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L’Observatori, el fem entre tots/es. 
Fes-nos arribar els teus comentaris, crítiques  
i suggeriments de millora a info@observatorigarrotxa.cat

Les dades d’aquest Observatori són del 2019, si no s’indica el contrari

Imprès en paper procedent 
d’una gestió forestal 
responsable amb els boscos i 
beneficiosa per a les persones.

No em llencis. 
Deixa’m sobre la taula per 
consultar-me sovint.
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Ens plau presentar-vos una edició més de l’Observatori per al Desenvolupament Sostenible 
de la Garrotxa que, amb aquesta edició del 2020, suma de forma consecutiva set edicions i 
consolida així el seu recorregut. Un recorregut caracteritzat des dels seus inicis per la voluntat 
d’emmarcar-se en el desenvolupament sostenible i en les seves tres dimensions: l’ambiental, 
la social i l’econòmica i que des del 2019, fixats en l’Agenda 2030, treballa amb la clara inten-
ció d’alinear aquests tres grans blocs amb els ODS (Objectius de Desenvolupament Sosteni-
ble) i amb les seves cinc dimensions: Planeta, Persones, Prosperitat, Pau i Partenariats. Unes 
dimensions que des de l’Observatori fem nostres i n’adaptem l’ordre original que marquen 
les Nacions Unides, amb la convicció que aquest facilita la comprensió i el camí cap a la 
sostenibilitat i la gestió sistèmica.
És per aquest motiu que, per aquesta edició del 2020, l’estructura de l’Observatori ha fet un 
pas més i es presenta ja en aquestes cinc dimensions, també anomenades 5P, i que abracen 
els diferents àmbits de la comarca i els 17 ODS abordant qüestions tan transcendents com el 
canvi climàtic, l’educació de qualitat, la salut i el benestar, o la lluita contra la desigualtat i la 
pobresa, entre d’altres. Es tracta doncs de 17 objectius que ens marcaran l’acció global per al 
desenvolupament sostenible en els anys vinents i que s’entenen des de l’Observatori com al 
marc de referència a escala global, però també a escala local i pensats per respondre conjun-
tament als grans reptes del segle  XXI.

Cal recordar també que aquestes 5P i els seus 17 ODS estan interconnectats, i que sota el 
lema de les mateixes Nacions Unides “ Leaving no one behind ”  busquen no deixar ningú 
enrere. És per això que és important arribar a cadascun d’aquest 17 ODS i és en aquesta tasca 
en la qual treballa l’Observatori i totes les persones i equips que hi col·laboren. 

>2020
PRESENTACIO

També volem remarcar en aquesta ocasió, que la recollida de les dades per aquesta edició ha 
estat marcada aquest primer semestre del 2020 per un seguit de fenòmens que ens han 
evidenciat que estem vivint una època de grans canvis i de transcendència històrica; entre 
aquests fenòmens hi trobem de manera destacada la tempesta “Glòria” i l’emergència 
sanitària de la COVID-19. Si ens centrem en aquesta pandèmia per COVID19 que encara 
estem vivint actualment, observem que està tenint múltiples conseqüències i molt sovint 
interrelacionades, el què ens obliga a insistir en la importància de treballar en la interrelació 
dels àmbits ambiental, social i econòmic i les 5P, pensant en clau de sostenibilitat i des d'una 
visió local però també global, atès que estem davant un món globalitzat i per tant la solució 
vindrà també del consens a aquesta escala i on no podem perdre de vista que la cura dels 
nostres ecosistemes es tradueix també en la cura de la nostra societat i la cura de les perso-
nes. En aquest sentit, cal remarcar una vegada més que augmentar la resiliència del nostre 
territori ens ajudarà a abordar crisis com aquestes que estem vivint i les que puguin venir en 
un futur, tot establint el millor model de governança territorial en cada moment. Des de 
l'Observatori per al Desenvolupament Sostenible de la Garrotxa, refermem el nostre compro-
mís amb el nostre territori i el conjunt del planeta per seguir treballant per un territori inclusiu, 
pròsper i sostenible, pels habitants d'avui i per les futures generacions.

Des d’aquí volem expressar també el nostre agraïment a tothom que ha participat en la 
recollida i la redacció dels informes dels diferents àmbits ja no només per la situació excepcio-
nal de confinament en la que ens hem trobat aquest any i la dificultat que ha representat en 
la recollida de dades sinó també per l’esforç constant d’adaptació i aprenentatge que fa 
evolucionar any rere any l’Observatori.

Per consultar els informes complets aneu a: www.observatorigarrotxa.cat
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Els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) són una proposta de les Nacions 
Unides que s’han desenvolupat al llarg dels últims 27 anys, des de la Cimera de Río del 
1992. Des de llavors han tingut lloc interaccions diverses entre propostes i consensos per 
arribar a definir un marc que acceptin i assumeixin els 193 països membres de l’Organit-
zació de Nacions Unides.
Els ODS pretenen ser una Carta universal del desenvolupament humà que reguli com 
ens relacionem entre nosaltres i envers el planeta per poder mantenir la nostra civilització 
en un estat de desenvolupament sostenible. Aquesta carta és molt genèrica perquè ha 
d’incloure les perspectives de centenars de cultures del planeta, i d’aquesta manera es 
pot comparar i avaluar l’evolució de cada país respecte de les diferents temàtiques.
S’han definit 17 temes principals que es considera que engloben els diferents aspectes 
del desenvolupament humà. Des de l’Observatori per al Desenvolupament Sostenible 
de la Garrotxa, presentem, a la pàgina de la dreta, els 17 objectius integrats en la roda 
proposada per Nacions Unides, gràfica que ve a representar el caràcter global, universal i 
indivisible dels ODS.

ELS ODS 
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LA GARROTXA. OLOT
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• 33 MINUTS fins a l’AP-7 Autopista del Mediterrani, 
    que connecta amb França
• 40 MINUTS fins a l’estació DE L’AVE Figueres - Vilafant
• 48 MINUTS fins a l’aeroport de Girona
• 60 MINUTS fins a la frontera amb França
• 80 MINUTS fins a Barcelona per la C-37 i C-17
• 90 MINUTS fins al port de Barcelona
• 90 MINUTS fins a l’aeroport de Barcelona
          El Prat - JOSEP TARRADELLAS

LA GARROTXA ESTÀ SITUADA A POC MÉS D’UNA HORA EN COTXE DE BARCELONA, DE LA costa brava I DELS PIRINEUS

BARCELONABARCELONA

TARRAGONA

LLEIDA

FIGUERES



GIRONÈS

193.908 HAB.

BAIX EMPORDÀ

134.359 HAB.

LA SELVA

171.617 HAB.

GARROTXA

57.590 HAB.

OSONA

160.821 HAB.

pla de l’estany

32.293 HAB.

ALT EMPORDÀ

141.339 HAB.

ripollès

25.037 HAB.

COMPARACIO AMB LES COMARQUES VEINES 2019

ELS TRES MUNICIPIS MÉS POBLATS DE CADA COMARCA

>01 POBLACIO

Font: Elaboració pRÒPIA a parTir de les dades de l’IDESCAT
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Gironès 
Girona > 101.852
Salt > 31.362
Cassà de la Selva >10.380
La Selva 
Blanes > 39.028
Lloret de Mar > 38.373
Santa Coloma de Farners > 12.894
Osona 
Vic > 46.214
Manlleu > 20.573
Torelló > 14.347

Alt Empordà 
Figueres > 46.654
Roses > 19.550
Castelló d'Empúries > 10.906
Baix Empordà 
Palafrugell > 22.974
Sant Feliu de Guíxols > 21.925
Palamós > 17.910
Garrotxa
Olot > 35.228
LA Vall d'en Bas > 3.072
Sant Joan les Fonts > 3.006

Pla de l'Estany
Banyoles > 19.826
Porqueres > 4.621
Cornellà del Terri > 2.364
Ripollès
Ripoll > 10.686
Sant Joan les Abadesses > 3.232
Campdevànol > 3.223

més de 150.000 hab

100.000-149.999 hab

50.000-99.999 hab

menys de 50.000 hab
GIRONÈS

BAIX 
EMPORDÀ

LA SELVA

OSONA

ALT EMPORDÀ

ripollès

GARROTXA
pla 

de l’estany



HABITANTS
A LA COMARCA57.590 EN 10 ANYS HA CRESCUT UN  4%| 2.251 PERSONES 

en l’Últim any HA AUGMENTAT UN  1,73%| 977 PERSONES 28.775 28.815

1 MUNICIPI
DE MÉS DE 30.000
HABITANTS

3 MUNICIPIS
D’ENTRE
2.000 I 3.500 
HABITANTS

3 MUNICIPIS
D’ENTRE
1.500 I 2.000 
HABITANTS

<1.500 -15,4% 

35.228 > Olot 
3.072 > la Vall d’en Bas  
3.006 > Sant Joan les Fonts  
2.492 > Besalú 
1.788 > les Preses 
1.683 > les Planes d’Hostoles 
1.565 > Santa Pau
1.371 > Sant Feliu de Pallerols 
1.264> la Vall de Bianya 
   961 > Castellfollit de la Roca 
   916 > Montagut i Oix 

865 > Sant Jaume de Llierca 
809 > Tortellà
478 > Riudaura   
449 > Maià de Montcal  
397 > Argelaguer
341 > Sant Aniol de Finestres 
318 > Mieres 
243 > Sant Ferriol 
190 > Beuda 
154 > Sales de Llierca 

>01.1 POBLACIO

DENSITAT DE POBLACIO
GARROTXA >78,4 Hab./Km2

GIRONA >130,6 Hab./Km2

CATALUNYA> 239,0 Hab./Km2

ELS 14 municipis RESTANTS tenen menys de 1.500 habitants 

7,46%
de la poblacio
de la provincia 
de girona
771.044

LA GARROTXA REPRESENTA UN

0,75%
de la poblacio
de catalunya
7.619.494

LA GARROTXA REPRESENTA UN

2019

Font: Elaboració pRÒPIA a parTir de les dades de l’IDESCAT
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14,9 %

60,9 %

8,8%

49,9% 50,1%



>01.2 POBLACIO

FONTS: Elaboració pRÒPIA a parTir de les dades de CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA, IDESCAT, AJUNTAMENT D’OLOT

NATURALESA DE LA POBLACIO TIPOLOGIA DE LLAR
Població d’origen estranger

20,5%
Olot

15,4% 91
nacionalitats

garrotxa

Garrotxa

15,1%
Catalunya

>11

DE 0 A 4 ANYS

DE 5  A 9 ANYS

DE 15  A  19 ANYS

DE 25  A  29 ANYS

DE 35  A  39 ANYS

DE 45  A  49 ANYS

DE 55  A  59 ANYS

DE 65  A  69 ANYS

DE 75  A  79 ANYS

GARROTXA 2019 POBLACIÓ: 57.590
CATALUNYA 2019 POBLACIÓ: 7.619.494

DONES GARROTXA
DONES CATALUNYA

6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%

DE 10 A 14 ANYS

DE 20 A 24 ANYS

DE 30 A 34 ANYS

DE 40 A 44 ANYS

DE 50 A 54 ANYS

DE 60 A 64 ANYS

DE 70 A 74 ANYS

DE 80 A 84 ANYS

DE 85 ANYS I MÉS

HOMES GARROTXA
HOMES CATALUNYA

EN  UN 22,6% 
DE LES LLARS 
NOMÉS HI VIU 
UNA PERSONA.

1 de cada 4 PERSONES MAJORS 
DE 65 ANYS VIU SOLA

EL 4,4% DE LA POBLACIO TE MES DE 85 ANYS

2 DE CADA 3 PERSONES DE MES DE 85 ANYS SON DONES

DISTRIBUCIO PER GRUPS D’EDAT I SEXE 2019



PERSONES
Acabar amb la pobresa i la fam en  totes 
les seves formes i garantir la dignitat 
i la igualtat

PROSPERITAT
Garantir vides pròsperes i plenes en
harmonia amb la natura

PARTENARIATS
[ ALIANCES ]

Implementar l’Agenda a través d’aliances sòlides

PAU
Fomentar les societats
justes i INclusives

Protegir els recursos naturals
del planeta i el clima per a les
futures generacions

PLANETA



PLANETA



FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DEL CONSORCI DE MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA DE LA GARROTXA (SIGMA), EL PARC NATURAL DE LA ZONA VOLCÀNICA DE LA GARROTXA, 
el SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA, la GENERALITAT DE CATALUNYA I EL CONSORCI DE L’ALTA GARROTXA

DADES DE CLIMATOLOGIA 

73
DIES DE GLAÇADA

10

27,9 ha

66,6 ha

93,3 ha

100 500
període de retorn* (Anys) 

* el període de retorn és un concepte associat a la freqüència i a la magnitud de l’episodi. Com més baix, més probable, com més alt menys probable però més extrem

 TEMp. MÍNIMA DE MENYS DE 0ºC

118
DIES D’ESTIU

TEMP. MÀXIMa DE MÉS DE 25ºC

636,4 mm
PRECIPITACIÓ TOTAL ANUaL. 2019 

índexs climàtics d’olot

fauna
PRIMERS QUATRE ESPAIS de catalunya AMB MAJOR CAPTURA DE seNglars 
PER  km2

seguiment de la població de porc senglar

MITJANA 
CATALANA

pluviometria DE la garrotxa (mm )

zones inundables a olot

biodiversitat

>01 CANVI CLIMATIC  / BIODIVERSITAT >14

0
20192003

300

600

900

1200

1500

30
ESPÈCIES CONSIDERADES INVASORES* 

79 A CATALUNYA

banc de llavors de la garrotxa

295
varietats diferents de plantes 

hortícoles

 14 famílies i 70 espècies 

visitants als espais naturals protegits

82
varietats tradicionals 

d’arbres fruiters

9 espècies 

espais naturals protegits

visitants als espais naturals protegits

flora

54
ESPÈCIES CONSIDERADES INVASORES* 

109 A CATALUNYA

*SEGONS EL CREAF (CENTRE DE RECERCA ECOLÒGICA I APLICACIONS FORESTALS)

Superfície del sòl urbà d’olot que ocuparien 
les avingudes dels diferents períodes de retorn. 
s’hi inclouen zones amb diverses qualificacions 

urbanístiques

0

fageda d’en jordà croscat sant aniol

2015 2016 2017 2018 2019

124.415

54.533

31.150

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

nombre anual de visitants

Centre de Conservació de Plantes Cultivades 
de Can Jordà

alt empordà montseny

4,7

6,5

4,9
4,5

2,5 

zv garrotxa GUILLERIES-SAVASSONA

ESPÈCIES EXÒTIQUES INVASORES

BIODIVERSITAT CULTIVADA

MITJANA DE 
LA GARROTXA : 

852 mm



>02 AIRE / AIGUA  >15

QUALITAT DE L’AIGUA SUPERFICIAL

2018

CONSUM D’AIGUA D’US DOMESTIC

QUALITAT DE L’AIRE

3μg/m³8
NOMBRE DE VEGADES QUE S’HA SUPERAT

EL VALOR OBJECTIU PER A LA PROTECCIÓ DE LA 
SALUT (VOPS) SEGONS LA CONCENTRACIÓ D’OZÓ 

A L’ESTACIÓ DE CAN JORDÀ

EL VOPS NO ES POT SUPERAR MÉS DE 25 
VEGADES L’ANY EN UNA MITJANA DE 3 ANYS 

EL VLA NO POT SUPERAR LA MITJANA 
ANUAL DE 40 μg/m³

NIVELL MÀXIM PERMÈS
41 V/m

VALOR LÍMIT ANUAL (VLA)
DE CONCENTRACIÓ DE DIÒXID DE 

NITROGEN ASSOLIT PER L’ESTACIÓ
DE CAN JORDÀ

0,37  V/m
NIVELL MESURAT DEL CAMP

ELECTROMAGNÈTIC A L’ESTACIÓ D’OLOT.
106 VEGADES INFERIOR 

AL NIVELL MÀXIM PERMÈS.

57 %
DELS PUNTS MOSTREJATS ALS CURSOS FLUVIALS 

PRESENTEN UNA QUALITAT 
bona o molt bona

ÍNDEX DE QUALITAT IBMWP DE MACROINVERTEBRATS

QUALITAT DE L’AIGUA DE LES FONTS NATURALS 

6 6
>FONTS

ANALITZADES 

SÈRIE DE MOSTRES SUPERIOR A 10 ANYS  VALOR PARAMÈTRIC 0 ufc / 100 mlAIGUA SENSE GARANTIA SANITÀRIA

FONTS  QUE HAN SUPERAT 
EL VALOR PARAMÈTRIC 

EN ALGUNA OCASIÓ

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DEL CONSORCI DE MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA DE LA GARROTXA (SIGMA), AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUa i GENERALITAT DE CATALUNYA

catalunya 116 l/hab.dia

15a COMARCA AMB MENYS CONSUM D’AIGUA
DE CATALUNYA 

109 l /hab.dia

CONCENTRACIÓ D’                                          en fonts naturals d’olot



49%
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FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA, l’ institut d’estadística de catalunya (IDESCAT) i l’ institut català d’energia (icaen)

RESIDUS / MOBILITAT 

PRODUCCIO DE RESIDUS 2018

GRAU DE SELECCIO DE RESIDUS 2018

MOBILITAT I INFRAESTRUCTURA DE VEHICLES ELECTRICS

>16

 HABITANT / DIA

1,43 kg

a

FAMÍLIA /ANY

2.095 kg

catalunya 1,43

DELS RESIDUS MUNICIPALS GENERATS A LA 
GARROTXA SE SELECCIONEN

4.576
EMISSIÓ DE TONES DE DIÒXID DE CARBONI 

QUE S’HAN ESTALVIAT A TRAVÉS DE LA RECOLLIDA 
SELECTIVA

pOSICIÓ que ocupa la garrotxa
ENTRE LES COMARQUES CATALANES PEL QUE FA 

A LA SELECCIÓ DE RESIDUS 

PUNTS DE RECÀRREGA
PÚBLICS PER a VEHICLES ELÈCTRICS

2 PUNTS A OLOT
1 PUNT A BEUDA
1 PUNT A BESALÚ

1 PUNT A SANTA PAU
1 PUNT A RIUDAURA6

>
tCO2
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FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DE l’institut català d’energia (icaen) i L’àrea d’urbanisme del consell comarcal de la garrotxa
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CONSUM D’ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIS I  INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

CERTIFICACIO ENERGETICA DELS HABITATGES DE LA GARROTXA

CONSUM DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC CONSUM DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

2017 | 5.270.609 kWh2017 | 6.109.211 kWh
2018 | 5.487.960 kWh
2019 | 5.388.444 kWh

2018 | 5.640.362 kWh
2019 | 5.616.018 kWh

NOMBRE DE CERTIFICATS ENERGÈTICS

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

A B C D E F G

PARC D’HABITATGES QUE DISPOSEN DE CERTIFICAT ENERGÈTIC

A + EFICIENT G - EFICIENT



PERSONES
Acabar amb la pobresa i la fam en  totes 
les seves formes i garantir la dignitat 
i la igualtat

PROSPERITAT
Garantir vides pròsperes i plenes en
harmonia amb la natura

PARTENARIATS
[ ALIANCES ]

Implementar l’Agenda a través d’aliances sòlides

Protegir els recursos naturals
del planeta i el clima per a les
futures generacions

PLANETA PAU
Fomentar les societats
justes i INclusives



PERSONES



HABITATGES FAMILIAR
PRINCIPALS

12.810
TOTAL D’HABITATGES

FAMILIARS

16.757

>01 HABITATGE

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DE L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE D’OLOT, SECRETARIA D’HABITATGE I MILLORA URBANA, VISATS DEL COL·LEGI D’APARELLADORS DE CATALUNYA 
I DEL COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD, BIENES MUEBLES Y MERCANTILES DE ESPAÑA. SECRETARIA DE L’HABITAT URBÀ I TERRITORI DE LA GENERALITAT.

EVOLUCIO ANUAL DELS HABITATGES INICIATS I ACABATS A LA GARROTXA 2019
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100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

DADES GENERALS. OLOT

Règim de tinença
Propietat 70%
Lloguer 25%
Altres 5%

Superfície útil
Fins a 60 m2 10%
De 61 a 90 m2  55%
De 91 a 120 m2  23%
De més de 120 m2  12%

Tipus de nucli
Una persona 23%                     Dues persones o més, sense nucli 3%
Parella sense fills 26%     Parella amb fills 37%
Pare o mare amb fills 8%   Dos nuclis o més 3%

INICIATS

acabats

(CENS DEL 2011)

HABITATGES INICIATS I ACABATS PER AMBITS TERRITORIALS 2019

94 1.530 14.549INICIATS 2019 71

138 1.576 14.517INICIATS 2018 106

33 1.023 8.831ACABATS 2019 22

57 588 7.492ACABATS 2018 42

GARROTXAOLOT COMARQUES 
GIRONINES

CATALUNYA
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COMPRAVENDES D’HABITATGES 

LLOGUER

MERCAT DE L’HABITATGE 2019

HABITATGE PROTEGIT I AJUDES AL LLOGUER 

CONTRACTES DE 
LLOGUER A OLOT

792
CONTRACTES DE 

LLOGUER A  LA GARROTXA

1.070

4991.647

LLOGUER MENSUAL
MITJÀ A OLOT

464,22€
LLOGUER MENSUAL

MITJÀ A LA GARROTXA

469,33€

VARIACIÓ EN UN ANY
 del PREU DEL lloguer

A LA GARROTXA

10,4%
VARIACIÓ EN UN ANY

 delS CONTRACTES DE lloguer
A OLOT

-10%

PERSONES INSCRITES
EN EL REGISTRE DE

SOL·LICITANTS D’HABITATGES
HPO* A LA GARROTXA

VARIACIÓ EN UN ANY
DEL PREU DEL LLOGUER

A OLOT

1.452 
OLOT

20
OLOT

52.073
CATALUNYA

101.066.920
CATALUNYA

10,7%

PRESTACIONS CONCEDIDES 
PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER

A LA GARROTXA

829.277€
IMPORT DE LES 

PRESTACIONS CONCEDIDES 
PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER

HABITATGES LLOGATS EN BORSES
D’HABITATGE DE
LLOGUER SOCIAL
A LA GARROTXA

20

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DE L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE D’OLOT, dpt. d’Habitatge, generalitat de catalunya. VISATS DEL COL·LEGI D’APARELLADORS DE 
CATALUNYA I DEL COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD, BIENES MUEBLES Y MERCANTILES DE ESPAÑA. SECRETARIA DE L’HABITAT URBÀ I TERRITORI DE LA GENERALITAT.

