les seves formes

• Posar fi al maltractament, l’explotació, el tràfic, la tortura i la 
violència contra els infants

• Reduir el tràfic il·lícit d’armes i financer i la delinqüència organitzada

• Reduir les formes de corrupció i suborn

• Crear institucions eficaces, responsables i transparents a tots els 
nivells

• Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i 
representatives que responguin a les necessitats

• Ampliar i enfortir la participació

• Proporcionar accés a una identitat jurídica a totes les persones

• Garantir accés públic a la informació i protegir les llibertats 
fonamentals

• Les institucions públiques no sempre 
actuen de manera transparent, poden 
caure en la corrupció o en conflictes 
d’interessos.

• Garantir administracions transparents, 
que assegurin la participació dels 
ciutadans en la presa de decisions i 
estiguin lliures de totes les formes de 
corrupció i suborns.



ODS – 16 Pau, justícia i institucions fortes
a) seguretat

robatoris amb força 19,7
furts 19,8
estafes 20,2
danys 10,6
robatoris amb violència 1,2
robatoris i furts de vehicles 1
altres delictes patrimoni 1,8

EFECTIUS MOSSOS
2,2 agents/1000 habitants

-38% de Cat.

DELICTES
44/1000 habitants

-41% de Cat.
PERSONES DETINGUDES
122

DELICTES CONTRA PATRIMONI

EFECTIUS POLICIA MUNICIPAL OLOT
1,36 agents/1000 habitants

gestió ordinària 214
activitats classificades 26
controls 286
consum tinença drogues 30
medi ambient 46
ordenances municipals 821
ajuda població 1234
mediació 943
penals patrimoni 449
interès policial 273

SERVEIS SIGNIFICATIUS
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b) justícia

sentències autos decrets

procediments 
civils 227 271 627

procediments 
penals 259 1314 10

violència 
contra la dona 7 111 0

total 493 1396 637

Variació anual -0,60% -7,20% -12,60%

ASSUMPTES JUDICIALS

Total 3.182            + 2,99%
Entrats                                       3.182
Resolts                                       3.111
Pendents any anterior             1.146
Pendents per any següent      1.189 

37% procediments civils             + 10,7%
63% penals                                    - 0,2%
4,4% violència contra la dona    - 13%



RESULTATS-2018
VISIÓ SISTÈMICA



OBSERVATORI PER A LA SOSTENIBILITAT
L’ESPAI BIOFÍSIC I ELS RECURSOS 

1. La protecció del territori que permet la pervivència 
dels ecosistemes amb una evolució natural és del 
6%, de tota manera està fragmentat i aïllat entre si.

2. La superfície de sòl amb risc d’erosió severa és 
limitada (1,8%), tot i això cal reduir l’erosió sobretot 
en els terrenys fèrtils.

3. Els consums d’aigua són sostenibles en les 
condicions actuals de clima, així com és acceptable 
la qualitat de les aigües. 

4. La transició energètica és encara precària i reduïda. 



OBSERVATORI PER A LA SOSTENIBILITAT
ESTRUCTURA  I METABOLISME

1. S’ha de tenir present la millora en capacitat de 

comunicació que suposa la xarxa de fibra òptica.

2. No disposem ni tenim perspectives de tenir una xarxa 

intermodal de transport i el transport públic és deficient.

3. El problema de l’habitatge s’ha de veure en el seu 
conjunt, tenim molts pisos buits, molts no finalitzats, la 

construcció de nous habitatges respon a la conjuntura 
econòmica més que a les necessitats i no existeix política 

pública de lloguers socials.

4. Els conceptes d’economia circular no formen part de les 
estratègies de producció de les nostres empreses.

5. Els nivells de reducció, recuperació i reciclat de residus 
augmenten molt poc a poc.



OBSERVATORI PER A LA SOSTENIBILITAT
SOCIOECONOMIA 

1. El PIB es reparteix entre la indústria (48%) i els serveis (48%).

2. Els llocs de treball majoritaris estan en els serveis (53%), la 
indústria representa el 36%.

3. La renda disponible no segueix el creixement de la 
productivitat.

4. La productivitat de la indústria suporta la de la resta de sectors 
que estan per sota la mitjana. No obstant és inferior a la 
productivitat de la indústria catalana (-12,29%).

5. Els llocs de treball tenen majoritàriament baixa qualificació.

6. Els contractes de treball són fonamentalment temporals i amb 
salaris baixos o molt baixos.

7. La sinistralitat laboral augmenta.

8. L’atur en manté per sota dels nivells de Catalunya.

9. El turisme creix i és majoritàriament català, l’ocupació de les 
places disponibles és del 50% (tenim 1 restaurant per cada 330 
residents).



OBSERVATORI PER A LA SOSTENIBILITAT
SOCIOEDUCACIÓ

1. Són una de les comarques amb menys gent amb estudis 
postobligatoris (33 de 42).

2. Cal millorar les competències dels alumnes amb ciències i 
tecnologies.

3. Es veuen desigualtats entre homes i dones en la dedicació a FP 
(57% homes) i els estudis de batxillerat (40% homes). Hi ha 
poques dones dedicades a estudis tècnics. 

4. Els estudis realitzats estan poc alineats amb les necessitats 
productives locals.

5. La majoria del fracàs escolar en ensenyaments obligatoris es 
concentra en els alumnes immigrants.

6. La matrícula oberta durant el curs és molt elevada (fins 276 
incorporacions, 32 a 4r ESO).

7. Solament el 6,5% dels llocs de treball ofertats a la comarca 
requereixen titulació universitària. 



OBSERVATORI PER A LA SOSTENIBILITAT
DRETS CIUTADANIA 1. No existeix una visió global dels drets dels ciutadans, les 

actuacions estan fragmentades, són parcials i s’executen d’un 
punt de vista administratiu.

2. Gran nombre de nacionalitat i llengües, sense visibilitat real en 
la societat.

3. La immigració de la comarca està concentrada a Olot (82,5%).

4. Tenim un gap entre el nombre de discapacitats (5,7%) i les 
actuacions per millorar la dependència (4,2%).

5. 1.600 persones a Olot estan en situació de pobresa extrema i 
altres 1.600 estan en risc de ser-hi. Les actuacions d’atenció 
social abasten el 16% de la població.

6. El llindar de la pobresa establert en 10.097€/any persona. 
Significa  disposar de 28€/dia, tenir un sou de menys de 
721€/mes.

7. Es veu una elevada diferència entre les pensions dels homes i 
les dones (40%), algunes pensions de les dones i les de 
viudetat estan per sota del llindar de la pobresa.

8. L’envelliment de la població és elevat i majoritàriament 
femení.



Moltes gràcies 

TOTS PLEGAT HA ESTAT POSSIBLE GRÀCIES A:

� Activa Prospect

� Cambra de Comerç de Girona

� Consorci de l’Alta Garrotxa

� Consorci per a la Normalització lingüística-sc d’Olot-la Garrotxa

� Departament de Justícia. Secretaria de coordinació provincial de Girona

� Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES)

� Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa

� Institut Català de la Salut – la Garrotxa

� Institut Municipal de Cultura d’Olot

� Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot

� Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot

� Mossos d’esquadra – ABP de la Garrotxa

� Oficina d’Habitatge d’Olot

� Turisme Garrotxa

� ADRINOC Associació per al Desenvolupament Rural Integral. Zona Nord 

Oriental de Catalunya

� Resilience Earth