110 112,3 1.299,4 3.422,7 259,3NOUS GARROTXA
72 105,8 1.384,4 3.422,7 428,6OLOT

276 102,1 1.252,7 3.913,0 240,4USATS GARROTXA
198 94,1 1.302,8 3.913,0 290,3OLOT

Nombre 
d’habitatges

Superfície mitjana
(m2 construïts) 

mitjà

Preu / m2 construït

màxim mínim
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FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DEL CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA

ATENCIO SOCIAL BASICA 2019

Problemàtiques ateses

ATENCIO A LA POBRESA I A L’EXCLUSIO SOCIAL 

9.790

17%

persones BENEFICIÀRIES DEL 
servei d’atenció social bàsica 

2.623
persones beneficiàries 

del Centre de Distribució

 d’Aliments

INFORMES PER
EVITAR TALLS DE 
SUBMINISTRAMENT520

INFORMES PER
EVITAR LA PÈRDUA 
DE L’HABITATGE83

PERSONES REBEN LA 
RENDA GARANTIDA 
DE CIUTADANIA395

116
INFANTS ATESOS PER 

NECESSITATS ALIMENTÀRIES 

FORA DEL PERÍODE ESCOLAR

60
PERSONES ATESES

 AL menjador social  

47,5% 52,5%

38%
Salut

19%
Econòmiques

11%
Laborals

9%
MANCANCES

SOCIALS

7,5%
Discapacitats

5%
Habitatge

3%
Aprenentatge

19,5%
MAJORS DE 85 ANYS

69%
RESIDENTS A OLOT

2%
Sospita de 

maltractament

5%
Altres

452.660 €
destinats a atendre  3.193
AJUDES D’urgènciA social 

 a la Garrotxa 
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DE LA POBLACIÓ DE LA GARROTXA



410
USUARIS QUE

REBEN EL SERVEI 
D’AJUDA A 
DOMICILI

151
PERSONES QUE

REBEN EL 
SERVEI D’ÀPATS

A DOMICILI

424
PERSONES 

TRASLLADADES
REGULARMENT AMB

EL SERVEI DE 
TRANSPORT ADAPTAT

1.680
USUARIS QUE HAN

DISPOSAT DEL 
SERVEI DE 

TELEASSISTÈNCIA

119
PERSONES QUE HAN 

UTILITZAT EL SERVEI DE 
TERÀPIA OCCUPACIONAL
I PRODUCTES DE SUPORT

>02.1 SERVEIS SOCIALS

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DEL CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA

SERVEIS DOMICILIARIS

ÀMBIT FAMILIAR

ÀMBIT COMUNITARI

SERVEIS DIÜRNS SERVEIS RESIDENCIALS

302
INFANTS I ADOLESCENTS 

QUE HAN GAUDIT 
D’ACOMPANYAMENT 

SOCIOEDUCATIU

1700
PARTICIPANTS EN 

EL Punt lila  DE LES 
FESTES DEL TURA 

D’OLOT

87
NENS I NENES
EN SITUACIÓ

DE DESEMPARAMENT
PER NEGLIGÈNCIA O 
MALTRACTAMENT

103
Dones ateses per 

violència 
masclista

16
MESURES

DE PROTECCIÓ A LA 
DONA

267
DONES que s’han 

informat, assessorat 
i/o rebut suport 

psicològic

217
atencions 
a entitats

3
processsos

participatius

20
PERSONES ATESES

des del servei d’atenció a 
la diversitat sexual, 
afectica i de gènere

105
PERSONES

DEMANDANTS
D’ASIL

66
PERSONES

Reagrupades

40
CONFLICTES

VEÏNALS

21
PLACES

D’autonomia a la 
pròpia llar i llars 

amb suport

PERSONES EN SITUACIÓ DE DISCAPACITAT

36
PLACES DE LLARS 

RESIDÈNCIA

22
PLACES DE 

RESIDÈNCIA

ATENCIO A LES NECESSITATS DE RELACIO

266
PLACES DE CENTRE DE DIA 
PER A GENT GRAN EN 
SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

88
PLACES de centres
ocupacionals per a persones 
en situació de discapacitat

570
PLACES DE RESIDÈNCIA
PER A PERSONES GRANS 
DEPENENTS

SERVEIS DE VALORACIÓ

622
VALORACIONS
PER DEFINIR EL GRAU DE 
DEPENDÈNCIA 1.357

PERSONES QUE HAN DISPOSAT 
D’ALGUNA PRESTACIÓ O SERVEI
LLIGATS A LA DEPENDÈNCIA

498 >
VALORACIONS
PER DEFINIR EL 
PERCENTATGE DE 
DISCAPACITAT

ATENCIO A LES NECESSITATS D’AUTONOMIA 2019
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49,5 % FÍSIQUES
34,5 % MIXTES
16 % PSÍQUIQUES
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NOTA: GRUPS D’EDAT SEGONS ELS CICLES D’EDUCACIÓ INFANTIL DEFINITS PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

TAXA D’ESCOLARITZACIO DELS 0 ALS 5 ANYS (NO OBLIGATORIA) 
CURS 2018-19

ESTUDIS OBLIGATORIS

 ESTUDIS POSTOBLIGATORIS

TRAJECTÒRIA DESPRÉS DE L’ESO *

EDUCACIO

Garrotxa 
51,6% 
Catalunya
39,1%

ACREDITACIÓ DE 4T D’ESO

RESULTATS PROVES ACCÉS A LA UNIVERSITAT. NOTA MITJANA. JUNY 2018MODALITATS DE BATXILLERAT A LA GARROTXA

0-2 ANYS

86,19% GARROTXA > 449 ALUMNES

GARROTXA : 6,93
100% APROVATS

CATALUNYA: 6,63
97,5% APROVATS

Garrotxa 
94,7% 
Catalunya
94,7%

3-5 ANYS

88,8% CATALUNYA > 71.103 ALUMNES

51%
Batxillerat

34%
Cicles 

formatius de 
Grau Mitjà

4,7%
Desconegut

3,6%
Repetidors ESO

6,2%
Pla de 

Transició al 
TrebalL

61%
DONES 

MATRICULADES

39%
HOMES

MATRICULATS
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11%
ARTS

42%
HUMANITATS

I CIÈNCIES SOCIALS

47%
CIÈNCIES I 

TECNOLOGIA

FONTS: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I JOVENTUT D’OLOT, DEP. D’ENSENYAMENT
* A PARTIR DEL 2018 INCORPORACIÓ D’ALUMNES QUE PARTICIPEN A ITINERARIS FORMATIUS ESPECÍFICS ( IFE)



>03.1      
CICLES FORMATIUS A LA GARROTXA (MATRICULES)
CURS 2018-19

EDUCACIO

ESTUDIS UNIVERSITARIS CURSATS PELS GARROTXINS (MATRICULES)
CURS 2018-19

55,6%

Ciències socials i 
jurídiques

646

11,7%

Ciències de la 
salut

136

14,0%

Enginyeria i 
arquitectura

163

9,3%

Arts 
i humanitats

108

9,3%

103
Ciències

59,8%
DONES 

MATRICULADES

40,14%
HOMES

MATRICULATS

43%
DONES 

MATRICULADES

57%
HOMES

MATRICULATS

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I JOVENTUT D’OLOT I DE  LA FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS D’OLOT 
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ALUMNES DE CICLES FORMATIUS PER FAMÍLIES PROFFESSIONALS. CURS 2017-18  

FAMÍLIES PROFESSIONALS
ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
INFORMÀTICA I COMUNICACIONS
SANITAT
FABRICACIÓ MECÀNICA
TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
ACTIVITATS FISICOESPORTIVES
AGRÀRIA
COMERÇ I MÀRQUETING
INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL
TOTAL

GRAU MITJÀ
79
58
97
32
33
54
38
30
18
63
0

31
41
0

574

GRAU SUPERIOR
195
85
37
46
39
30
36
42
54
0

70
33
24
16

700

TOTAL
274
143
134
78
73
84
74
72
86
63
70
64
65
16

1.274

PERCENTATGE
21,5%
11,2%
10,4%
6,1%
5,5%
6,6%
5,7%
5,6%
5,6%
4,9%
5,5%
5,2%
5,1%
1,2%

100,0%



MÀSTER UNIVERSITARI 3%
CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR 66%

GRAU UNIVERSITARI O ALTRES ESTUDIS SUPERIORS 25%
PREPARACIÓ PER A ACCÉS AL GRAU SUPERIOR 0,4%

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ 3%
ALTRES 5% 

>03.2      
INSERCIO LABORAL DELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS 2019

EDUCACIO

FONT: ENQUESTA FETA A 362 JOVES GRADUATS EN FP o ENSENYAMENTS ARTÍSTICS DELS 6 CENTRES EDUCATIUS D’OLOT 
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·  ELS GRADUATS DE CICLE SUPERIOR O D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS DE DISSENY, UN 36% ESTAN TREBALLANT I UN 23% ESTUDIANT I TREBALLANT
· EN EL CAS DELS GRADUATS DE CICLE MITJÀ, UN 73% CONTINUA ESTUDIANT (UN 19 % HO COMPAGINA AMB LA FEINA) 

30%
TREBALLANT

44%
ESTUDIANT

21%
ESTUDIANT

I TREBALLANT

5%
BUSCANT 

FEINA

SITUACIÓ ALS 6 MESOS DE LA GRADUACIÓ

RELACIÓ DE LA FEINA AMB ELS ESTUDIS

ACCÉS A LA FEINA

RELACIONADA AMB 
EL CICLE QUE VAN ESTUDIAR

68%
CONSIDERA QUE EL CICLE

 ELS HA FACILITAT L’OBTENCIÓ DE LA FEINA

73%

A TRAVÉS DEL CENTRE ON VA FER 
EL CICLE FORMATIU

41%
a través d’amics,

coneguts o familiars

22%
ALTRES

10%
PRESENTANT EL CURRÍCULUM  

PER INICIATIVA PRÒPIA

20%

TIPUS DE CONTRACTE SALARI

TEMPORAL

58%
A TEMPS COMPLET

49%
DE 900 A 1.200€

53%
FINS A 899€

12%
DE 1.200 A 1.500€

24%
MÉS DE 1.500€

11%



>04 LLENGUA

FONTS: ELABORACIÓ PRÒPIA  A PARTIR DE DADES DEL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA - SC D’OLOT-LA GARROTXA

APRENENTATGE DEL CATALA 

754
INSCRITS

53,6%
NIVELLS

INICIALS I BÀSICS

17
EMPRESES QUE INICIEN 

EL PROJECTE 

ACREDITACIÓ: 
EMPRESA LINGÜÍSTICAMENT RESPONSABLE

13
EMPRESES ACREDITADES EL 2019
4 fase 1 i  3 fase 2 i 6 fase 3 

DINS EL MARC DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL I LA CARTA EUROPEA DE TURISME SOSTENIBLE

>27

OLOT 2019

NACIONALITATS

DIVERSITAT LINGUISTICA

91
LES 5 LLENGÜES MÉS GRANS EN NOMBRE DE PARLANTS A LA GARROTXA, després del català i 
el castellà, SÓN: EL PANJABI, EL ROMANÈS, L’ÀRAB, EL XINÈS MANDARÍ I EL SONINKE 

LLENGÜES

58

DIVERSITAT DE L’ALUMNAT

LLENGUA I EMPRESA 2019

19 % CATALUNYA

7 % europa extracomunitària

5 % nord d’àfrica
8 % àsia

5 % resta d’àfrica

8 % unió europea
8 % resta de

l’estat espanyol

5 % canadà i
estats units

39% 
amèrica central i
amèrica del sud

mapA DE TERCERES LLENGÜES consultable  A: 
la pàgina web  www.observatorigarrotxa.cat 
I AL GEOPORTAL DE WWW.OLOT.CAT
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FONTS: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE LES DADES DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL D’OLOT I COMARCAL DE LA GARROTXA I DE L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ABS OLOT, ABS BESALÚ)

DADES GENERALS 2019
RECURSOS

CONSUM DE RECURSOS
2018

2019
ATENCIO PRIMARIA 

visites ANUALS

1.461

76,7%

5,2

67,7%

1.020

83,1%

6,6

94,5%

1.170

82,2%

7,1

93,1%

1.143

83,4%

7,2

98,4%

1.423*

* DADES DEL 2014

76%*

5,4

55,2%

Pacients assignats 
per metge de família

1.121 745 922 1.031 -Pacients assignats 
per metge de PEDIATRIA

% de població atesa

Freqüentació
(VISITES / ANY/ PACIENT)

Accessibilitat 
(% cites en 5 DIES)

355.750

1.368
 AL DIA AL DIA 

48
atencions domiciliàries ANUALS

12.341

ABS
Olot

ABS
Besalú

ABS
Sant Joan les 

FontS

ABS
LES VALLS Catalunya
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4 EQUIPS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
(EAP) O ÀREA BÀSICA  DE SALUT
(ABS)

1 HOSPITAL AMB 64 LLITS DE 
MALALTS AGUTS I 72 DE 
SOCIOSANITARI

POBLACIÓ ATESA
ALS SERVEIS PÚBLICS 

82,8%

80,3% CATALUNYA

RECEPTES PER 
HABITANT

157,7€

182 CATALUNYA

MEDICACIÓ HOSPITALÀRIA
PER HABITANT

112,4€

133,6 CATALUNYA

Salut mental adults (SMA)
Salut mental infantIL
I juvenil (CSMIJ) 
Atenció i Seguiment A LES 
DROGODEPENDÈNCIES (CAS)
I REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA 



>05.1 SALUT

FONTS: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE LES DADES DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL D’OLOT I COMARCAL DE LA GARROTXA I DE L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ABS OLOT, ABS BESALÚ) I 
INSTITUT D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

CONSUM DE RECURSOS
2018

HOSPITAL SOCIOSANITARI 2019

HOSPITAL D’OLOT I COMARCAL DE LA GARROTXA 2019 

141 catalunya 21,5 catalunya 133,6  catalunya

18.992

ESTADES

4.875 altes

423 naixements

3.012 intervencions quirúrgiques MAJORS 

2.716 intervencions quirúrgiques menors

36.270 visites d’urgència > 99,3 AL DIA

91.765 visItes de consultes externes > 251,4 AL DIA

>29

HOSPITALITZACIONS
PER 100 HABITANTS 

10,7

10,5 CATALUNYA

ESTADES PER 
100.000 HABITANTS

107,2

121,6 CATALUNYA

URGÈNCIES
PER 100 HABITANTS 

59

42,7 CATALUNYA

LLARGA
 ESTADA 

68,7%
 CURES 

PAL·LIATIVES

5,3%
EN MITJA 
ESTADA 

25,9%

CONSULTES
EXTERNES
x 100 HAB

162,2
 medicació 

hospitalària ambulatòria 
x 100 HAB

112,4
CONTACTES 

SALUT MENTAL 
x 100 HAB

16,1



>06 ESPORTS

FONT: INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS I LLEURE D’OLOT (IMELO)  
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USOS I INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. OLOT 2019

PROMOCIO DE L’ACTIVITAT FISICA A LES ESCOLES.  OLOT 2019

42%
NATACIÓ A 1R I 2N

DE PRIMÀRIA

21%
ESCACS A 4RT DE 

PRIMÀRIA

14%
ESCACS A 1R D’ESO

23%
POLIESPORT

PARTICIPACIÓ 

PISCINA 

20%

63.231 USOS*

camps de futbol del
PLA DE BAIX (MORROT)

24%

73.399 USOS

ESTADI 
D’ATLETISME

11%

34. 046 USOS

PARC ESPORTIU
PLA DE LLACS

45%

138.704 USOS
* EL NOMBRE D’USOS ES CORRESPON AL NOMBRE DE VEGADES QUE UNA PERSONA FA ÚS DE LA INSTAL.LACIÓ INDEPENDENTMENT QUE ES  TRACTI DE LA MATEIXA PERSONA

%

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

piscina

ESCOLAR

clubs i associacions

lleure

altres

camps de futbol del 
pla de baix (Morrot)

estadi
d’atletisme

parc esportiu
pla de llacs

USOS PER CATEGORIES I INSTAL.LACIONS

Instal·lacions DE GESTIÓ DIRECTA PER PART DE L’ IMELO (Institut municipal d’esports i lleure d’olot)



FONT: elABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DE L’IDESCAT I DEL CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT
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ESPAIS ESPORTIUS CENSATS A LA GARROTXA. 2019
per tipus

total d’espais esportius
de la garrotxa*

713

10 120 10 126 1570

camps 
poliesportius

espais
d’atletisme

piscines a 
l’aire lliure

piscines
cobertes

pistes
poliesportives

pavellons

espais poliesportius piscines pistes poliesportives

15 78 0 8 2417

pistes
de tennis

pistes 
de pàdel

sales d’esport pistes
d’esquaix

frontons espais
de petanca

pistes especialitzades espais esportius convencionals

68 2 105 210 24

espais
convencionals

espais
singulars

zona 
urbana

zona
natural

itineraris circuits per
bicileta

altres espais esportius àrees d’activitat esportiva

* Instal.lacions esportives I ALTRES ESPAIS DESTINATS A L’ACTIVITAT
ESPORTIVA segons les seves característiques bàsiques. 
Es consider instal.lació esportiva la construcció feta expressament 
per a l’activitat esportiva i d’ús col·lectiu tant públic com privat.
s’exclou l’ús familiar i d’equipaments assistencials o hospitalaris

INSTAL.LACIONS ESPORTIVES PER MUNICIPI

MUNICIPI
SANT ANIOL DE FINESTRES
ARGELAGUER
BEUDA
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
SALES DE LLIERCA
RIUDAURA
SANT FERRIOL
SANT JAUME DE LLIERCA
SANT JOAN LES FONTS
MAIÀ DE MONTCAL
MIERES
TORTELLÀ
LES PLANES D’HOSTOLES

NOMBRE D’ESPAIS
2
5
4
8
5
5

32
7

20
11
8

11
18

MUNICIPI
LES PRESES
MONTAGUT I OIX
SANT FELIU DE PALLEROLS
LA VALL D’EN BAS
BESALÚ
LA VALL DE BIANYA
SANTA PAU
OLOT

TOTAL

NOMBRE D’ESPAIS
20
17
12
25
21
27
34

201

493

* NO S’HI COMPTABILITZEN ELS 220 ALTRES ESPAIS ESPORTIUS I 
ÀREES D’ACTIVITAT ESPORTIVA DE LA COMARCA. 



>0.7 CULTURA >32

OFERTA CULTURAL 2019

RESPOSTA DE LA CIUTADANIA 

125  27
ESPECTACLES
PROFESSIONALS
D’ARTS ESCÈNIQUES

2,3 A LA SETMANA

CONCERTS

3,9 A LA SETMANA

XERRADES
I PRESENTACIONS
DE LLIBRES

3 A LA SETMANA

EXPOSICIONS

3 AL MES
208 116

El Meu Primer Festival (de 2 a 12 anys)
El Més Petit de Tots ( de 0 a 5 anys)

 per als més petits:

2 FESTIVALS
1 CADA DOS MESOS, QUE ATRAUEN
VISITANTS DE FORA LA COMARCA

EL MINI

VEUS

MOT

CORNAMUSAM

SISMÒGRAF

LLUÈRNIA

MOSTRA PESSEBRES

NIBIRU

PERSONES VAN VISITAR
ELS MUSEUS D’OLOT

95.867
ESPECTADORS EN RECINTES

TANCATS

32.035
D’OCUPACIÓ RESPECTE A
L’AFORAMENT DISPONIBLE ALS
ESPECTACLES DE PAGAMENT

87%

PRÉSTECS

273
ACTIVITAT DIÀRIA DE LA BIBLIOTECA

2,8M€

INVERSIÓ TOTAL
EN CULTURA

EL 7,5% DEL PRESSUPOST
DE L’AJUNTAMENT D’OLOT
ES DESTINA A CULTURA

79€ PER OLOTÍ EN
INVERSIÓ CULTURAL

7,5% 79€

FINANCAMENT I OCUPACIO 

8 FESTIVALS

FONT: INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA D’OLOT ( DADES REFERENTS ÚNICAMENT A OLOT)



70

50% 
MÉS SEGUIDORS

17% 
MÉS SEGUIDORS

24% 
MÉS SEGUIDORS

>07.1 CULTURA >33

ACTIVITATS 2019

14.386 PERSONES QUE HAN ANAT
A ALGUNA DE LES VISITES
GUIADES ALS MUSEUS

COMPANYIES O CREADORS LOCALS
HAN ACTUAT AL TEATRE PER PRESENTAR
ELS SEUS ESPECTACLES9

D’AUGMENT
RESPECTE DEL 2018

103.999
EXEMPLARS FORMEN EL FONS
DE LA BIBLIOTECA D’OLOT

#olotcultura

2018 2019

2,5% 

ACTIVITATS CULTURALS
DIRIGIDES ESPECIALMENT
A TOTA LA FAMÍLIA

208 CONCERTS
varietat d’estils

61%

ORGANITZATS PER
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL

39%

ORGANITZATS PER ENTITATS
I PROMOTORS PRIVATS

ÒPERA GòSPEL

BLUES POÈTIC

POP

ROCK

JAZZ RELIGIÓS
CLÀSSIC

TRADICIONAL

DIES AMB ACTIVITAT A L’ANY

SALA 
EL TORÍN158

FONT: INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA D’OLOT ( DADES REFERENTS ÚNICAMENT A OLOT)



PERSONES
Acabar amb la pobresa i la fam en  totes 
les seves formes i garantir la dignitat 
i la igualtat

PROSPERITAT
Garantir vides pròsperes i plenes en
harmonia amb la natura

PARTENARIATS
[ ALIANCES ]

Implementar l’Agenda a través d’aliances sòlides

Protegir els recursos naturals
del planeta i el clima per a les
futures generacions

PLANETA PAU
Fomentar les societats
justes i INclusives



PROSPERITAT



>01 ECONOMIA

renda
Base imposable per 
declarant en IRPF 

riquesa
PIB PER HABITANT

Catalunya

3,1%*

31.700€
GIRONA

1,1%*

26.600€
Garrotxa

1,2% *

0,7% DEL PIB DE CATALUNYA. EL PIB HA AUGMENTAT UN 2,3% EN EL DARRER ANY

31.033€

llocs de
treball

llocs de treball
 a la Garrotxa

24.401
residents a la 
Garrotxa que 

treballen 

25.261

1.756 MILIONS
D’€UROS

PIB GARROTXA
2018

2018

2018

2017

DESEMBRE 2019 

productivitat
PIB per lloc de treball

GIRONA

63.517€
Catalunya

71.665€
Garrotxa

-0,3%* -0,9%*-1,1%*

71.764€

GIRONA

24.864€
Catalunya

23.760€
Garrotxa

22,7%* 3,0%* 8,3%*

21.714€

Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades pel web de l'Idescat, l'Anuari Econòmic Comarcal BBVA -Catalunya Caixa i del Servicio Público de Empleo Estatal 

(SEPE). * variació en 1 any

>36



pes economic dels sectors (% del valor afegit brut*)

22,9 Milions € 

1,4%
772,9 Milions € 

 48%
79,5 Milions € 

4,9%
734,7 Milions € 

Agricultura Indústria ConstruccióServeis

 45,6%

dimensio dels centres de cotitzacio

Fins a 5 treballadors 

1.414
De 6 a 50 treballadors

499
De 51 a 250 treballadors

55
251 treballadors O més

7

1.975 a la garrotxa
total d’empreses 4.748AUTONOMS

2018

2019. QUART TRIMESTRE

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DE L’ANUARI Econòmic Comarcal BBVA -Catalunya Caixa, DEP. EMPRESA I OCUPACIÓ. 

SECTOR SERVEIS

     81,6 - 5,1% > SANITAT I SERVEIS SOCIALS
     77,3 - 4,8% > ACTIVITATS PROFES. CIENT. I ADMIN.
    82,6 - 5,1% > HOSTALERIA
     63,1 - 3,9% > IMMOBILIÀRIES
    59    - 3,6% > ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I RECREATIVES

     41,3 - 2,6% > EDUCACIÓ
   47,8 - 3,0% > TRANSPORTS
     32,5 - 2,0% > ADMIN. PÚBL., DEFENSA, SEG. SOCIAL
     14,4 - 0,9% > BANCS I ASSEGURANCES
      10,8 - 0,7% > INFORMACIÓ I COMUNICACIONS
 734,1- 45,6% > TOTAL

MILIONS € -%

SECTOR INDUSTRIAL

289,1 - 18% > AGROALIMENTARI
     77,7- 4,8% > MAQUINÀRIA
   67,2 - 4,2% > QUÍMICA
    57,2 - 3,6% > PLÀSTIC
     55,1- 3,4% > ARTS GRÀFIQUES I PAPER
     42,2 - 2,6% > PROD. FARMACÈUTICS
  38,2 - 2,4% > TÈXTIL
  48,6 - 3,0% > METAL·LÚRGIA
     34,8 - 2,2% > ENERGIA
    25,7 - 1,6% > MINERALS
     36,8 - 2,3% > ALTRES
    772,9- 48% > TOTAL

MILIONS € -%

Productivitat 84.720 € (cat 100.540 €) Productivitat 55.360 € (cat 65.510 €)

* NO S’HA DE CONFONDRE AMB PIB NI AMB FACTURACIÓ. VEGEU DEFINICIÓ DE VALOR AFEGIT BRUT A L’INFORME DE CONJUNTURA ECONÒMICA. 
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    224,9 - 14,0% > COMERÇ



Agricultura   
554 TREBALLADORS

2,2%
1.659 TREBALLADORS

Construcció

6,6%
9.457 TREBALLADORS

Indústria

 37,7%
13.393 TREBALLADORS

Serveis

 53,4%

LLOCS DE TREBALL 2019

SECTOR INDUSTRIAL

4.189 - 16,7% > AGROALIMENTARI
866  -   3,5% > MAQUINÀRIA
763 -   3,0% > PLÀSTIC

   733 -  2,9% > METAL·LÚRGIA
   558 -   2,2% > TÈXTIL
   590 -   2,4% > ARTS GRÀFIQUES I PAPER
   345 -    1,4% > QUÍMICA
   252 -    1,0% > productes farmacèutics
1.161 -   4,6% > ALTRES
9.457- 37,7% > TOTAL

NRE. TREB. - %

SECTOR SERVEIS

4.124   -  16,5% > COMERÇ
1.818 -   7,3% > HOSTALERIA
1.833 -    7,3% > SANITAT I SERVEIS SOCIALS
1.657 -   6,6 % > ACTIVITATS PROFESSIONALS CIENTÍFIQUES I ADMIN.
1.527 -    6,1% > ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I RECREATIVES
   749 -    3,0% > TRANSPORTS
   620 -     2,5% > ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    646   -   2,6% > EDUCACIÓ
   422  -  1,7% > ALTRES
13.393 -53,4% > TOTAL

NRE. TREB. - %

>02.1 ACTIVITAT ECONOMICA

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES d’AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL. INCLOU TOTS ELS RÈGIMS: GENERAL I ESPECIALS AUTÒNOMS, AGRARI I TREBALLADORS DE LA LLAR
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>03 LA FEINA

contractes
TEMPORALS

Garrotxa

82,3%
Catalunya

eXPEDients 
de regulació 
d’ocupació
              

treballadors
AFECTATS

EXPEDIENTS 
DE REGULACIO

86,6%

57.590
POBLACIÓ

36.618
PERSONES
EN EDAT DE 
TREBALLAR
(entre 16 
i 64 anys)

27.330
POBLACIÓ
ACTIVA

9.288
POBLACIÓ 
INACTIVA *

25.261
POBLACIÓ
OCUPADA

2.069
POBLACIÓ 
ATURADA

20.972
PERSONES
MENORS DE 16 ANYS
I MAJORS DE 65 ANYS

TAXA D’OCUPACIÓ TAXA D’ATUR REGISTRAT

69% GARROTXA 7,6 % GARROTXA
63,8% GIRONA 10 %  GIRONA
66,2% CATALUNYA 10,4 % CATALUNYA

TAXA D’INACTIVITAT

25,4% GARROTXA
29,1% GIRONA
26,1% CATALUNYA

TEMPORALITAT DE LA NOVA CONTRACTACIO

*PERSONES DE 16 ANYS I MÉS QUE NO HAN TREBALLAT I NO CERQUEN OCUPACIÓ O NO ESTAN DISPONIBLES PER TREBALLAR: LES QUE EXCLUSIVAMENT TREBALLEN A LA LLAR, ESTUDIANTS QUE NO 
TREBALLEN, JUBILATS, INCAPACITATS I ALTRES

Font: Elaboració pRÒPIA a parTir de les dades D’IDESCAT, DEP. EMPRESA I OCUPACIÓ I SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

3 44

RELACIO AMB L’ACTIVITAT DE LA POBLACIO 
2019

SINISTRALITAT LABORAL
DURANT l’any 2019 hi ha hagut 940 accidents laborals

> 935 lleus

> 5 grEUS

> 0 mortalS

>39

Garrotxa catalunya

1.159 897,4
Nombre d’accidents laborals per cada 10.000 

llocs de treball assalariat
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Font: Elaboració pRÒPIA a parTir de les dades D’IDESCAT, DEP. EMPRESA I OCUPACIÓ I SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

EVOLUCIO DE LA CONTRACTACIO PER TRIMESTRES 2008-2019

2019
ATUR REGISTRATPERFIL DE LA PERSONA ATURADA  

Homes                                           45,3%
Dones                                           54,7%

Menors de 20 anys                   2,7%
de 20 a 29 anys                             13,3%
de 30 a 39 anys                              18,1 %
de 40 a 49 anys                              21,3%
de 50 a 59 anys                              27,6%
de 60 a 64 anys                             17 %
Majors de 64 anys                   0 %

Sense titulació                            15,1 %
Primer grau                             15,6%
Segon grau                                          54,2%
UNIVERSITARI                              15,1%

Agricultura                             1,8%
Indústria                                       19,6%
Construcció                             5,9%
Serveis                                        67,6%
Sense ocupació anterior     5,1%

SEXE

EDAT

NIVELL 
D’ESTUDIS

OCUPACIÓ 
ANTERIOR

>40

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

-40,0

-50,0

-30,0

-20,0

-10,0

00,0

10,0

20,0

30,0

40,0

1.000

0

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

NOMBRE DE CONTRACTES T.VAR. GARROTXA T.VAR. CATALUNYA

L’ANY 2019
S’HAN FORMALITZAT
21.847 CONTRACTES 
LABORALS



FACTORS DE COMPETITIVITAT DE LA GARROTXA

>04 COMPETITIVITAT TERRITORIAL

INDEX  FEGP* DE COMPETITIVITAT TERRITORIAL DE LES COMARQUES 
2018**

EVOLUCIO DE LA POSICIO DE LA
GARROTXA

2019

Barcelonès >1
Gironès >3

Pla de l’estany >14

OSONA >11

SELVA >21

RIPOLLÈS >30
41

3 0

20

10

1

2009 2010 2011 2012

BAIX EMPORDÀ >24

TERRA ALTA >42

ALT EMPORDÀ >17
GARROTXA >16

Font: Elaboració pRÒPIA a parTir de les dades DE L’INFORME FEGP ELABORAT PER ACTIVA PROSPECT
*    FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS
** dades del 2018 com a última informació disponible en el moment de la publicació

INNOVACIÓ, DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC> 16

DISPONIBILITAT DE POLS DE DESENVOLUPAMENT I INFRAESTRUCTURES>11

SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL> 10

SOSTENIBILITAT SOCIAL>6

QUALIFICACIÓ DELS RECURSOS HUMANS I RECURSOS PER A L’EDUCACIÓ I LA FORMACIÓ PROFESSIONAL>28

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTS I COMUNICACIONS>35

DISPONIBILITAT DE SÒL I ESPAI PER A L’ACTIVITAT ECONÒMICA>30

VOLUM DE MERCAT I D’ACTIVITAT> 13

ACCÉS ALS MERCATS DE CLIENTS I PROVEÏDORS, ACCÉS A LA INFORMACIÓ>24

ESPERIT EMPRENEDOR I DINAMISME EMPRESARIAL>30

POSICIO AL RANQUING DE COMARQUES > 18 DE 42  

2014
2217 18 20 20

2013
19

2015*

* L’ANY 2015 ES CREA LA COMARCA DEL MOIANÈS I, PER TANT, EL RÀNQUIING
PASSA A SER SOBRE 42.

>41

20
2016

15
2017

14
2018

16
2019

18

MILLOR
REGISTRE



INDICADORS GARROTXA 2017 (1/2)

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE LES DADES DE L’INFORME            FEGP, ELABORAT PER ACTIVA PROSPECT

LLOCS DE TREBALL SOBRE POBLACIÓ 15-64 ANYS
TAXA D’ATUR REGISTRAL
PERSONES OCUPADES ASSALARIADES AMB CONTRACTE FIX (%)
ÍNDEX D’INCIDÈNCIA D’ACCIDENTS EN JORNADA DE TREBALL AMB 
BAIXA (PER CADA 100.000 TREBALLADORS)

66,3

SOSTENIBILITAT 
SOCIAL

SOSTENIBILITAT 
MEDIAMBIENTAL

INDICADOR VALOR

6

7,1 10

72,2 11

3.813 31

POSICIÓ 
COMARCAL 
(SOBRE 42)

LLLOCS DE TREBALL EN ACTIVITATS MEDIAMBIENTALS
 PER CADA 10.000 HABITANTS 
CONSUM DOMÈSTIC D’AIGUA PER HABITANTS (M3)
CONSUM INDUSTRIAL I DE SERVEIS D’AIGUA PER ESTABLIMENT (M3)
COEFICIENT DE GENERACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS PER HABITANT
 I DIA (KB/HAB/DIA)
RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS MUNICIPALS (%)
RESIDUS INDUSTRIALS PER KM2 (TN)
RESIDUS INDUSTRIALS VALORITZATS (%)

15 21
49,4 12

633,3 18

1,4 22

49,3 11
99,8 24
78,8 21

LLOCS DE TREBALL DE L’ENSENYAMENT PER CADA 10.000 HABITANTS
TAXA ESPECÍFICA D’ESCOLARITZACIÓ ALS 17 ANYS
TITULATS SUPERIORS (%)
POBLACIÓ AMB ESTUDIS POSTOBLIGATORIS (%)
DIRECTIUS, TÈCNICS I PROFESSIONALS I CIENTÍFICS (%)

112,2 24

80,2 27

18,3 22

47,3 33
18,7 17

INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORT I COMUNICACIONS 137,2 24

0,0 33

19,1 31
55,0 27
2,3 24

DISPONIBILITAT DE SÒL I ESPAI 
PER A L’ACTIVITAT ECONÒMICA

SÒL SUSCEPTIBLE DE SER TRANSFORMAT EN URBANITZABLE (%)
SÒL URBANITZABLE (%)
SÒL URBÀ VACANT (%)
SÒL URBÀ QUALIFICAT PER A ACTIVITAT ECONÒMICA (HA)
COMPRAVENDES HABITATGES REGISTRATS (PREU/M2 CONSTRUÏT)

1,0 29

0,8 27

26,5 38

1,5 21

1.266,9 21

LLOCS DE TREBALL SOBRE POBLACIÓ 15-64 ANYS
TAXA D’ATUR REGISTRAL
PERSONES OCUPADES ASSALARIADES AMB CONTRACTE FIX (%)
ÍNDEX D’INCIDÈNCIA D’ACCIDENTS EN JORNADA DE TREBALL AMB 
BAIXA (PER CADA 100.000 TREBALLADORS)

SOSTENIBILITAT 
SOCIAL

SOSTENIBILITAT 
MEDIAMBIENTAL

INDICADOR VALOR

POSICIÓ 
COMARCAL 
(SOBRE 42)

QUALIFICACIÓ DELS RRHH
I RECURSOS PER A L’EDUCACIÓ
 I LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

LLLOCS DE TREBALL EN ACTIVITATS MEDIAMBIENTALS
 PER CADA 10.000 HABITANTS 
CONSUM DOMÈSTIC D’AIGUA PER HABITANTS (M3)
CONSUM INDUSTRIAL I DE SERVEIS D’AIGUA PER ESTABLIMENT (M3)
COEFICIENT DE GENERACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS PER HABITANT
 I DIA (KB/HAB/DIA)
RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS MUNICIPALS (%)
RESIDUS INDUSTRIALS PER KM2 (TN)
RESIDUS INDUSTRIALS VALORITZATS (%)

LLOCS DE TREBALL DE L’ENSENYAMENT PER CADA 10.000 HABITANTS
TAXA ESPECÍFICA D’ESCOLARITZACIÓ ALS 17 ANYS
TITULATS SUPERIORS (%)
POBLACIÓ AMB ESTUDIS POSTOBLIGATORIS (%)
DIRECTIUS, TÈCNICS I PROFESSIONALS I CIENTÍFICS (%)

INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORT I COMUNICACIONS

LLOCS DE TREBALL DE TRANSPORT I COMUNICACIONS PER CADA 
10.000 HABITANTS
POBLACIÓ AMB ACCÉS A LA XARXA FERROVIÀRIA (%)
INVERSIONS DEL DPTOP PER COMARQUES I KM2 (MILERS EUROS)
COBERTURA DE FIBRA ÒPTICA FTTH
AUTOBUSOS PER KM2

DISPONIBILITAT DE SÒL I ESPAI 
PER A L’ACTIVITAT ECONÒMICA

SÒL SUSCEPTIBLE DE SER TRANSFORMAT EN URBANITZABLE (%)
SÒL URBANITZABLE (%)
SÒL URBÀ VACANT (%)
SÒL URBÀ QUALIFICAT PER A ACTIVITAT ECONÒMICA (HA)
COMPRAVENDES HABITATGES REGISTRATS (PREU/M2 CONSTRUÏT)

>04.1 COMPETITIVITAT TERRITORIAL >42



FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE LES DADES DE L’INFORME ADEPG/FEGP, ELABORAT PER ACTIVA PROSPECT

INDICADORS GARROTXA 2017 (2/2)

LLOCS DE TREBALL EN SERVEIS EMPRESARIALS AVANÇATS PER 
10.000 HABITANTS
LLOCS DE TREBALL EN SERVEIS DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 
PER 10.000 HABITANTS
LLOCS DE TREBALL EN SERVEIS FINANCERS PER 10.000 HABITANTS

117,6

DISPONIBILITAT DE POLS 
DE DESENVOLUPAMENT I 

INFRAESTRUCTURES

ACCÉS ALS MERCATS 
DE CLIENTS I PROVEÏDORS, 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

INDICADOR VALOR

7

POSICIÓ 
COMARCAL 
(SOBRE 42)

LLOCS DE TREBALL EN SERVEIS DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 
20,4 18
21,1 21

DISTÀNCIA MÍNIMA ALS POLS DE DISTRIBUCIÓ DE SERVEIS 
I MERCADERIES (KM)
DISTÀNCIA EN MINUTS A L’EIX VIARI PRINCIPAL
DISTÀNCIA MITJANA AL MERCAT FINAL CATALÀ (KM)
DENSITAT DE POBLACIÓ (HABITANTS/KM2)
POBLACIÓ EN MUNICIPIS DE 5.000 O MÉS HABITANTS (%)
COBERTURA DE XARXES MÒBILS LTE (4G)

39,5 26
0,0 1

94,7 27
78,4 23

61,2 26
99,8 16

>04.2 COMPETITIVITAT TERRITORIAL >43

VOLUM DE MERCAT 
I D’ACTIVITAT

RENDA FAMILIAR DISPONIBLE BRUTA (MILIONS D’EUROS)
EMPRESES RESPECTE DE CATALUNYA (%)
VARIACIÓ DE LA POBLACIÓ EN UN ANY (%)
HABITATGE INICIATS PER 1.000 HABITANTS

894,6

21

20

0,8

30,8

2,4 15

INNOVACIÓ,
DESENVOLUPAMENT 

TECNOLÒGIC

LLOCS DE TREBALL EN RECERCA I DESENVOLUPAMENT PER 
10.000 HABITANTS
LLOCS DE TREBALL EN INDÚSTRIES DE MITJANA-ALTA TECNOLOGIA 
PER 10.000 HABITANTS
LLOCS DE TREBALL EN SERVEIS INTENSIUS DE CONEIXEMENT 
PER 10.000 HABITANTS
ÍNDEX DE DIVERSIFICACIÓ PRODUCTIVA
SOL·LICITUDS DE PATENTS PER MILIÓ D’HABITANTS
SOL·LICITUDS DE MARQUES PER MILIÓ D’HABITANTS

5,4 20

211,1

462,4
17,9

8

88,3

19

2.385

25
16
18

ESPERIT EMPRENEDOR
 I DINAMISME EMPRESARIAL

EMPRESES PER 1.000 HABITANTS
TREBALLADORS AUTÒNOMS PER 1.000 HABITANTS
SOCIETATS CONSTITUÏDES PER CADA 10.000 HABITANts
DE 16 A 64 ANYS
VARIACIÓ DE L’OCUPACIÓ EN UN ANY (%)
VARIACIÓ EN EL NOMBRE D’EMPRESES EN UN ANY (%)

34,8 22
90,3 22

4,1 16

-0,7 18

19,0 36



>05 EXPORTACIONS

La Garrotxa és la TERCERA comarca en exportacions de Girona 

PRINCIPALS SECTORS EXPORTADORS 

14% | PREPARATS CARNIS

14% | EQUIPS

10% | PRODUCTES QUÍMICS  

   8% | ALIMENTACIÓ I BEGUDES

certificats 
d’origen emesos

2.322
AUGMENT

respecte del 2018

5,1%
DE LES EXPORTACIONS

 DE GIRONA 

11,5%

ESTIMACIO DEL VOLUM TOTAL DE LES EXPORTACIONS DE LA GARROTXA

DESTÍ DE LES EXPORTACIONS

OCEANIA

2,1%
Europa 

(no membres UEM)**

4,3%
ÀSIA

31,6%
AMÈRICA

26,6%
ÀFRICA

35,2%

668,8 MILIONS€ 
valor 
de les 
exportacions

(***)

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE GIRONA 
* CERTIFICATS D’ORIGEN PER A PAÏSOS TERCERS QUE NO TENEN TRACTAT DE LLIURE COMERÇ O ACORD PREFERENCIAL AMB LA UE 
** UNIÓ ECONÒMICA I MONETÀRIA
***PER A LA METODOLOGIA DEL CÀLCUL DE L’ESTIMACIÓ VEgeu INFORME AL WEB
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>06 TURISME

COMPOSICIO DE L’OFERTA 2019

554
allotjaments 

reglats

TOTAL DE CAMINS SENYALITZATS 
I MANTINGUTS

1.119 km

11.658
places en 

allotjaments 
reglats

173
restaurants

32
empreses 

d’activitats

2
agències 

receptives
ACREDITADES

CETS*

18
NOMBRE

DE
 càmpings

IMPACTE ECONOMIC

138.860€  51% D’OCUPACIO
recaptació de l’Impost sobre 
Estades en Allotjaments 
Turístics DEL 2018

 MITJANA DELS ALLOTJAMENTS RECAPTACIÓ DE LA TAXA TURÍSTICA

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DE TURISME GARROTXA
* AGÈNCIES DE VIATGE QUE TENEN PER FINALITAT ATRAURE TURISTES A LA ZONA GEOGRÀFICA ON ESTAN LOCALITZADES I ACREDITADES AMB LA CARTA EUROPEA DE TURISME SOSTENIBLE (CETS)

194.787
PERSONES ATESES a 
la xarxa de Punts 

d’Informació Comarcals

COMPOSICIO DE LA DEMANDA 

52,6% 
visitants 

de procedència catalAna

19,6 % Resta de l’estat espanyol
21% de procedència europa

6,8% procedents de la resta del món 

62% 
de les visites

 es concentren entre els mesos 
d’abril a setembre

essent els mesos d’agost i 
setembre els de més afluència 

Tipologia 

Famílies 38,2%
Grups 42,6%
Parelles 26,7%
Individuals 3,6%
ALTRES 0,3%

ORIGEN

Catalunya  55,9%
ESPANYA18,6% 
ESTRANGERS 25,5% 
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NOMBRE D’EMPRESES 
ACREDITADES AMB LA CETS

Oferta pedagògica relacionada amb la CETS 
i Formació del Gremis

42 11
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LES 45 PRIMERES EMPRESES DE LA COMARCA SEGONS FACTURACIO*

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DEL SABI
DIPUTACIÓ DE GIRONA 
(BASE DE DADES DELS BALANÇOS PRESENTATS AL REGISTRE MERCANTIL) 
*Empreses amb seu social a la garrotxa

* * PES DEL SECTOR SOBRE ELS 45 VOLCANS

RANQUING 45 VOLCANS

>AGROALIMENTARI = 812,4 total sector 54,7%**
Noel Alimentaria SA > 277,6
Embutidos Monter SL > 132,3
Embutidos Caseros Collell SL > 98,4
Esteban Espuña SA > 76,0
Olot Meats SA. > 32,6
LA FAGEDA FUNDACiO > 22,8
Pere Porxas Pairo SL > 21,5
MARIA DEL TURA FEIXAS> 19,8
CARNICAS VALL DE BAS SL > 18,8
Ramon Ventula SA > 17,2
Despieces Carnicos Olot SL > 15,7
Beveland SA > 15,0
Carnicas J Colomer SA > 11,1
Luis Oliveras SA > 11,0
LIDEROU SL > 11,0
GERMANS SAGUÉS VILA > 10,9
PERNILS LLEMENA SA > 10,3
FAR JAMON SERRANO> 9,8

>ARTS GRÀFIQUES I PAPER  = 78,6 total sector 5%
LC PAPER 1881, SA > 36,9 
ALZAMORA PACKAGING SA > 25, 6
CARTOLOT SA > 16,0

>COMERÇ = 70,17 total sectoR  4% 
Ferros Agusti 1876 SL. > 28,4
Comercial Masoliver Sa > 26,3
INDUSTRIAL Agusti 1876 SL > 15,4

>CONSTRUCCIÓ= 10,8  TOTAL SECTOR  0,7%  
BELLAPART SA > 10,8

>ENERGIA = 57,7 total sector 3,5%
Bassols Energia Comercial SL > 33,9 
Bassols Energia SA > 12,8
CONFIREL AIE > 10,9

>INDÚSTRIA EXTRACTIVA = 18,3 total sector 1%
Cales de Llierca SA>18,3

>MAQUINÀRIA = 119,5 TOTAL Sector 7%
TAVIL IND SA >88,0
MASIAS MAQUINARIA SL >16,2
TECALUM SL>15,3

>PLÀSTIC = 151,9 total sector 9% 
SACOPA SAU  > 51,72
RESINAS OLOT SL > 28,3
POLTANK SAU > 26,3
INDUSTRIA TÉCNICA DEL PLÁSTICO SA > 24,3
TADESAN SL > 21,8 

>QUÍMIC I FARMACÈUTIC  = 105,1 TOTAL SECTOR 7 %
Zoetis  M&R Spain SL>80,4
SPINREACT SA>24,6

>TÈXTIL = 75,3 TOTAL SECTOR 5%
Fluvitex SL >34,4
S Vilarrasa SA >22,5
Francisco PagEs ValentI SA >18,4

>TRANSPORTS = 43,7 TOTAL SECTOR 2,9% 
Transportes Tresserras SA>32,7
TranSportes Badosa SA>11,0

>SERVEIS = 11,0 TOTAL SECTOR  0,7%
ROYAL VERD SERVICE SL > 11,0

63%
FACTURACIÓ

DE LES EMPRESES
SABI 2018milIONS D’EUROS

POSICIÓ 1>

>46

2018

POSICIÓ 45>



>07 RANQUING 45 VOLCANS >47

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DEL SABI
DIPUTACIÓ DE GIRONA 
(BASE DE DADES DELS BALANÇOS PRESENTATS AL REGISTRE MERCANTIL) 
*Empreses amb seu social a la garrotxa

POSICIÓ 1>

>AGROALIMENTARI = 2.747 total sector 47%
NOEL ALIMENTARIA SA > 913 
EMBUTIDOS MONTER SOCIEDAD LIMITADA > 417
ESTEBAN ESPUÑA SA > 344
LA FAGEDA FUNDACIO > 261
EMBUTIDOS CASEROS COLLELL SL > 251
PERNILS LLEMENA >112
RAMON VENTULA SA > 92
OLOT MEATS SA > 69
MARIA DEL TURA FEIXAS> 63
FAR JAMON SERRANO SA > 58
PERE PORXAS PAIRO SL > 58
BEVELAND SA > 57
LUIS OLIVERAS SA > 52

>ARTS GRÀFIQUES I PAPER= 210  TOTAL SECTOR 3,5%
ALZAMORA CARTON PACKAGING SA >124
LC PAPER 1881 SA > 86        

>COMERÇ=174  TOTAL SECTOR 3%
FERROS AGUSTI 1876 SL > 89
INDUSTRIAL AGUSTI 1876 SL > 85

>CONSTRUCCIÓ=139 TOTAL SECTOR 2 %
BELLAPART SA >73
TANÉ HERMÈTICS SL > 66

>INDÚSTRIA EXTRACTIVA = 65  total sector 1,1%
Cales de Llierca SA > 65

>PLÀSTIC = 719 total sector 12 %
Sacopa SAU >219
RESINAS OLOT SL >172
POLTANK SAU >155
INDUSTRIA TECNICA DEL PLASTICO SA >111
TADESAN SL > 62

>QUÍMIC I FARMACÈUTIC  = 358 TOTAL SECTOR  6 %
Zoetis  M&R Spain SL > 249
SPINREACT SA > 109

>TÈXTIL = 155 TOTAL SECTOR 2,6%
Fluvitex SL > 103
Francisco PagEs ValentI SA >52

>TRANSPORTS = 262 TOTAL SECTOR 4 % 
Transportes Tresserras SA >112
TranSportes Badosa SA >90
TranSports J PRADA SL >60

>SERVEIS I ALTRES=557 TOTAL SECTOR 9 %
ROYAL VERD SERVICE SL>115
BUGADERIA NÚRIA SL> 84
GESTORIA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ A LA 
VELLESA D’OLOT I COMARCA SL>84
RESANGI SL>58
MASALO INVEST>57
SILLERIA VERGES>56
ARICO FOREST>52
LOTEI SERVEIS TÈCNICS>51

>MAQUINÀRIA = 638 total sector 10 %
TAVIL IND SA >329
TECALUM>95
ASCENSORS SERRA SA > 85
MASIAS MAQUINARIA SL > 77
MECANICAS GARROTXA SA > 52

>COMERÇ=174  TOTAL SECTOR 3%>COMERÇ=174  TOTAL SECTOR 3%

49%
CONTRACTACIÓ

DE LES EMPRESES
SABI 2018

LES 45 PRIMERES EMPRESES DE LA COMARCA PER NOMBRE 
DE TREBALLADORS
2018

POSICIÓ 45>



PERSONES
Acabar amb la pobresa i la fam en  totes 
les seves formes i garantir la dignitat 
i la igualtat

PROSPERITAT
Garantir vides pròsperes i plenes en
harmonia amb la natura

PARTENARIATS
[ ALIANCES ]

Implementar l’Agenda a través d’aliances sòlides

Protegir els recursos naturals
del planeta i el clima per a les
futures generacions

PLANETA PAU
Fomentar les societats
justes i INclusives



PAU



31,2%  | Robatoris amb força

27,6%  | Furts

21,3%  |  Estafes

13,1% | Danys

  2,3%  | RobatoriS amb violència / intimidació

   0,8% | RobatoriS i furtS d’ús vehicle

   3,2% | Resta de delictes contra el patrimoni

   91  EXPEDIENTS OBERTS DE NOVES VÍCTIMES

107   PER VIOLÈNCIA DE GÈNERE

   29   PER VIOLÈNCIA DOMÈSTICA

     3   ALTRES TIPUS DE MALTRACTAMENTS

   76  ENTREVISTES AMB VÍCTIMES

  53  ORDRES DE PROTECCIÓ

703 TRUCADES DE SEGUIMENT

>01 SEGURETAT

FONT: ABP de la garrotxa (mossos d’esquadra), servei català de trànsit i policia municipal d’olot

NOMBRE D’EFECTIUS 2019 

ACTIVITAT POLICIAL

>50

SERVEIS PER 
DEMANDES CIUTADANES*

5.397
CONTROLS
 POLICIALS

245
VEHICLES

IDENTIFICATS
PERSONES

IDENTIFICADES

873 2.149

1.729> + 0,87%

PERSONES
DETINGUDES

174

DELICTES

ACCIDENTS DE TRANSIT 2019 GRUP DATENCIO A LA VICTIMA (GAV)

GARROTXA

39 X 1.000
HABITANTS

CATALUNYA

76 X 1.000
HABITANTS

GARROTXA

2,2 X 1.000
HABITANTS

CATALUNYA

3,6 X 1.000*
HABITANTS

MOSSOS D’ESQUADRA + POLICIA LOCAL

268

DELICTES CONTRA EL PATRIMONI

2 MORTALS
16 GREUS
147 LLEUS

ACCIDENTS

* S’entenen com a serveis per demandes ciutadanes totes aquelles actuacions policials planificades (seguretat ciutadana, informació, controls policials preventius...)



PROCEDIMENTS CIVILS

PROCEDIMENTS PENALS

PRODECIMENTS PENALS DE VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA

TOTAL

VARIACIÓ RESPECTE DEL 2018

258

231

11

500

1,4%

SENTÈNCIES

330

1.525

110

1.965

15%

AUTOS

611

11

0

622

-2,3%

DECRETS

+18,3 %

>02

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA  A PARTIR DE LES DADES DEL WEB DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA WWW.PODERJUDICIAL.ES

* NOTA: ALGUNS EXPEDIENTS ES TRANSFORMEN O ES REINICIEN

ENTRADA D’ASSUMPTES JUDICIALS A LA GARROTXA 2019

RESOLUCIO D’ASSUMPTES JUDICIALS

PROCEDIMENTS CIVILS

PROCEDIMENTS PENALS

PROCEDIMENTS PENALS DE VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA

TOTAL

787

366

16

1.169

EN TRÀMIT 
A L’INICI
d’any

EN TRÀMIT 
AL FINAL 
d’any*

1.484

2.054

227

3.765

ENTRATS

1.142

2.043

208

3.393

RESOLTS

1.152

422

50

1.624

ASSUMPTES JUDICIALS PENDENTS

JUSTICIA

HAN ENTRAT 3.765
ASSUMPTES JUCIALS 
ALS JUTJATS D’OLOT
I LA GARROTXA

39%
Procediments 

civils

1.484 2.054 227
60%

PROCEDIMENTS 
PENALS

6%
PROCEDIMENTS 

PENALS DE 
VIOLÈNCIA 
CONTRA LA 

DONA

+26,9%
Procediments 

civils

33%
ELS CASOS 

PENDENTS HAN 
AUGMENTAT EN 
EL DARRER ANY

181315 87

 9,7%
PROCEDIMENTS 

PENALS

 62,1%
PROCEDIMENTS 

PENALS DE VIOLÈNCIA 
CONTRA LA DONA

D’ASSUMPTES JUDICIALS

EVOLUCIÓ 2018-2019
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PERSONES
Acabar amb la pobresa i la fam en  totes 
les seves formes i garantir la dignitat 
i la igualtat

PROSPERITAT
Garantir vides pròsperes i plenes en
harmonia amb la natura

PARTENARIATS
[ ALIANCES ]

Implementar l’Agenda a través d’aliances sòlides

Protegir els recursos naturals
del planeta i el clima per a les
futures generacions

PLANETA PAU
Fomentar les societats
justes i INclusives



PARTENARIATS
[ ALIANCES ]



5,01€
DE BENEFICI

PER CADA 100€
INVERTITS

1,17
RÀTIO DE LIQUIDITAT

>01 ACTORS > LES EMPRESES

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DEL SABI 2018. Diputació de girona

ANALISI DE BALANCOS AGREGATS DE LES EMPRESES DE LA GARROTXA 2018

RENDIBILITAT ECONOMICA I FINANCERA EQUILIBRI FINANCER

BENEFICIS DEL CONJUNT DE LES EMPRESES 

ESTRUCTURA DEL BALANC

ACTIU
NO CORRENT

51,1%
PATRIMONI
NET

56,9%
PASSIU NO CORRENT 15,8%

PASSIU CORRENT

27,3%

ACTIU
CORRENT

48,9%

Per A cada 100 € invertits, les 
empreses han obtingut 5,01€ 
de benefici 
(abans d’interessos i impostos)

Per A cada 100 € de recursos 
(propis I FINANÇAMENT), les 
empreses n’han obtingut 8,79 de 
benefici net.

El marge de benefici mitjà de les 
empreses és d’un 5,64%

Els valors òptims orientatius són entre 1,5 i 
1,9 i un valor inferior a 1 indica problemes  
per fer front als deutes i obligacions a curt 
termini.

MILIONS D’EUROS
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250 M€

200 M€

150 M€

100 M€

50 M€

OM€
2013 2014 2015 2016 2017 2018

RESULTAT

EBIT

EBITDA
EBITDA BENEFICIS ABANS 
D’INTERESSOS,IMPOSTOS, 
DEPRECIACIONS I AMORTITZACIONS

EBIT BENEFICIS ABANS D’INTERESSOS
I IMPOSTOS

RESULTAT DE L’EXERCICI



>02 ACTORS> ADMINISTRACIONS

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE LES LIQUIDACIONS DELS 21 AJUNTAMENTS DE LA GARROTXA I DEL CONSELL COMARCAL (MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS)
*PASSIUS FINANCERS, DESPESES FINANCERES, TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL I ACTIUS FINANCERS

1· Ajuntament d’Olot

2· Consell Comarcal de la Garrotxa

3· Municipis 2.001-3.000 hab. (3)

4· Municipis 1.001-2.000 hab. (5)

5· Municipis fins a 1.000 hab. (12)

EVOLUCIO DE LA DESPESA DELS AJUNTAMENTS (€/hab.) 2018

DISTRIBUCIO DEL PRESSUPOST DE LES ADMINISTRACIONS LOCALS
2018

PRESSUPOST TOTAL

81.203.267€

LOCALS DE LA GARROTXA
DE LES ADMINISTRACIONS

44,54%
36,2 MILIONS €

16,2 MILIONS €

9 MILIONS €

9 MILIONS €

9 MILIONS €

AUGMENT DEL 3,25 % RESPECTE DEL 2017

16,2%

10,9%
11,0%

11,0%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

200,00€

-€

400,00€

600,00€

800,00€

1.000,00€

1.200,00€

1.400,00€

1.600,00€

DESPESA TOTAL DESPESA DE GESTIÓ ORDINÀRIA INVERSIONS ALTRES DESPESES *
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RECONEIXEMENT



EMPRESES
...una planta de producció de la Garrotxa és la guanyadora nacional dels European Business Awards 
en la categoria de responsabilitat social i conscienciació ambiental?  Aquest premi és un reconeixe-
ment a la responsabilitat social i a la conscienciació ambiental gràcies a la seva tecnologia OnePly
™ i els productes de la marca Dalia™ que es consideren referents pel què fa a fabricació sostenible 
de paper (LCPaper. Besalú).

...el projecte de la cooperativa La Fageda, ha estat guardonada als Estats Units amb el premi Turn 
the World Outward Award, que lliura The Arbinger Institute de Salt Lake City (USA) a les institucions 
i persones que tenen un impacte positiu en la societat. En concret, La Fageda ha rebut el premi a 
l’organització per al desenvolupament d’un negoci d’èxit que dedica els seus recursos a millorar la 
vida dels seus gairebé 200 empleats amb discapacitat o malaltia mental o en risc d’exclusió. (La 
Fageda. Santa Pau).

ADMINISTRACIONS
…al 2019 es va iniciar el projecte de col·laboració entre el Center for Folklife and Cultural Heritage de 
l’Smithsonian, amb seu a la ciutat nord-americana de Washington i la direcció general de Cultura 
Popular de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de la Vall d’en Bas? El projecte es basa en 
l’elaboració d’un inventari del patrimoni cultural intangible de la Vall d’en Bas. És la primera vegada 
que es fa un inventari d’aquestes característiques no sobre un sector concret del territori sinó sobre 
la totalitat d’un municipi.

SOCIETAT CIVIL
...una xef de la Garrotxa va ser guardonada per l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició 
(ACGN) amb el Premi Nacional de Gastronomia 2019? (Fina Puigdevall; Xef i propietària del restau-
rant Les Cols. Olot).

...aquest 2019 el Club de Patinatge Olot va ser premiat tant per la vessant esportiva com per la de 
gestió? El CPO va recollir el Trofeu a l’Excel·lència a la Gala del Patinatge Català i el seu president va 
ser reconegut a la Nit del Dirigent de l’Esport per tot el seu treball i trajectòria durant el 2018.

AGENTS D’INNOVACIÓ I CONEIXEMENT
…entre els més de 20 projectes presentats a Girona Space, el projecte d’origen garrotxí “Wisebird” 
ha estat seleccionat per a viatjar a Silicon Valley i competir en la gran final dels Explorer Awards 
2019? El projecte “Wisebird”  permet planejar i reservar viatges totalment personalitzats en funció 
dels gustos de l'usuari en tan sols 2 minuts. (Andrei Cristian Grigoriu de Besalú, i Sharanjeet Kaur 
Arora, d’Olot).

…l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, es va endur el guardó guanyador entre els centres 
d’educació secundària premiats en la tercera edició del concurs Materalia de trencadís? Els vuit 
instituts que van participar en el concurs, en el qual s’hi van implicar 200 joves, van haver de revestir 
una columna de formigó de 2x1 metres i de dues tones de pes amb la tècnica creativa del trencadís. 
La tècnica de construcció utilitzada per Antoni Gaudí durant el modernisme. 

…alumnes de l'institut Pere Alsius, de Banyoles, i una alumna de l’Institut Bosc de la Coma d’Olot, 
van guanyar el Premi Baldiri Reixac de la Fundació Carulla? En la categoria d'experiències, els guan-
yadors van ser els alumnes de l’Institut Pere Alsius de Banyoles amb el projecte “Fronteres a mig 
camí”. En la individual, es va premiar l’estudiant Alba Simon de segon de Batxillerat de l’institut del 
Bosc de la Coma, d'Olot pel seu treball de recerca Mengem vegetals transgènics?
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SABIES QUE...?
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POBLACIÓ
Dades recollides de l’informe elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de l’informe 
d’Actíva Prospect i dades de referència de l’IDESCAT
Aquest 2019, la població de la comarca de la Garrotxa ha crescut de 977 persones respecte de 
l’any passat, i segueix la tendència de creixement dels últims anys (és el més alt dels últims deu 
anys). Aquest creixement ha situat la població total de la comarca en 57.590 persones, la xifra 
més alta des que es tenen dades. Aquest creixement demogràfic que viu la comarca està en 
consonància amb la dinàmica tant de les comarques gironines, com del conjunt de Catalunya, 
que han crescut en taxes similars durant els darrers anys. L’increment de la població ha estat 
impulsat per l’augment de la població estrangera a la Garrotxa, una  dinàmica també similar a la 
catalana. El 2019 es comptabilitzen 8.892 persones estrangeres empadronades, que suposen 
un 15,44% de la població; la catalana, se situa al 15,11%. Les principals nacionalitats presents a la 
comarca són Índia, Marroc, Romania, Xina, Hondures,  Gàmbia i Ucraïna. La Garrotxa és una 
comarca amb persones de, com a mínim, 91 nacionalitats diferents. En relació amb l’estructura 
de població que es donava l’any 2009, la piràmide de població mostra com els joves tenen més 
presència de cohorts, especialment aquells entre 5 i 15 anys. En canvi, les edats més joves, els 
cohorts de 0 a 3 anys, mostren una disminució significativa. Pel que fa a les edats actives, dels 
16 als 64 anys, s’evidencia una estructura més envellida, amb més pes dels cohorts d’edats més 
avançades, i una important reducció entre els cohorts de 20 a 35 anys. En el grup d’edat de la 
gent gran, de 65 anys i més, hi ha més pes en les primeres edats, dels 65 als 69 anys, i més enllà 
dels 80 anys, que expliquen el procés d’envelliment i sobreenvelliment que està experimentant 
la comarca durant els darrers anys.

PLANETA
Elaborat pel Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA), el Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa i l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa

CANVI CLIMÀTIC I QUALITAT DE L’AIRE
Durant l’any 2019, la precipitació mitjana de les estacions meteorològiques comarcals ha estat 
de 636,4mm, un 25% inferior a la mitjana de la pluviometria dels darrers anys, que ha estat de 
852 mm. 
A l’estació de Can Jordà (Santa Pau), es controla la concentració d’ozó de l’aire. Per a l’any 2019 
es va complir el valor objectiu de protecció de la salut humana (VOPS). També es controla la 
concentració de diòxid de nitrogen, i en aquest mateix any tampoc es va superar el valor límit 
anual. 
A la Garrotxa hi ha dues estacions per al control de les radiacions de camp electromagnètic de 
les freqüències de telefonia mòbil. Els nivells mesurats des de la seva posada en funcionament 
(una l’any 2005 i l’altra, el 2010) no han superat mai els nivells màxims permesos. 

BIODIVERSITAT, MEDI NATURAL I PAISATGE
Per aquesta edició de l’Observatori s’analitzen quatre indicadors en l’apartat de biodiversitat, 
medi natural i paisatge: la superfície d’inundació del riu Fluvià amb superfície qualificada de sòl 
urbà de la ciutat d’Olot, la densitat de porc senglar, les espècies exòtiques i la freqüència de 
visites dels tres espais naturals més visitats de la Garrotxa (la fageda d’en Jordà, el volcà del 
Croscat i la vall de Sant Aniol).

AIGUA
Amb dades dels darrers 7 anys, el consum total d’aigua per a ús domèstic a la comarca es manté 
constant, amb una lleugera tendència a l’alça. En l’àmbit català, la Garrotxa és la tretzena 
comarca de Catalunya amb menys consum d’aigua d’ús domèstic per habitant i dia i, amb 109 
litres, se situa per sota dels 116 litres que es calcula que consumeix, de mitjana, un català. 
 El 57% dels punts de cursos fluvials mostrejats durant el 2019, segons l’índex biològic IBMWP, 
presenten una qualitat molt bona o bona, i per la resta la qualitat és mitjana, deficient o dolenta. 
 Totes les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2019, excepte tres, presenten valors de 
concentració de nitrats inferiors al valor paramètric (50 mg/l). La concentració total de nitrats 
enguany ha trencat la tendència a la baixa dels últims anys. 
Enguany els nivells piezomètrics dels aqüífers tornen a ser baixos per les precipitacions poc 
abundants. 
Les fonts naturals d’Olot presenten una aigua sense garanties sanitàries, atès que són aigües no 
sotmeses a cap tipus de tractament, fet que s’evidencia per la presència d’alguns bacteris 
patògens com Escherichia coli. La concentració de nitrats en aquestes fonts es manté constant, 
amb una lleugera tendència a la baixa.

RESIDUS
Del 2000 al 2013, la producció de residus municipals a la Garrotxa va seguir la mateixa tendèn-
cia que en el conjunt de Catalunya: augmenta fins al 2006 i a partir d’aquí comença un descens. 
A partir de 2014, la tendència en la producció torna a ser a l’alça, tant al territori català com a la 
Garrotxa, on el 2018 la generació per càpita augmenta un 3%. 
Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà de selecció a la comarca és del 49%. Argelaguer és 
el municipi amb un nivell de selecció més elevat, amb el 78% dels residus seleccionats. En el 
conjunt de Catalunya, el grau de selecció és del 42%. 
La producció de residus industrials declarats a la Garrotxa des de l’any 2002 fins al 2007 va 
augmentar un 40%. A partir d’aquest any disminueix un 30%, fins al 2014, que torna a començar 
un procés d’increment que es frena l’any 2018. 

ENERGIA
En els tres darrers anys el consum elèctric dels equipaments municipals de la comarca ha seguit 
una tendència a la reducció, si bé molt lleugera. La reducció ha estat d’1,1% respecte als consums 
de l’any 2018. Tots els ajuntaments de la comarca consumeixen energia elèctrica 100% renova-
ble que els subministra la comercialitzadora que tenen contractada. 
Pel que fa referència a les instal·lacions de generació elèctrica local, en comparació amb el 2012, 

s’ha doblat la quantitat d’instal·lacions fotovoltaiques, si bé tenen una menor potència instal·la-
da i ja no són per a injecció a la xarxa com les inicials, sinó que treballen en el sistema d’autocon-
sum. De les 40 instal·lacions noves, 10 són de titularitat pública. La gran majoria s’han registrat 
en els darrers mesos del 2019 i principis del 2020, arran del canvis normatius favorables i a la 
reducció del cost de les instal·lacions. En relació amb la potència instal·lada i també energia 
generada, la cogeneració és la que té més potència, amb 51.870kW, després de la darrera 
incorporació d’una nova instal·lació de 4.040 kW. 
La certificació energètica dels edificis és obligatòria per als de nova construcció des del 2007. Per 
als antics, ho és des del 2013, i només en el moment que es venguin o lloguin. Aquesta certifica-
ció estableix unes categories en funció del consum i van des de l’A (més eficient) fins a la G 
(menys eficient). Dels 6.790 certificats d’edificis de la Garrotxa, el percentatge més alt correspon 
a la categoria E, amb 3.142 edificis. 

MOBILITAT
Al llarg del 2019, dos ajuntaments de la comarca (Riudaura i Santa Pau) han instal·lat punts de 
recàrrega en els seus municipis i s’afegeixen als existents a Olot, Besalú i Beuda. Cal tenir en 
compte que, a part d’aquests públics, n’hi ha de privats en pàrquings i establiments turístics. 

PERSONES

HABITATGE
Elaborat per l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot

Tot i que la Garrotxa ha moderat amb força el creixement del seu PIB durant el 2018 fins a 
situar-lo en el 2,3%, continua situant-se com una de les comarques que més ha crescut durant 
el període de recuperació econòmica. L’activitat constructora es ressent d’aquest alentiment i 
redueix el ritme de creixement, que ha situat el creixement de l’ocupació al sector de la construc-
ció en l’1,8% durant el darrer trimestre de 2019, i que ha situat els llocs de treball del sector de la 
construcció en 1.659. Pel que fa a la construcció d’habitatges, si durant el 2018 s’iniciaven 138 
habitatges, durant el 2019 se’n van començar 94, fet que suposa un descens del 31,8%. En els 
habitatges acabats, el descens també ha estat moderat, i s’ha passat de 57 a 33 habitatges 
finalitzats durant el 2019. El mateix procés es veu a Catalunya, on podem observar un creixe-
ment més estable del sector amb 14.549 habitatges iniciats i 8.831 d’habitatges acabats.
Pel que fa al mercat immobiliari residencial, d’altra banda, trobem un augment notable en el 
nombre d’habitatges venuts, tant nous com usats, i una estabilització dels preus; pel que fa al 
mercat de lloguer, la dinàmica tendeix sensiblement a la baixa, amb un nombre de contractes 
formalitzats a la Garrotxa durant el 2019 de 1.070, lleugerament per sota de l’any 2018, amb 1.211 
contractes formalitzats. L’import del lloguer mensual ha crescut, entre 2018 i 2019,  d’un 10% a 
la Garrotxa, i ha passat de 419,54€ euros mensuals a 464,22 €.

SERVEIS SOCIALS
Elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG)
Enguany la comarca ha augmentat en 977 persones; seguim amb moviments migratoris, 
especialment a la ciutat d’Olot. Al padró municipal hi ha hagut 2.104 altes, de les quals un 65,2% 
són persones estrangeres. Les principals nacionalitats són Índia, Marroc, romania, Xina, Hondu-
res, Gàmbia i Ucraïna. Segueix essent significatiu, per les conseqüències que té, el nombre de 
famílies que arriben a la comarca en una situació administrativa irregular o bé demanant asil. 
S’ha seguit mantenint la millora de la situació social i econòmica de la comarca, especialment 
pel que fa a la reducció de les xifres d’atur. Malgrat això, cada vegada ens arriben més situacions 
amb molta precarietat econòmica, i de l’habitatge, de persones que treballen però no arriben a 
final de mes, el que anomenem treballadors pobres. 
A banda de les problemàtiques socials derivades del context socioeconòmic, la població major 
de 85 anys és de 2.510 persones, de les quals 999 viuen soles. Aquesta situació d'envelliment i 
sobreenvelliment de la comarca suposa que gairebé un 40% de les atencions que es fan a 
serveis socials siguin per temes relacionats amb la promoció de l’autonomia i l’atenció a la 
dependència. 
Finalment, cal destacar l’augment significatiu de dones que participen en el SIAD, el Servei 
d’Informació i Atenció a Dones per rebre atenció psicològica, jurídica i per violència. 

EDUCACIÓ
Elaborat per l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot (IMEJO)

Si mirem el conjunt català, les dades sobre educació a la Garrotxa no difereixen gaire de les de la 
resta de Catalunya, si bé se’n poden identificar algunes especificitats, com una major escolarit-
zació a les escoles bressol. A la Garrotxa, la taxa d’escolarització de 0 a 2 anys se situa un any més 
per sobre del 50%. Si ens fixem en el segon cicle d’educació infantil, comprovem que l’escolarit-
zació dels infants en aquesta etapa no obligatòria continua essent l’opció més majoritària entre 
les famílies de la Garrotxa (94,7%). Una altra dada rellevant és que el nivell d’alumnes que acredi-
ten l’ESO a la comarca (86,19 %) ha baixat respecte de l’any anterior i també respecte del conjunt 
de Catalunya (88,8%). Pel que fa als coneixements globals a l’ESO, cal destacar uns millors 
coneixements en matemàtiques i ciència. Una vegada més, els resultats de les proves PAU 
demostren el gran nivell acadèmic i formatiu de la comarca. El 2019, i per segon any consecutiu, 
tots els alumnes garrotxins que es van presentar a les proves PAU van aprovar-les. Cal remarcar, 
també, la bona oferta de cicles formatius i de programes per a les noves oportunitats (PFI i IFE); 
si ens fixem en quines són les famílies professionals més sol·licitades de la comarca, observem 
que en l’àmbit de CFGM o CFAM la família de sanitat es manté com la més demanada. Si ens 
fixem en els estudis de CFGS o CFAS, observem que es manté la tendència de l’any passat i la 
família professional més sol·licitada és la d’arts plàstiques i disseny. Les dades recollides aquest 
any també ens permeten identificar famílies professionals altament masculinitzades o feminit-
zades. Com a senyals d’alarma, cal subratllar que l’origen familiar condiciona molt els resultats 
d’ESO dels alumnes i que, encara avui, el biaix de gènere en els cicles formatius és gran. 

INFORME INSERCIÓ LABORAL GRADUATS FP 2019 LA GARROTXA
Elaborat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES)

Segons l’estudi Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals, només el 5% dels alumnes 
graduats en FP o Ensenyaments Artístics l’any 2019, en algun dels centres de la comarca, està 
buscant feina. Per obtenir aquests resultats s’ha fet una enquesta d’inserció laboral a 362 joves 
de la promoció de l’any 2019, sis mesos després d’haver-se graduat (aproximadament el 85% 
dels alumnes que han acabat). Els centres de procedència dels alumnes són: Institut Bosc de la 
Coma, Institut la Garrotxa, Institut Montsacopa, Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, Escola 
Pia Olot i Kreas, Centre Integral de Formació en Indústries Càrnies i Agroalimentàries. 
Un 51% dels joves graduats ha trobat feina, mentre que un 44% continua estudiant. Si només 
ens fixem en els graduats de cicle mitjà, un 73% continua estudiant, pràcticament tots un grau 
superior. Pel que fa als graduats de cicle superior, un 43% estudia a la universitat, cosa que 
demostra que els cicles de grau superior són una via molt vàlida per accedir a estudis universita-
ris, amb l’avantatge que els alumnes que opten per aquest camí han pogut conèixer la realitat 
del seu perfil professional a través de la formació en centres de treball, tenen un bon coneixe-
ment de la part pràctica que els facilita la inserció laboral i és una opció molt valorada per les 
empreses.  
Referent a la feina actual, un 73% manifesta que la realització dels estudis de cicles els ha 
facilitat la incorporació al món laboral. Aquests resultats demostren que els estudis de formació 
professionalitzadora són una opció molt interessant a l’hora de trobar feina. Quant al tipus de 
contracte, el 58% són temporals, enfront d'un 38%, que són indefinits.  

ESTUDIS UNIVERSITARIS
Elaborat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES)

Durant el curs 2019-20, un total de 1.161 estudiants de la comarca de la Garrotxa estan cursant 
un grau universitari en alguna de les universitats catalanes, tan sols 4 alumnes menys que l’any 
anterior. Són 10 dones més i 14 homes menys que l’any anterior i, en total, les primeres repre-
senten el 59,86% (695), mentre que els homes són el 40,14% (466). 
Si bé durant pràcticament 5 anys seguits el grau d’Administració i Direcció d’Empreses ha estat 
el més estudiat pels universitaris de la Garrotxa, tot i que continua sent una de les opcions més 
escollides, enguany els graus que apleguen més alumnes són els d’Educació infantil i Educació 
Primària (98 en total). 
Una tendència que es manté invariable des que recollim dades, ja fa més de 10 anys, és l’elecció 
del centre on estudiar. La Universitat de Girona continua aplegant bona part dels universitaris 
provinents de la Garrotxa i per al curs 2019-20 són 412, xifra que representa prop d’un 36% del 
total d’estudiants de la comarca. 
La segueixen la Universitat de Barcelona, amb 162 alumnes; la Universitat Oberta de Catalunya 
que aquest curs ha perdut una vintena d’alumnes, tot i que, amb 132 alumnes, continua repre-
sentant la tercera opció per tercer any consecutiu, , i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
125 alumnes. 

LLENGUA
Elaborat pel Consorci per a la Normalització Lingüística d’Olot – la Garrotxa

El 2019, la Direcció General de Política Lingüística va publicar l’Enquesta d’usos lingüístics de la 
població (EULP), un estudi quinquennal dels usos de català (del castellà i d’altres llengües) a 
Catalunya de la població de 15 anys i més.
La conclusió, comparant els resultats amb els altres estudis (2003, 2008 i 2013), és que l’ús del 
català com a llengua d’ús habitual aguanta a les comarques gironines, amb un 54,1%, però es 
desploma a l’àmbit metropolità, on només el 27,5% afirma que usa el català habitualment.
Pel que fa a la llengua d’identificació, s’observa que els joves fan usos compartits entre català i 
altres llengües i no s’identifiquen tant amb el català com les generacions més grans. Com més 
identificació hi ha amb una llengua, més habitual acaba essent en l’ús diari. Val la pena recordar 
que a les comarques gironines gairebé 90.000 persones tenen coma llengua inicial llengües 
diferents del català i del castellà, i d’aquestes destaca l’àrab, que és la llengua inicial de 21.700 
persones.
Pel que fa a Olot, amb un índex d’immigració del 20,1%, hem passat, en cinc anys, de 60 nacio-
nalitats a 91, però el nombre de llengües es manté força estable: incloent-hi el català i el castellà, 
la ciutat en té 58, amb les mateixes cinc grans llengües, que són, per ordre de més a menys 
parlants: panjabi, romanès, àrab, xinès mandarí i soninke.
És molt important destacar dos aspectes: UN, la tendència a l’alça de la immigració d’Amèrica 
Central i del Sud (a Olot, hi viuen 1.771 persones sud-americanes); DOS, l’índex de població 
panjabi que viu a Catalunya és del 6,13%, mentre que a Olot és del 18,16%, tres vegades més. 
Tenim una població de 1.684 persones del Panjab a Olot, la comunitat més gran de Catalunya.
Actualment, el 70% de la feina que fa el Servei de Català d’Olot-la Garrotxa se centra en l’ensen-
yament, sobretot dels cursos de nivells inicials i bàsics. No hi ha gaire continuïtat en l’aprenen-
tatge més enllà del Bàsic 3: la majoria de persones estrangeres estudien només 45-90 hores de 
català perquè és un tràmit per a l’arrelament o la residència.
Si analitzem l’alumnat per procedències, veiem que el 39% d’aquests nivells bàsics són alumnes 
que provenen d’Amèrica Central i del Sud, però només un 8% provenen de l’Índia, malgrat ser 
una comunitat tan gran.
Per acabar, volem remarcar que, en col·laboració amb l’Àrea d’Informació del Territori de l’Ajun-
tament d’Olot, s’ha elaborat un mapa que es posa a disposició del públic en general: mapa de 
terceres llengües, en què observem que el panjabi continua tenint un pes important a la ciutat 
com a tercera llengua d’alguns barris, mentre que la resta de llengües estan molt més repartides 
(el xinès, per exemple, no surt a cap districte com a 3a llengua, malgrat que hi 842 parlants de 
xinès mandarí, però estan molt repartits per tot Olot). 

SALUT
Elaborat per la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, l’Institut Català de la Salut 
(la Garrotxa) i l’Institut d’Assistència Sanitària (la Garrotxa) 

La comarca de la Garrotxa ha experimentat un augment de població, sobretot a nivell de la 
ciutat d’Olot. Durant el 2019 es va poder augmentar el nombre d’unitats bàsiques assistencials 
a l’EAP Garrotxa afegint a l’equip  un metge i una infermera. 
Al llarg d’aquest 2019, a la comarca s’han anat consolidant diversos dels projectes iniciats els 
darrers tres anys que busquen promoure el treball en xarxa i l’acostament dels serveis assisten-
cials a la comunitat. Dins del marc del Programa suport a primària en salut mental i addiccions,  
es va poder tirar endavant el primer grup específic per a homes i s’han començat a posar les 
bases per poder fer un treball en xarxa orientat a la comunitat per afavorir la desmedicalització. 
Es va realitzar la Primera Jornada de salut mediambiental pediàtrica de Catalunya i la FHOCG 
(Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa) va signar el mes d’abril el conveni amb la 
UVic-UCC i  el consistori olotí amb l’objectiu de promoure el desenvolupament de les humani-
tats integrades en les ciències de la salut i es va portar a terme un cicle de conferències sota el 
títol de “Límits i coneixement: ciència i humanitats a la sanitat del segle XXI”. 
En el marc del treball en xarxa, es va continuar avançant en l’elaboració d’un protocol d’estudi 
per conèixer la realitat de la solitud no volguda a la nostra comarca.

ESPORTS 
Elaborat per l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot  (IMELO)

Aquest any, per l’episodi d’emergència sanitària i social per Covid-19, ha estat impossible recollir 
les dades d’esport federat d’Olot per al llibret de l’Observatori; de totes maneres, s’intentarà 
anar recollint dades per tal de mantenir la seqüència d’aquesta informació per a les edicions 
posteriors, i també per disposar de les dades actualitzades per a la pàgina web de l’Observatori 
www.observatorigarrotxa.cat
Per a aquesta edició, ens hem fixat en els usos de les IEM (instal·lacions esportives municipals) 
de gestió directa de l’Ajuntament d’Olot durant la temporada 2018 – 2019. Cal concretar que, 
quan parlem de gestió directa, això vol dir que és el mateix Ajuntament qui a través de la seva 
Àrea d’Esports en fa el manteniment i les tasques de consergeria.  
Pel que fa a la promoció de l’activitat física a les escoles, es tracta d’un programa amb molts 
anys de recorregut i que es desenvolupa de forma gratuïta i en horari escolar, fet que garanteix 
la participació de tot l’alumnat. Aquest 2019 s’han consolidat les sessions de natació a 1r de 
primària i, en general, observem que el 2019 s’ha mantingut la tendència de participació tant en 
escacs com en poliesport.

CULTURA
Elaborat per l’Institut Municipal de Cultura d’Olot (IMCO)

Durant el 2019, l’Institut Municipal de Cultura ha mantingut una activitat similar a la d’altres 
anys, amb un mateix pressupost i amb una programació i una oferta cultural basades en l’equi-
libri entre la quantitat i la qualitat. S’han programat 125 espectacles d’arts escèniques, sis menys 
que el 2018, i 208 concerts (públics i privats), 3 més que l’any passat. Com en anys anteriors, la 
resposta ciutadana ha estat notable; en xifres, cal destacar una davallada en nombre d’especta-
dors als espectacles celebrats en recintes tancats, que va passar dels 40.884 del 2018 als 32.035 
del 2019, i un augment notable de les persones que van visitar els museus d’Olot, que van 
passar dels 63.454 visitants als 95.867 del 2019.

Cal destacar, finalment, la incorporació de tres nous festivals, dos dels quals adreçats als més 
petits, i la bona acollida per part del públic dels festivals ja existents com Sismògraf, MOT o 
Lluèrnia, que s’han convertit en pols de referència cultural del país. 

ECONOMIA

COMPORTAMENT ECONÒMIC
Elaborat per Actíva Prospect

Aquest 2019, tot i que la Garrotxa ha moderat amb força el creixement del seu PIB durant el 
2018 fins a situar-lo en el 2,33%, en el més llarg termini situa la Garrotxa com una de les comar-
ques que més ha crescut durant el període de recuperació econòmica.
El menor creixement econòmic i els majors creixements poblacionals allunyen la Garrotxa de la 
total confluència dels nivells de PIB per càpita amb Catalunya, que se situa actualment en un 
2,0% per sota del nivell català.  
La Garrotxa, que ha registrat nivells de productivitat per lloc de treball superiors als de Catalunya 
durant els darrers anys amb una mitjana de 71.764 €, per lloc de treball.
L’evolució de la renda a la comarca continua sent molt positiva gràcies a un dels majors 
increments dels últims anys: l’augment de 1.669 euros de la base imposable per declarant de 
l’IRPF durant el 2017 situa la renda mitjana en els 21.714 €, la xifra més elevada des que es 
disposa de dades.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Elaborat per Actíva Prospect
La dinàmica de moderació dels creixements de l’ocupació en la qual es trobava immersa la 
Garrotxa es reverteix a finals del 2019 gràcies al creixement de la indústria.
La indústria assoleix un nou màxim d’ocupació amb 9.903 llocs de treball a la comarca, gràcies 
a l’impuls del sector de l’alimentació, especialment durant el darrer trimestre de l’any.
El mal comportament del comerç durant el 2019 frena el creixement de l’ocupació al sector 
serveis. La construcció segueix reduint els ritmes de creixement i l’agricultura es manté en la 

tònica negativa dels últims trimestres.
Un any més, la indústria torna a liderar el creixement de l’ocupació a la Garrotxa, i genera el 
82,9% dels 754 nous llocs de treball creats a la comarca durant els últims mesos de l’any.
Durant el 2019, els serveis redueixen el seu ritme de creixement respecte d’ anys anteriors amb 
increments que han fluctuat entre el 0,9% i l’1,7%, davant les variacions superiors al 3,0% del 
període 2014-2018. La causa d’aquest alentiment ha estat el retrocés del comerç, que ja acumu-
la tres trimestres consecutius amb pèrdues d’ocupació i que durant els tres últims mesos de 
l’any ha perdut 109 llocs de treball.

MERCAT DE TREBALL
Elaborat per Actíva Prospect

L’alentiment dels ritmes de creixement de l’ocupació es reverteix a finals del 2019 amb un 
repunt que torna a situar l’ocupació de la Garrotxa en màxims històrics.
Davant del constant creixement del treball assalariat, que tanca el 2019 amb un increment del 
5,2%, el treball autònom s’enfonsa amb pèrdues d’ocupació que se situen en el -7,2% durant el 
mateix període.
La reducció del nombre de persones registrades a l’atur es modera durant el 2019, i se situa en 
tan sols un 0,7% el darrer trimestre de l’any. A Catalunya, la reducció se situa en el 7,2%.
Després d’un 2018 en què la contractació es va frenar molt significativament, durant el 2019 el 
nombre de contractes signats a la comarca tornen a créixer amb força, sobretot durant el segon 
semestre.

COMERÇ EXTERIOR
Elaborat per la Cambra de Comerç de Girona

Les exportacions gironines durant el 2019 van ser de més de 5.782 milions d'euros, contra una 
xifra d'importacions d’uns 2.844 milions. Les xifres d'exportacions de les empreses gironines, a 
més, signifiquen el 7,83% de les exportacions catalanes. Les importacions, per la seva banda, 
representen el 3,08% del global català.
Per altra banda, els Certificats d'origen que van emetre el 2019 les Cambres de la demarcació de 
Girona van ser de 20.073, mentre que el 2018 es va arribar a un volum de 15.768, la qual cosa 
suposa un increment del 27,30%.
Observem doncs, que la Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament exportadora i 
representa un 11,57% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a països fora de la UE 
o amb qui no hi ha acord bilateral (especialment a l’Àfrica, Àsia i Amèrica), i continua essent la 
tercera comarca  en importància de la demarcació. Les exportacions a tercers països respecte de 
les dades de 2018 han tingut un creixement del 5,16%. El valor estimat anual és de 668,89 
milions d’euros (aquesta darrera xifra inclou també les exportacions a la UE). Cal destacar que la 
major part dels sectors productius participen en l’activitat exportadora.

TURISME 
Elaborat per Turisme Garrotxa

L’any 2019 el model de desenvolupament turístic de la Garrotxa s’ha continuat basant en el 
turisme sostenible i per a tothom, a través de l’estratègia i els principis de la CETS (Carta europea 
de turisme sostenible).
Pel que fa a l’oferta, el sector ha crescut especialment en habitatges d’ús turístic (+18,6%). També 
ha crescut la recaptació de l’impost sobre estades en allotjaments turístics (+2,9%). El nombre 
d’empreses turístiques compromeses amb la sostenibilitat i que treballen per un territori social-
ment responsable creix, i ja arriba a les 42 (+10,5%). La demanda, per la seva banda, es manté 
estable o lleugerament a la baixa respecte d’anys anteriors: petit descens en l’ocupació (-1%), 
poques variacions en el total de persones ateses a les oficines de turisme, i Catalunya com a 
mercat principal (55,9%), amb un pes important dels mercats internacionals (25,5%), que un any 
més superen l’estatal (18,6%).
Turistes, visitants i població local tenen a la seva disposició 1.119 km de camins senyalitzats per 
gaudir de la natura i fer salut, i més de 140 itineraris senyalitzats diferents.
Som, doncs, davant d’un sector divers que experimenta un nou creixement de l’oferta, més 
important que no pas el de la demanda, que es manté estable o lleugerament a l’alça, i una 
bona infraestructura per al gaudi de la natura.

PAU

SEGURETAT
Elaborat per Mossos d’Esquadra – ABP de la Garrotxa

La comarca de la Garrotxa històricament presenta un impacte o pressió delinqüencial baix i 
lineal durant tots els mesos de l’any. Respecte del 2018, observem una estabilitat dels fets 
delictius, una tònica inversa de la que es presenta en general a Catalunya.
Per determinar l’impacte i/o pressió delinqüencial que té un determinat territori es té en compte 
la taxa de fets penals per 1.000 habitants: aquesta taxa ens permet veure quin és l’impacte 
sobre la ciutadania en un determinat territori. A la Garrotxa, la taxa és de 38’9 delictes per 1.000 
habitants, mentre que el global de Catalunya és del 76,4, és a dir, el doble. Per tant, la població 
de la Garrotxa està gairebé al 50% per sota respecte de la mitjana de Catalunya. En aquest 
sentit, tot i que hem de continuar amb l’objectiu de reduir i minimitzar la delinqüència, sí que 
podem afirmar que tenim un bon nivell de qualitat pel que fa a la seguretat i al servei públic 
policial a la comarca. 
Pel que fa a la tipologia de delictes, la tendència mostra, com l’any anterior, dues tipologies: la 
primera, els robatoris amb força sobre les coses, furts i els robatoris a l’interior de domicilis. I, 
com a segon tipus, un fet delinqüencial que no necessàriament incideix de manera directa sobre 
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les persones i/o les coses, que són els delictes informàtics com les estafes, que mostren un 
lleuger increment en relació al 2018.
En la valoració, cal dir que en general els delictes són més especialitzats i no establerts contínua-
ment a la comarca, en el sentit que determinada delinqüència organitzada prové de fora de la 
nostra comarca a través de les vies ràpides d’accés a la Garrotxa i és difícil de detectar; tot i així, 
a la nostra comarca encara podem gaudir d’una bona seguretat si ens atenem als fets penals 
ocorreguts i l’impacte en la població, ja que la ràtio és la meitat de la de Catalunya. En aquesta 
línia, aquest 2019 s’ha continuat amb la implementació de mesures policials preventives com 
els controls policials a les diverses vies d’entrada de la comarca, l’increment dels patrullatges 
dirigits i la millora en les investigacions, focalitzant les identificacions en zones concretes i 
susceptibles de robatoris, fet que ha fet davallar el nombre de controls aleatoris en zones disper-
ses i el nombre de vehicles identificats en relació amb el 2018. Des d’una òptica de formació, 
també s’ha continuat amb les accions directes adreçades als més joves i de conscienciació de la 
nova amenaça que són les noves tecnologies i la ciberdelinqüència.
Finalment, cal incidir en la consolidació del GAV (Grup d’Atenció a la Víctima), que és l’oficina de 
suport i atenció a la víctima i que es basa en diferents accions: informar, coordinar, prevenir i 
protegir. És gràcies a aquesta tasca continuada del GAV que es veu un increment del nombre 
d’expedients oberts de noves víctimes i on observem un increment en les atencions per violèn-
cia de gènere, en les entrevistes amb les víctimes i amb les trucades de seguiment. 

Policia Municipal d’Olot  

Una de les problemàtiques socials d’arreu del país, i que també afecta la ciutat d’Olot, és la 
proliferació d’ocupacions.  Els habitatges ocupats (de vegades blocs sencers) sempre tenen una 
entitat bancària com a propietària. Malgrat la diligència a l’hora de notificar aquesta ocupació i 
confeccionar un primer atestat penal, la lentitud de la justícia i el baix interès dels propietaris 
acaben dilatant la resolució d’aquestes ocupacions. Al darrere de les ocupacions sovint hi ha 
grups relativament organitzats que, després de l’ocupació de manera fraudulenta, connecten 
l’habitatge a la xarxa de llum i aigua per acabar cedint aquest pis a una família amb pocs 
recursos que paga un únic import en rebre les noves claus. En el pitjor dels casos, els residents 
són gent marginal, amb problemes psicològics i de drogoaddicció, que malviuen en aquests 
habitatges ocupats i generen molèsties veïnals i problemes de mala convivència, que són de 
mal solucionar. 

JUSTÍCIA
Elaborat a través de les dades recollides des de la pàgina web www.poderjudicial.es

L’any 2019 han entrat 3.765 assumptes judicials als jutjats d’Olot i la Garrotxa: el 39% són proce-
diments civils (reclamacions de quantitat, desnonaments i altres conflictes), el 60% són procedi-
ments penals i el 6% procediments penals de violència contra la dona, un percentatge que 
augmenta un 2% en relació al 2018. Pel què fa l’entrada d’assumptes judicials, s’ha incrementat 

notablement, amb un 18,3% respecte del 2018.
La resolució d’assumptes judicials es concreta en 500 sentències (un augment de l’1,4% respecte de 
l’any anterior), 1.965 autos (un augment del 15% respecte del 2017) i 622 decrets (una xifra molt 
similar a la de l’any anterior). 
A finals de 2019, els jutjats d’Olot registren un total de 1.624 casos pendents, xifra que representa un 
augment del 38,9% en relació amb un any abans. 

PARTENARIAT | ALIANCES
Elaborat pel Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA) i el Consell Comarcal de la Garrotxa

Pel que fa a les administracions de la comarca, en aquesta edició s’analitza de nou l’evolució de la 
despesa dels ajuntaments (€/hab). En aquest sentit, observem que en relació amb els ingressos, 
l’evolució del conjunt d’ajuntaments de la comarca, després d’uns anys amb reajustos en les 
transferències de capital, s’ha mantingut més o menys estable.
En referència a les despeses totals del conjunt d’ajuntaments de la Garrotxa, cal dir que han variat 
significativament al llarg dels últims 10 anys, arran de les inversions i els ajustos en les transferències. 
Tanmateix, la despesa obligada s’ha mantingut amb una lleugera tendència a l’alça durant tots 
aquests anys.
Finalment, quant a la distribució del pressupost de les administracions locals, amb les dades del 
2018 observem que, en relació amb les del 2017, les xifres dels ajuntaments es mantenen més o 
menys igual, mentre que les del Consell Comarcal de la Garrotxa mostren una davallada en percen-
tatge d’aproximadament cinc punts. 



POBLACIÓ
Dades recollides de l’informe elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de l’informe 
d’Actíva Prospect i dades de referència de l’IDESCAT
Aquest 2019, la població de la comarca de la Garrotxa ha crescut de 977 persones respecte de 
l’any passat, i segueix la tendència de creixement dels últims anys (és el més alt dels últims deu 
anys). Aquest creixement ha situat la població total de la comarca en 57.590 persones, la xifra 
més alta des que es tenen dades. Aquest creixement demogràfic que viu la comarca està en 
consonància amb la dinàmica tant de les comarques gironines, com del conjunt de Catalunya, 
que han crescut en taxes similars durant els darrers anys. L’increment de la població ha estat 
impulsat per l’augment de la població estrangera a la Garrotxa, una  dinàmica també similar a la 
catalana. El 2019 es comptabilitzen 8.892 persones estrangeres empadronades, que suposen 
un 15,44% de la població; la catalana, se situa al 15,11%. Les principals nacionalitats presents a la 
comarca són Índia, Marroc, Romania, Xina, Hondures,  Gàmbia i Ucraïna. La Garrotxa és una 
comarca amb persones de, com a mínim, 91 nacionalitats diferents. En relació amb l’estructura 
de població que es donava l’any 2009, la piràmide de població mostra com els joves tenen més 
presència de cohorts, especialment aquells entre 5 i 15 anys. En canvi, les edats més joves, els 
cohorts de 0 a 3 anys, mostren una disminució significativa. Pel que fa a les edats actives, dels 
16 als 64 anys, s’evidencia una estructura més envellida, amb més pes dels cohorts d’edats més 
avançades, i una important reducció entre els cohorts de 20 a 35 anys. En el grup d’edat de la 
gent gran, de 65 anys i més, hi ha més pes en les primeres edats, dels 65 als 69 anys, i més enllà 
dels 80 anys, que expliquen el procés d’envelliment i sobreenvelliment que està experimentant 
la comarca durant els darrers anys.

PLANETA
Elaborat pel Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA), el Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa i l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa

CANVI CLIMÀTIC I QUALITAT DE L’AIRE
Durant l’any 2019, la precipitació mitjana de les estacions meteorològiques comarcals ha estat 
de 636,4mm, un 25% inferior a la mitjana de la pluviometria dels darrers anys, que ha estat de 
852 mm. 
A l’estació de Can Jordà (Santa Pau), es controla la concentració d’ozó de l’aire. Per a l’any 2019 
es va complir el valor objectiu de protecció de la salut humana (VOPS). També es controla la 
concentració de diòxid de nitrogen, i en aquest mateix any tampoc es va superar el valor límit 
anual. 
A la Garrotxa hi ha dues estacions per al control de les radiacions de camp electromagnètic de 
les freqüències de telefonia mòbil. Els nivells mesurats des de la seva posada en funcionament 
(una l’any 2005 i l’altra, el 2010) no han superat mai els nivells màxims permesos. 

BIODIVERSITAT, MEDI NATURAL I PAISATGE
Per aquesta edició de l’Observatori s’analitzen quatre indicadors en l’apartat de biodiversitat, 
medi natural i paisatge: la superfície d’inundació del riu Fluvià amb superfície qualificada de sòl 
urbà de la ciutat d’Olot, la densitat de porc senglar, les espècies exòtiques i la freqüència de 
visites dels tres espais naturals més visitats de la Garrotxa (la fageda d’en Jordà, el volcà del 
Croscat i la vall de Sant Aniol).

AIGUA
Amb dades dels darrers 7 anys, el consum total d’aigua per a ús domèstic a la comarca es manté 
constant, amb una lleugera tendència a l’alça. En l’àmbit català, la Garrotxa és la tretzena 
comarca de Catalunya amb menys consum d’aigua d’ús domèstic per habitant i dia i, amb 109 
litres, se situa per sota dels 116 litres que es calcula que consumeix, de mitjana, un català. 
 El 57% dels punts de cursos fluvials mostrejats durant el 2019, segons l’índex biològic IBMWP, 
presenten una qualitat molt bona o bona, i per la resta la qualitat és mitjana, deficient o dolenta. 
 Totes les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2019, excepte tres, presenten valors de 
concentració de nitrats inferiors al valor paramètric (50 mg/l). La concentració total de nitrats 
enguany ha trencat la tendència a la baixa dels últims anys. 
Enguany els nivells piezomètrics dels aqüífers tornen a ser baixos per les precipitacions poc 
abundants. 
Les fonts naturals d’Olot presenten una aigua sense garanties sanitàries, atès que són aigües no 
sotmeses a cap tipus de tractament, fet que s’evidencia per la presència d’alguns bacteris 
patògens com Escherichia coli. La concentració de nitrats en aquestes fonts es manté constant, 
amb una lleugera tendència a la baixa.

RESIDUS
Del 2000 al 2013, la producció de residus municipals a la Garrotxa va seguir la mateixa tendèn-
cia que en el conjunt de Catalunya: augmenta fins al 2006 i a partir d’aquí comença un descens. 
A partir de 2014, la tendència en la producció torna a ser a l’alça, tant al territori català com a la 
Garrotxa, on el 2018 la generació per càpita augmenta un 3%. 
Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà de selecció a la comarca és del 49%. Argelaguer és 
el municipi amb un nivell de selecció més elevat, amb el 78% dels residus seleccionats. En el 
conjunt de Catalunya, el grau de selecció és del 42%. 
La producció de residus industrials declarats a la Garrotxa des de l’any 2002 fins al 2007 va 
augmentar un 40%. A partir d’aquest any disminueix un 30%, fins al 2014, que torna a començar 
un procés d’increment que es frena l’any 2018. 

ENERGIA
En els tres darrers anys el consum elèctric dels equipaments municipals de la comarca ha seguit 
una tendència a la reducció, si bé molt lleugera. La reducció ha estat d’1,1% respecte als consums 
de l’any 2018. Tots els ajuntaments de la comarca consumeixen energia elèctrica 100% renova-
ble que els subministra la comercialitzadora que tenen contractada. 
Pel que fa referència a les instal·lacions de generació elèctrica local, en comparació amb el 2012, 

s’ha doblat la quantitat d’instal·lacions fotovoltaiques, si bé tenen una menor potència instal·la-
da i ja no són per a injecció a la xarxa com les inicials, sinó que treballen en el sistema d’autocon-
sum. De les 40 instal·lacions noves, 10 són de titularitat pública. La gran majoria s’han registrat 
en els darrers mesos del 2019 i principis del 2020, arran del canvis normatius favorables i a la 
reducció del cost de les instal·lacions. En relació amb la potència instal·lada i també energia 
generada, la cogeneració és la que té més potència, amb 51.870kW, després de la darrera 
incorporació d’una nova instal·lació de 4.040 kW. 
La certificació energètica dels edificis és obligatòria per als de nova construcció des del 2007. Per 
als antics, ho és des del 2013, i només en el moment que es venguin o lloguin. Aquesta certifica-
ció estableix unes categories en funció del consum i van des de l’A (més eficient) fins a la G 
(menys eficient). Dels 6.790 certificats d’edificis de la Garrotxa, el percentatge més alt correspon 
a la categoria E, amb 3.142 edificis. 

MOBILITAT
Al llarg del 2019, dos ajuntaments de la comarca (Riudaura i Santa Pau) han instal·lat punts de 
recàrrega en els seus municipis i s’afegeixen als existents a Olot, Besalú i Beuda. Cal tenir en 
compte que, a part d’aquests públics, n’hi ha de privats en pàrquings i establiments turístics. 

PERSONES

HABITATGE
Elaborat per l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot

Tot i que la Garrotxa ha moderat amb força el creixement del seu PIB durant el 2018 fins a 
situar-lo en el 2,3%, continua situant-se com una de les comarques que més ha crescut durant 
el període de recuperació econòmica. L’activitat constructora es ressent d’aquest alentiment i 
redueix el ritme de creixement, que ha situat el creixement de l’ocupació al sector de la construc-
ció en l’1,8% durant el darrer trimestre de 2019, i que ha situat els llocs de treball del sector de la 
construcció en 1.659. Pel que fa a la construcció d’habitatges, si durant el 2018 s’iniciaven 138 
habitatges, durant el 2019 se’n van començar 94, fet que suposa un descens del 31,8%. En els 
habitatges acabats, el descens també ha estat moderat, i s’ha passat de 57 a 33 habitatges 
finalitzats durant el 2019. El mateix procés es veu a Catalunya, on podem observar un creixe-
ment més estable del sector amb 14.549 habitatges iniciats i 8.831 d’habitatges acabats.
Pel que fa al mercat immobiliari residencial, d’altra banda, trobem un augment notable en el 
nombre d’habitatges venuts, tant nous com usats, i una estabilització dels preus; pel que fa al 
mercat de lloguer, la dinàmica tendeix sensiblement a la baixa, amb un nombre de contractes 
formalitzats a la Garrotxa durant el 2019 de 1.070, lleugerament per sota de l’any 2018, amb 1.211 
contractes formalitzats. L’import del lloguer mensual ha crescut, entre 2018 i 2019,  d’un 10% a 
la Garrotxa, i ha passat de 419,54€ euros mensuals a 464,22 €.

SERVEIS SOCIALS
Elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG)
Enguany la comarca ha augmentat en 977 persones; seguim amb moviments migratoris, 
especialment a la ciutat d’Olot. Al padró municipal hi ha hagut 2.104 altes, de les quals un 65,2% 
són persones estrangeres. Les principals nacionalitats són Índia, Marroc, romania, Xina, Hondu-
res, Gàmbia i Ucraïna. Segueix essent significatiu, per les conseqüències que té, el nombre de 
famílies que arriben a la comarca en una situació administrativa irregular o bé demanant asil. 
S’ha seguit mantenint la millora de la situació social i econòmica de la comarca, especialment 
pel que fa a la reducció de les xifres d’atur. Malgrat això, cada vegada ens arriben més situacions 
amb molta precarietat econòmica, i de l’habitatge, de persones que treballen però no arriben a 
final de mes, el que anomenem treballadors pobres. 
A banda de les problemàtiques socials derivades del context socioeconòmic, la població major 
de 85 anys és de 2.510 persones, de les quals 999 viuen soles. Aquesta situació d'envelliment i 
sobreenvelliment de la comarca suposa que gairebé un 40% de les atencions que es fan a 
serveis socials siguin per temes relacionats amb la promoció de l’autonomia i l’atenció a la 
dependència. 
Finalment, cal destacar l’augment significatiu de dones que participen en el SIAD, el Servei 
d’Informació i Atenció a Dones per rebre atenció psicològica, jurídica i per violència. 

EDUCACIÓ
Elaborat per l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot (IMEJO)

Si mirem el conjunt català, les dades sobre educació a la Garrotxa no difereixen gaire de les de la 
resta de Catalunya, si bé se’n poden identificar algunes especificitats, com una major escolarit-
zació a les escoles bressol. A la Garrotxa, la taxa d’escolarització de 0 a 2 anys se situa un any més 
per sobre del 50%. Si ens fixem en el segon cicle d’educació infantil, comprovem que l’escolarit-
zació dels infants en aquesta etapa no obligatòria continua essent l’opció més majoritària entre 
les famílies de la Garrotxa (94,7%). Una altra dada rellevant és que el nivell d’alumnes que acredi-
ten l’ESO a la comarca (86,19 %) ha baixat respecte de l’any anterior i també respecte del conjunt 
de Catalunya (88,8%). Pel que fa als coneixements globals a l’ESO, cal destacar uns millors 
coneixements en matemàtiques i ciència. Una vegada més, els resultats de les proves PAU 
demostren el gran nivell acadèmic i formatiu de la comarca. El 2019, i per segon any consecutiu, 
tots els alumnes garrotxins que es van presentar a les proves PAU van aprovar-les. Cal remarcar, 
també, la bona oferta de cicles formatius i de programes per a les noves oportunitats (PFI i IFE); 
si ens fixem en quines són les famílies professionals més sol·licitades de la comarca, observem 
que en l’àmbit de CFGM o CFAM la família de sanitat es manté com la més demanada. Si ens 
fixem en els estudis de CFGS o CFAS, observem que es manté la tendència de l’any passat i la 
família professional més sol·licitada és la d’arts plàstiques i disseny. Les dades recollides aquest 
any també ens permeten identificar famílies professionals altament masculinitzades o feminit-
zades. Com a senyals d’alarma, cal subratllar que l’origen familiar condiciona molt els resultats 
d’ESO dels alumnes i que, encara avui, el biaix de gènere en els cicles formatius és gran. 

INFORME INSERCIÓ LABORAL GRADUATS FP 2019 LA GARROTXA
Elaborat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES)

Segons l’estudi Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals, només el 5% dels alumnes 
graduats en FP o Ensenyaments Artístics l’any 2019, en algun dels centres de la comarca, està 
buscant feina. Per obtenir aquests resultats s’ha fet una enquesta d’inserció laboral a 362 joves 
de la promoció de l’any 2019, sis mesos després d’haver-se graduat (aproximadament el 85% 
dels alumnes que han acabat). Els centres de procedència dels alumnes són: Institut Bosc de la 
Coma, Institut la Garrotxa, Institut Montsacopa, Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, Escola 
Pia Olot i Kreas, Centre Integral de Formació en Indústries Càrnies i Agroalimentàries. 
Un 51% dels joves graduats ha trobat feina, mentre que un 44% continua estudiant. Si només 
ens fixem en els graduats de cicle mitjà, un 73% continua estudiant, pràcticament tots un grau 
superior. Pel que fa als graduats de cicle superior, un 43% estudia a la universitat, cosa que 
demostra que els cicles de grau superior són una via molt vàlida per accedir a estudis universita-
ris, amb l’avantatge que els alumnes que opten per aquest camí han pogut conèixer la realitat 
del seu perfil professional a través de la formació en centres de treball, tenen un bon coneixe-
ment de la part pràctica que els facilita la inserció laboral i és una opció molt valorada per les 
empreses.  
Referent a la feina actual, un 73% manifesta que la realització dels estudis de cicles els ha 
facilitat la incorporació al món laboral. Aquests resultats demostren que els estudis de formació 
professionalitzadora són una opció molt interessant a l’hora de trobar feina. Quant al tipus de 
contracte, el 58% són temporals, enfront d'un 38%, que són indefinits.  

ESTUDIS UNIVERSITARIS
Elaborat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES)

Durant el curs 2019-20, un total de 1.161 estudiants de la comarca de la Garrotxa estan cursant 
un grau universitari en alguna de les universitats catalanes, tan sols 4 alumnes menys que l’any 
anterior. Són 10 dones més i 14 homes menys que l’any anterior i, en total, les primeres repre-
senten el 59,86% (695), mentre que els homes són el 40,14% (466). 
Si bé durant pràcticament 5 anys seguits el grau d’Administració i Direcció d’Empreses ha estat 
el més estudiat pels universitaris de la Garrotxa, tot i que continua sent una de les opcions més 
escollides, enguany els graus que apleguen més alumnes són els d’Educació infantil i Educació 
Primària (98 en total). 
Una tendència que es manté invariable des que recollim dades, ja fa més de 10 anys, és l’elecció 
del centre on estudiar. La Universitat de Girona continua aplegant bona part dels universitaris 
provinents de la Garrotxa i per al curs 2019-20 són 412, xifra que representa prop d’un 36% del 
total d’estudiants de la comarca. 
La segueixen la Universitat de Barcelona, amb 162 alumnes; la Universitat Oberta de Catalunya 
que aquest curs ha perdut una vintena d’alumnes, tot i que, amb 132 alumnes, continua repre-
sentant la tercera opció per tercer any consecutiu, , i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
125 alumnes. 

LLENGUA
Elaborat pel Consorci per a la Normalització Lingüística d’Olot – la Garrotxa

El 2019, la Direcció General de Política Lingüística va publicar l’Enquesta d’usos lingüístics de la 
població (EULP), un estudi quinquennal dels usos de català (del castellà i d’altres llengües) a 
Catalunya de la població de 15 anys i més.
La conclusió, comparant els resultats amb els altres estudis (2003, 2008 i 2013), és que l’ús del 
català com a llengua d’ús habitual aguanta a les comarques gironines, amb un 54,1%, però es 
desploma a l’àmbit metropolità, on només el 27,5% afirma que usa el català habitualment.
Pel que fa a la llengua d’identificació, s’observa que els joves fan usos compartits entre català i 
altres llengües i no s’identifiquen tant amb el català com les generacions més grans. Com més 
identificació hi ha amb una llengua, més habitual acaba essent en l’ús diari. Val la pena recordar 
que a les comarques gironines gairebé 90.000 persones tenen coma llengua inicial llengües 
diferents del català i del castellà, i d’aquestes destaca l’àrab, que és la llengua inicial de 21.700 
persones.
Pel que fa a Olot, amb un índex d’immigració del 20,1%, hem passat, en cinc anys, de 60 nacio-
nalitats a 91, però el nombre de llengües es manté força estable: incloent-hi el català i el castellà, 
la ciutat en té 58, amb les mateixes cinc grans llengües, que són, per ordre de més a menys 
parlants: panjabi, romanès, àrab, xinès mandarí i soninke.
És molt important destacar dos aspectes: UN, la tendència a l’alça de la immigració d’Amèrica 
Central i del Sud (a Olot, hi viuen 1.771 persones sud-americanes); DOS, l’índex de població 
panjabi que viu a Catalunya és del 6,13%, mentre que a Olot és del 18,16%, tres vegades més. 
Tenim una població de 1.684 persones del Panjab a Olot, la comunitat més gran de Catalunya.
Actualment, el 70% de la feina que fa el Servei de Català d’Olot-la Garrotxa se centra en l’ensen-
yament, sobretot dels cursos de nivells inicials i bàsics. No hi ha gaire continuïtat en l’aprenen-
tatge més enllà del Bàsic 3: la majoria de persones estrangeres estudien només 45-90 hores de 
català perquè és un tràmit per a l’arrelament o la residència.
Si analitzem l’alumnat per procedències, veiem que el 39% d’aquests nivells bàsics són alumnes 
que provenen d’Amèrica Central i del Sud, però només un 8% provenen de l’Índia, malgrat ser 
una comunitat tan gran.
Per acabar, volem remarcar que, en col·laboració amb l’Àrea d’Informació del Territori de l’Ajun-
tament d’Olot, s’ha elaborat un mapa que es posa a disposició del públic en general: mapa de 
terceres llengües, en què observem que el panjabi continua tenint un pes important a la ciutat 
com a tercera llengua d’alguns barris, mentre que la resta de llengües estan molt més repartides 
(el xinès, per exemple, no surt a cap districte com a 3a llengua, malgrat que hi 842 parlants de 
xinès mandarí, però estan molt repartits per tot Olot). 

SALUT
Elaborat per la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, l’Institut Català de la Salut 
(la Garrotxa) i l’Institut d’Assistència Sanitària (la Garrotxa) 

La comarca de la Garrotxa ha experimentat un augment de població, sobretot a nivell de la 
ciutat d’Olot. Durant el 2019 es va poder augmentar el nombre d’unitats bàsiques assistencials 
a l’EAP Garrotxa afegint a l’equip  un metge i una infermera. 
Al llarg d’aquest 2019, a la comarca s’han anat consolidant diversos dels projectes iniciats els 
darrers tres anys que busquen promoure el treball en xarxa i l’acostament dels serveis assisten-
cials a la comunitat. Dins del marc del Programa suport a primària en salut mental i addiccions,  
es va poder tirar endavant el primer grup específic per a homes i s’han començat a posar les 
bases per poder fer un treball en xarxa orientat a la comunitat per afavorir la desmedicalització. 
Es va realitzar la Primera Jornada de salut mediambiental pediàtrica de Catalunya i la FHOCG 
(Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa) va signar el mes d’abril el conveni amb la 
UVic-UCC i  el consistori olotí amb l’objectiu de promoure el desenvolupament de les humani-
tats integrades en les ciències de la salut i es va portar a terme un cicle de conferències sota el 
títol de “Límits i coneixement: ciència i humanitats a la sanitat del segle XXI”. 
En el marc del treball en xarxa, es va continuar avançant en l’elaboració d’un protocol d’estudi 
per conèixer la realitat de la solitud no volguda a la nostra comarca.

ESPORTS 
Elaborat per l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot  (IMELO)

Aquest any, per l’episodi d’emergència sanitària i social per Covid-19, ha estat impossible recollir 
les dades d’esport federat d’Olot per al llibret de l’Observatori; de totes maneres, s’intentarà 
anar recollint dades per tal de mantenir la seqüència d’aquesta informació per a les edicions 
posteriors, i també per disposar de les dades actualitzades per a la pàgina web de l’Observatori 
www.observatorigarrotxa.cat
Per a aquesta edició, ens hem fixat en els usos de les IEM (instal·lacions esportives municipals) 
de gestió directa de l’Ajuntament d’Olot durant la temporada 2018 – 2019. Cal concretar que, 
quan parlem de gestió directa, això vol dir que és el mateix Ajuntament qui a través de la seva 
Àrea d’Esports en fa el manteniment i les tasques de consergeria.  
Pel que fa a la promoció de l’activitat física a les escoles, es tracta d’un programa amb molts 
anys de recorregut i que es desenvolupa de forma gratuïta i en horari escolar, fet que garanteix 
la participació de tot l’alumnat. Aquest 2019 s’han consolidat les sessions de natació a 1r de 
primària i, en general, observem que el 2019 s’ha mantingut la tendència de participació tant en 
escacs com en poliesport.

CULTURA
Elaborat per l’Institut Municipal de Cultura d’Olot (IMCO)

Durant el 2019, l’Institut Municipal de Cultura ha mantingut una activitat similar a la d’altres 
anys, amb un mateix pressupost i amb una programació i una oferta cultural basades en l’equi-
libri entre la quantitat i la qualitat. S’han programat 125 espectacles d’arts escèniques, sis menys 
que el 2018, i 208 concerts (públics i privats), 3 més que l’any passat. Com en anys anteriors, la 
resposta ciutadana ha estat notable; en xifres, cal destacar una davallada en nombre d’especta-
dors als espectacles celebrats en recintes tancats, que va passar dels 40.884 del 2018 als 32.035 
del 2019, i un augment notable de les persones que van visitar els museus d’Olot, que van 
passar dels 63.454 visitants als 95.867 del 2019.

Cal destacar, finalment, la incorporació de tres nous festivals, dos dels quals adreçats als més 
petits, i la bona acollida per part del públic dels festivals ja existents com Sismògraf, MOT o 
Lluèrnia, que s’han convertit en pols de referència cultural del país. 

ECONOMIA

COMPORTAMENT ECONÒMIC
Elaborat per Actíva Prospect

Aquest 2019, tot i que la Garrotxa ha moderat amb força el creixement del seu PIB durant el 
2018 fins a situar-lo en el 2,33%, en el més llarg termini situa la Garrotxa com una de les comar-
ques que més ha crescut durant el període de recuperació econòmica.
El menor creixement econòmic i els majors creixements poblacionals allunyen la Garrotxa de la 
total confluència dels nivells de PIB per càpita amb Catalunya, que se situa actualment en un 
2,0% per sota del nivell català.  
La Garrotxa, que ha registrat nivells de productivitat per lloc de treball superiors als de Catalunya 
durant els darrers anys amb una mitjana de 71.764 €, per lloc de treball.
L’evolució de la renda a la comarca continua sent molt positiva gràcies a un dels majors 
increments dels últims anys: l’augment de 1.669 euros de la base imposable per declarant de 
l’IRPF durant el 2017 situa la renda mitjana en els 21.714 €, la xifra més elevada des que es 
disposa de dades.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Elaborat per Actíva Prospect
La dinàmica de moderació dels creixements de l’ocupació en la qual es trobava immersa la 
Garrotxa es reverteix a finals del 2019 gràcies al creixement de la indústria.
La indústria assoleix un nou màxim d’ocupació amb 9.903 llocs de treball a la comarca, gràcies 
a l’impuls del sector de l’alimentació, especialment durant el darrer trimestre de l’any.
El mal comportament del comerç durant el 2019 frena el creixement de l’ocupació al sector 
serveis. La construcció segueix reduint els ritmes de creixement i l’agricultura es manté en la 

tònica negativa dels últims trimestres.
Un any més, la indústria torna a liderar el creixement de l’ocupació a la Garrotxa, i genera el 
82,9% dels 754 nous llocs de treball creats a la comarca durant els últims mesos de l’any.
Durant el 2019, els serveis redueixen el seu ritme de creixement respecte d’ anys anteriors amb 
increments que han fluctuat entre el 0,9% i l’1,7%, davant les variacions superiors al 3,0% del 
període 2014-2018. La causa d’aquest alentiment ha estat el retrocés del comerç, que ja acumu-
la tres trimestres consecutius amb pèrdues d’ocupació i que durant els tres últims mesos de 
l’any ha perdut 109 llocs de treball.

MERCAT DE TREBALL
Elaborat per Actíva Prospect

L’alentiment dels ritmes de creixement de l’ocupació es reverteix a finals del 2019 amb un 
repunt que torna a situar l’ocupació de la Garrotxa en màxims històrics.
Davant del constant creixement del treball assalariat, que tanca el 2019 amb un increment del 
5,2%, el treball autònom s’enfonsa amb pèrdues d’ocupació que se situen en el -7,2% durant el 
mateix període.
La reducció del nombre de persones registrades a l’atur es modera durant el 2019, i se situa en 
tan sols un 0,7% el darrer trimestre de l’any. A Catalunya, la reducció se situa en el 7,2%.
Després d’un 2018 en què la contractació es va frenar molt significativament, durant el 2019 el 
nombre de contractes signats a la comarca tornen a créixer amb força, sobretot durant el segon 
semestre.

COMERÇ EXTERIOR
Elaborat per la Cambra de Comerç de Girona

Les exportacions gironines durant el 2019 van ser de més de 5.782 milions d'euros, contra una 
xifra d'importacions d’uns 2.844 milions. Les xifres d'exportacions de les empreses gironines, a 
més, signifiquen el 7,83% de les exportacions catalanes. Les importacions, per la seva banda, 
representen el 3,08% del global català.
Per altra banda, els Certificats d'origen que van emetre el 2019 les Cambres de la demarcació de 
Girona van ser de 20.073, mentre que el 2018 es va arribar a un volum de 15.768, la qual cosa 
suposa un increment del 27,30%.
Observem doncs, que la Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament exportadora i 
representa un 11,57% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a països fora de la UE 
o amb qui no hi ha acord bilateral (especialment a l’Àfrica, Àsia i Amèrica), i continua essent la 
tercera comarca  en importància de la demarcació. Les exportacions a tercers països respecte de 
les dades de 2018 han tingut un creixement del 5,16%. El valor estimat anual és de 668,89 
milions d’euros (aquesta darrera xifra inclou també les exportacions a la UE). Cal destacar que la 
major part dels sectors productius participen en l’activitat exportadora.

TURISME 
Elaborat per Turisme Garrotxa

L’any 2019 el model de desenvolupament turístic de la Garrotxa s’ha continuat basant en el 
turisme sostenible i per a tothom, a través de l’estratègia i els principis de la CETS (Carta europea 
de turisme sostenible).
Pel que fa a l’oferta, el sector ha crescut especialment en habitatges d’ús turístic (+18,6%). També 
ha crescut la recaptació de l’impost sobre estades en allotjaments turístics (+2,9%). El nombre 
d’empreses turístiques compromeses amb la sostenibilitat i que treballen per un territori social-
ment responsable creix, i ja arriba a les 42 (+10,5%). La demanda, per la seva banda, es manté 
estable o lleugerament a la baixa respecte d’anys anteriors: petit descens en l’ocupació (-1%), 
poques variacions en el total de persones ateses a les oficines de turisme, i Catalunya com a 
mercat principal (55,9%), amb un pes important dels mercats internacionals (25,5%), que un any 
més superen l’estatal (18,6%).
Turistes, visitants i població local tenen a la seva disposició 1.119 km de camins senyalitzats per 
gaudir de la natura i fer salut, i més de 140 itineraris senyalitzats diferents.
Som, doncs, davant d’un sector divers que experimenta un nou creixement de l’oferta, més 
important que no pas el de la demanda, que es manté estable o lleugerament a l’alça, i una 
bona infraestructura per al gaudi de la natura.

PAU

SEGURETAT
Elaborat per Mossos d’Esquadra – ABP de la Garrotxa

La comarca de la Garrotxa històricament presenta un impacte o pressió delinqüencial baix i 
lineal durant tots els mesos de l’any. Respecte del 2018, observem una estabilitat dels fets 
delictius, una tònica inversa de la que es presenta en general a Catalunya.
Per determinar l’impacte i/o pressió delinqüencial que té un determinat territori es té en compte 
la taxa de fets penals per 1.000 habitants: aquesta taxa ens permet veure quin és l’impacte 
sobre la ciutadania en un determinat territori. A la Garrotxa, la taxa és de 38’9 delictes per 1.000 
habitants, mentre que el global de Catalunya és del 76,4, és a dir, el doble. Per tant, la població 
de la Garrotxa està gairebé al 50% per sota respecte de la mitjana de Catalunya. En aquest 
sentit, tot i que hem de continuar amb l’objectiu de reduir i minimitzar la delinqüència, sí que 
podem afirmar que tenim un bon nivell de qualitat pel que fa a la seguretat i al servei públic 
policial a la comarca. 
Pel que fa a la tipologia de delictes, la tendència mostra, com l’any anterior, dues tipologies: la 
primera, els robatoris amb força sobre les coses, furts i els robatoris a l’interior de domicilis. I, 
com a segon tipus, un fet delinqüencial que no necessàriament incideix de manera directa sobre 

>61

les persones i/o les coses, que són els delictes informàtics com les estafes, que mostren un 
lleuger increment en relació al 2018.
En la valoració, cal dir que en general els delictes són més especialitzats i no establerts contínua-
ment a la comarca, en el sentit que determinada delinqüència organitzada prové de fora de la 
nostra comarca a través de les vies ràpides d’accés a la Garrotxa i és difícil de detectar; tot i així, 
a la nostra comarca encara podem gaudir d’una bona seguretat si ens atenem als fets penals 
ocorreguts i l’impacte en la població, ja que la ràtio és la meitat de la de Catalunya. En aquesta 
línia, aquest 2019 s’ha continuat amb la implementació de mesures policials preventives com 
els controls policials a les diverses vies d’entrada de la comarca, l’increment dels patrullatges 
dirigits i la millora en les investigacions, focalitzant les identificacions en zones concretes i 
susceptibles de robatoris, fet que ha fet davallar el nombre de controls aleatoris en zones disper-
ses i el nombre de vehicles identificats en relació amb el 2018. Des d’una òptica de formació, 
també s’ha continuat amb les accions directes adreçades als més joves i de conscienciació de la 
nova amenaça que són les noves tecnologies i la ciberdelinqüència.
Finalment, cal incidir en la consolidació del GAV (Grup d’Atenció a la Víctima), que és l’oficina de 
suport i atenció a la víctima i que es basa en diferents accions: informar, coordinar, prevenir i 
protegir. És gràcies a aquesta tasca continuada del GAV que es veu un increment del nombre 
d’expedients oberts de noves víctimes i on observem un increment en les atencions per violèn-
cia de gènere, en les entrevistes amb les víctimes i amb les trucades de seguiment. 

Policia Municipal d’Olot  

Una de les problemàtiques socials d’arreu del país, i que també afecta la ciutat d’Olot, és la 
proliferació d’ocupacions.  Els habitatges ocupats (de vegades blocs sencers) sempre tenen una 
entitat bancària com a propietària. Malgrat la diligència a l’hora de notificar aquesta ocupació i 
confeccionar un primer atestat penal, la lentitud de la justícia i el baix interès dels propietaris 
acaben dilatant la resolució d’aquestes ocupacions. Al darrere de les ocupacions sovint hi ha 
grups relativament organitzats que, després de l’ocupació de manera fraudulenta, connecten 
l’habitatge a la xarxa de llum i aigua per acabar cedint aquest pis a una família amb pocs 
recursos que paga un únic import en rebre les noves claus. En el pitjor dels casos, els residents 
són gent marginal, amb problemes psicològics i de drogoaddicció, que malviuen en aquests 
habitatges ocupats i generen molèsties veïnals i problemes de mala convivència, que són de 
mal solucionar. 

JUSTÍCIA
Elaborat a través de les dades recollides des de la pàgina web www.poderjudicial.es

L’any 2019 han entrat 3.765 assumptes judicials als jutjats d’Olot i la Garrotxa: el 39% són proce-
diments civils (reclamacions de quantitat, desnonaments i altres conflictes), el 60% són procedi-
ments penals i el 6% procediments penals de violència contra la dona, un percentatge que 
augmenta un 2% en relació al 2018. Pel què fa l’entrada d’assumptes judicials, s’ha incrementat 

notablement, amb un 18,3% respecte del 2018.
La resolució d’assumptes judicials es concreta en 500 sentències (un augment de l’1,4% respecte de 
l’any anterior), 1.965 autos (un augment del 15% respecte del 2017) i 622 decrets (una xifra molt 
similar a la de l’any anterior). 
A finals de 2019, els jutjats d’Olot registren un total de 1.624 casos pendents, xifra que representa un 
augment del 38,9% en relació amb un any abans. 

PARTENARIAT | ALIANCES
Elaborat pel Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA) i el Consell Comarcal de la Garrotxa

Pel que fa a les administracions de la comarca, en aquesta edició s’analitza de nou l’evolució de la 
despesa dels ajuntaments (€/hab). En aquest sentit, observem que en relació amb els ingressos, 
l’evolució del conjunt d’ajuntaments de la comarca, després d’uns anys amb reajustos en les 
transferències de capital, s’ha mantingut més o menys estable.
En referència a les despeses totals del conjunt d’ajuntaments de la Garrotxa, cal dir que han variat 
significativament al llarg dels últims 10 anys, arran de les inversions i els ajustos en les transferències. 
Tanmateix, la despesa obligada s’ha mantingut amb una lleugera tendència a l’alça durant tots 
aquests anys.
Finalment, quant a la distribució del pressupost de les administracions locals, amb les dades del 
2018 observem que, en relació amb les del 2017, les xifres dels ajuntaments es mantenen més o 
menys igual, mentre que les del Consell Comarcal de la Garrotxa mostren una davallada en percen-
tatge d’aproximadament cinc punts. 



POBLACIÓ
Dades recollides de l’informe elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de l’informe 
d’Actíva Prospect i dades de referència de l’IDESCAT
Aquest 2019, la població de la comarca de la Garrotxa ha crescut de 977 persones respecte de 
l’any passat, i segueix la tendència de creixement dels últims anys (és el més alt dels últims deu 
anys). Aquest creixement ha situat la població total de la comarca en 57.590 persones, la xifra 
més alta des que es tenen dades. Aquest creixement demogràfic que viu la comarca està en 
consonància amb la dinàmica tant de les comarques gironines, com del conjunt de Catalunya, 
que han crescut en taxes similars durant els darrers anys. L’increment de la població ha estat 
impulsat per l’augment de la població estrangera a la Garrotxa, una  dinàmica també similar a la 
catalana. El 2019 es comptabilitzen 8.892 persones estrangeres empadronades, que suposen 
un 15,44% de la població; la catalana, se situa al 15,11%. Les principals nacionalitats presents a la 
comarca són Índia, Marroc, Romania, Xina, Hondures,  Gàmbia i Ucraïna. La Garrotxa és una 
comarca amb persones de, com a mínim, 91 nacionalitats diferents. En relació amb l’estructura 
de població que es donava l’any 2009, la piràmide de població mostra com els joves tenen més 
presència de cohorts, especialment aquells entre 5 i 15 anys. En canvi, les edats més joves, els 
cohorts de 0 a 3 anys, mostren una disminució significativa. Pel que fa a les edats actives, dels 
16 als 64 anys, s’evidencia una estructura més envellida, amb més pes dels cohorts d’edats més 
avançades, i una important reducció entre els cohorts de 20 a 35 anys. En el grup d’edat de la 
gent gran, de 65 anys i més, hi ha més pes en les primeres edats, dels 65 als 69 anys, i més enllà 
dels 80 anys, que expliquen el procés d’envelliment i sobreenvelliment que està experimentant 
la comarca durant els darrers anys.

PLANETA
Elaborat pel Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA), el Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa i l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa

CANVI CLIMÀTIC I QUALITAT DE L’AIRE
Durant l’any 2019, la precipitació mitjana de les estacions meteorològiques comarcals ha estat 
de 636,4mm, un 25% inferior a la mitjana de la pluviometria dels darrers anys, que ha estat de 
852 mm. 
A l’estació de Can Jordà (Santa Pau), es controla la concentració d’ozó de l’aire. Per a l’any 2019 
es va complir el valor objectiu de protecció de la salut humana (VOPS). També es controla la 
concentració de diòxid de nitrogen, i en aquest mateix any tampoc es va superar el valor límit 
anual. 
A la Garrotxa hi ha dues estacions per al control de les radiacions de camp electromagnètic de 
les freqüències de telefonia mòbil. Els nivells mesurats des de la seva posada en funcionament 
(una l’any 2005 i l’altra, el 2010) no han superat mai els nivells màxims permesos. 

BIODIVERSITAT, MEDI NATURAL I PAISATGE
Per aquesta edició de l’Observatori s’analitzen quatre indicadors en l’apartat de biodiversitat, 
medi natural i paisatge: la superfície d’inundació del riu Fluvià amb superfície qualificada de sòl 
urbà de la ciutat d’Olot, la densitat de porc senglar, les espècies exòtiques i la freqüència de 
visites dels tres espais naturals més visitats de la Garrotxa (la fageda d’en Jordà, el volcà del 
Croscat i la vall de Sant Aniol).

AIGUA
Amb dades dels darrers 7 anys, el consum total d’aigua per a ús domèstic a la comarca es manté 
constant, amb una lleugera tendència a l’alça. En l’àmbit català, la Garrotxa és la tretzena 
comarca de Catalunya amb menys consum d’aigua d’ús domèstic per habitant i dia i, amb 109 
litres, se situa per sota dels 116 litres que es calcula que consumeix, de mitjana, un català. 
 El 57% dels punts de cursos fluvials mostrejats durant el 2019, segons l’índex biològic IBMWP, 
presenten una qualitat molt bona o bona, i per la resta la qualitat és mitjana, deficient o dolenta. 
 Totes les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2019, excepte tres, presenten valors de 
concentració de nitrats inferiors al valor paramètric (50 mg/l). La concentració total de nitrats 
enguany ha trencat la tendència a la baixa dels últims anys. 
Enguany els nivells piezomètrics dels aqüífers tornen a ser baixos per les precipitacions poc 
abundants. 
Les fonts naturals d’Olot presenten una aigua sense garanties sanitàries, atès que són aigües no 
sotmeses a cap tipus de tractament, fet que s’evidencia per la presència d’alguns bacteris 
patògens com Escherichia coli. La concentració de nitrats en aquestes fonts es manté constant, 
amb una lleugera tendència a la baixa.

RESIDUS
Del 2000 al 2013, la producció de residus municipals a la Garrotxa va seguir la mateixa tendèn-
cia que en el conjunt de Catalunya: augmenta fins al 2006 i a partir d’aquí comença un descens. 
A partir de 2014, la tendència en la producció torna a ser a l’alça, tant al territori català com a la 
Garrotxa, on el 2018 la generació per càpita augmenta un 3%. 
Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà de selecció a la comarca és del 49%. Argelaguer és 
el municipi amb un nivell de selecció més elevat, amb el 78% dels residus seleccionats. En el 
conjunt de Catalunya, el grau de selecció és del 42%. 
La producció de residus industrials declarats a la Garrotxa des de l’any 2002 fins al 2007 va 
augmentar un 40%. A partir d’aquest any disminueix un 30%, fins al 2014, que torna a començar 
un procés d’increment que es frena l’any 2018. 

ENERGIA
En els tres darrers anys el consum elèctric dels equipaments municipals de la comarca ha seguit 
una tendència a la reducció, si bé molt lleugera. La reducció ha estat d’1,1% respecte als consums 
de l’any 2018. Tots els ajuntaments de la comarca consumeixen energia elèctrica 100% renova-
ble que els subministra la comercialitzadora que tenen contractada. 
Pel que fa referència a les instal·lacions de generació elèctrica local, en comparació amb el 2012, 

s’ha doblat la quantitat d’instal·lacions fotovoltaiques, si bé tenen una menor potència instal·la-
da i ja no són per a injecció a la xarxa com les inicials, sinó que treballen en el sistema d’autocon-
sum. De les 40 instal·lacions noves, 10 són de titularitat pública. La gran majoria s’han registrat 
en els darrers mesos del 2019 i principis del 2020, arran del canvis normatius favorables i a la 
reducció del cost de les instal·lacions. En relació amb la potència instal·lada i també energia 
generada, la cogeneració és la que té més potència, amb 51.870kW, després de la darrera 
incorporació d’una nova instal·lació de 4.040 kW. 
La certificació energètica dels edificis és obligatòria per als de nova construcció des del 2007. Per 
als antics, ho és des del 2013, i només en el moment que es venguin o lloguin. Aquesta certifica-
ció estableix unes categories en funció del consum i van des de l’A (més eficient) fins a la G 
(menys eficient). Dels 6.790 certificats d’edificis de la Garrotxa, el percentatge més alt correspon 
a la categoria E, amb 3.142 edificis. 

MOBILITAT
Al llarg del 2019, dos ajuntaments de la comarca (Riudaura i Santa Pau) han instal·lat punts de 
recàrrega en els seus municipis i s’afegeixen als existents a Olot, Besalú i Beuda. Cal tenir en 
compte que, a part d’aquests públics, n’hi ha de privats en pàrquings i establiments turístics. 

PERSONES

HABITATGE
Elaborat per l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot

Tot i que la Garrotxa ha moderat amb força el creixement del seu PIB durant el 2018 fins a 
situar-lo en el 2,3%, continua situant-se com una de les comarques que més ha crescut durant 
el període de recuperació econòmica. L’activitat constructora es ressent d’aquest alentiment i 
redueix el ritme de creixement, que ha situat el creixement de l’ocupació al sector de la construc-
ció en l’1,8% durant el darrer trimestre de 2019, i que ha situat els llocs de treball del sector de la 
construcció en 1.659. Pel que fa a la construcció d’habitatges, si durant el 2018 s’iniciaven 138 
habitatges, durant el 2019 se’n van començar 94, fet que suposa un descens del 31,8%. En els 
habitatges acabats, el descens també ha estat moderat, i s’ha passat de 57 a 33 habitatges 
finalitzats durant el 2019. El mateix procés es veu a Catalunya, on podem observar un creixe-
ment més estable del sector amb 14.549 habitatges iniciats i 8.831 d’habitatges acabats.
Pel que fa al mercat immobiliari residencial, d’altra banda, trobem un augment notable en el 
nombre d’habitatges venuts, tant nous com usats, i una estabilització dels preus; pel que fa al 
mercat de lloguer, la dinàmica tendeix sensiblement a la baixa, amb un nombre de contractes 
formalitzats a la Garrotxa durant el 2019 de 1.070, lleugerament per sota de l’any 2018, amb 1.211 
contractes formalitzats. L’import del lloguer mensual ha crescut, entre 2018 i 2019,  d’un 10% a 
la Garrotxa, i ha passat de 419,54€ euros mensuals a 464,22 €.

SERVEIS SOCIALS
Elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG)
Enguany la comarca ha augmentat en 977 persones; seguim amb moviments migratoris, 
especialment a la ciutat d’Olot. Al padró municipal hi ha hagut 2.104 altes, de les quals un 65,2% 
són persones estrangeres. Les principals nacionalitats són Índia, Marroc, romania, Xina, Hondu-
res, Gàmbia i Ucraïna. Segueix essent significatiu, per les conseqüències que té, el nombre de 
famílies que arriben a la comarca en una situació administrativa irregular o bé demanant asil. 
S’ha seguit mantenint la millora de la situació social i econòmica de la comarca, especialment 
pel que fa a la reducció de les xifres d’atur. Malgrat això, cada vegada ens arriben més situacions 
amb molta precarietat econòmica, i de l’habitatge, de persones que treballen però no arriben a 
final de mes, el que anomenem treballadors pobres. 
A banda de les problemàtiques socials derivades del context socioeconòmic, la població major 
de 85 anys és de 2.510 persones, de les quals 999 viuen soles. Aquesta situació d'envelliment i 
sobreenvelliment de la comarca suposa que gairebé un 40% de les atencions que es fan a 
serveis socials siguin per temes relacionats amb la promoció de l’autonomia i l’atenció a la 
dependència. 
Finalment, cal destacar l’augment significatiu de dones que participen en el SIAD, el Servei 
d’Informació i Atenció a Dones per rebre atenció psicològica, jurídica i per violència. 

EDUCACIÓ
Elaborat per l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot (IMEJO)

Si mirem el conjunt català, les dades sobre educació a la Garrotxa no difereixen gaire de les de la 
resta de Catalunya, si bé se’n poden identificar algunes especificitats, com una major escolarit-
zació a les escoles bressol. A la Garrotxa, la taxa d’escolarització de 0 a 2 anys se situa un any més 
per sobre del 50%. Si ens fixem en el segon cicle d’educació infantil, comprovem que l’escolarit-
zació dels infants en aquesta etapa no obligatòria continua essent l’opció més majoritària entre 
les famílies de la Garrotxa (94,7%). Una altra dada rellevant és que el nivell d’alumnes que acredi-
ten l’ESO a la comarca (86,19 %) ha baixat respecte de l’any anterior i també respecte del conjunt 
de Catalunya (88,8%). Pel que fa als coneixements globals a l’ESO, cal destacar uns millors 
coneixements en matemàtiques i ciència. Una vegada més, els resultats de les proves PAU 
demostren el gran nivell acadèmic i formatiu de la comarca. El 2019, i per segon any consecutiu, 
tots els alumnes garrotxins que es van presentar a les proves PAU van aprovar-les. Cal remarcar, 
també, la bona oferta de cicles formatius i de programes per a les noves oportunitats (PFI i IFE); 
si ens fixem en quines són les famílies professionals més sol·licitades de la comarca, observem 
que en l’àmbit de CFGM o CFAM la família de sanitat es manté com la més demanada. Si ens 
fixem en els estudis de CFGS o CFAS, observem que es manté la tendència de l’any passat i la 
família professional més sol·licitada és la d’arts plàstiques i disseny. Les dades recollides aquest 
any també ens permeten identificar famílies professionals altament masculinitzades o feminit-
zades. Com a senyals d’alarma, cal subratllar que l’origen familiar condiciona molt els resultats 
d’ESO dels alumnes i que, encara avui, el biaix de gènere en els cicles formatius és gran. 

INFORME INSERCIÓ LABORAL GRADUATS FP 2019 LA GARROTXA
Elaborat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES)

Segons l’estudi Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals, només el 5% dels alumnes 
graduats en FP o Ensenyaments Artístics l’any 2019, en algun dels centres de la comarca, està 
buscant feina. Per obtenir aquests resultats s’ha fet una enquesta d’inserció laboral a 362 joves 
de la promoció de l’any 2019, sis mesos després d’haver-se graduat (aproximadament el 85% 
dels alumnes que han acabat). Els centres de procedència dels alumnes són: Institut Bosc de la 
Coma, Institut la Garrotxa, Institut Montsacopa, Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, Escola 
Pia Olot i Kreas, Centre Integral de Formació en Indústries Càrnies i Agroalimentàries. 
Un 51% dels joves graduats ha trobat feina, mentre que un 44% continua estudiant. Si només 
ens fixem en els graduats de cicle mitjà, un 73% continua estudiant, pràcticament tots un grau 
superior. Pel que fa als graduats de cicle superior, un 43% estudia a la universitat, cosa que 
demostra que els cicles de grau superior són una via molt vàlida per accedir a estudis universita-
ris, amb l’avantatge que els alumnes que opten per aquest camí han pogut conèixer la realitat 
del seu perfil professional a través de la formació en centres de treball, tenen un bon coneixe-
ment de la part pràctica que els facilita la inserció laboral i és una opció molt valorada per les 
empreses.  
Referent a la feina actual, un 73% manifesta que la realització dels estudis de cicles els ha 
facilitat la incorporació al món laboral. Aquests resultats demostren que els estudis de formació 
professionalitzadora són una opció molt interessant a l’hora de trobar feina. Quant al tipus de 
contracte, el 58% són temporals, enfront d'un 38%, que són indefinits.  

ESTUDIS UNIVERSITARIS
Elaborat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES)

Durant el curs 2019-20, un total de 1.161 estudiants de la comarca de la Garrotxa estan cursant 
un grau universitari en alguna de les universitats catalanes, tan sols 4 alumnes menys que l’any 
anterior. Són 10 dones més i 14 homes menys que l’any anterior i, en total, les primeres repre-
senten el 59,86% (695), mentre que els homes són el 40,14% (466). 
Si bé durant pràcticament 5 anys seguits el grau d’Administració i Direcció d’Empreses ha estat 
el més estudiat pels universitaris de la Garrotxa, tot i que continua sent una de les opcions més 
escollides, enguany els graus que apleguen més alumnes són els d’Educació infantil i Educació 
Primària (98 en total). 
Una tendència que es manté invariable des que recollim dades, ja fa més de 10 anys, és l’elecció 
del centre on estudiar. La Universitat de Girona continua aplegant bona part dels universitaris 
provinents de la Garrotxa i per al curs 2019-20 són 412, xifra que representa prop d’un 36% del 
total d’estudiants de la comarca. 
La segueixen la Universitat de Barcelona, amb 162 alumnes; la Universitat Oberta de Catalunya 
que aquest curs ha perdut una vintena d’alumnes, tot i que, amb 132 alumnes, continua repre-
sentant la tercera opció per tercer any consecutiu, , i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
125 alumnes. 

LLENGUA
Elaborat pel Consorci per a la Normalització Lingüística d’Olot – la Garrotxa

El 2019, la Direcció General de Política Lingüística va publicar l’Enquesta d’usos lingüístics de la 
població (EULP), un estudi quinquennal dels usos de català (del castellà i d’altres llengües) a 
Catalunya de la població de 15 anys i més.
La conclusió, comparant els resultats amb els altres estudis (2003, 2008 i 2013), és que l’ús del 
català com a llengua d’ús habitual aguanta a les comarques gironines, amb un 54,1%, però es 
desploma a l’àmbit metropolità, on només el 27,5% afirma que usa el català habitualment.
Pel que fa a la llengua d’identificació, s’observa que els joves fan usos compartits entre català i 
altres llengües i no s’identifiquen tant amb el català com les generacions més grans. Com més 
identificació hi ha amb una llengua, més habitual acaba essent en l’ús diari. Val la pena recordar 
que a les comarques gironines gairebé 90.000 persones tenen coma llengua inicial llengües 
diferents del català i del castellà, i d’aquestes destaca l’àrab, que és la llengua inicial de 21.700 
persones.
Pel que fa a Olot, amb un índex d’immigració del 20,1%, hem passat, en cinc anys, de 60 nacio-
nalitats a 91, però el nombre de llengües es manté força estable: incloent-hi el català i el castellà, 
la ciutat en té 58, amb les mateixes cinc grans llengües, que són, per ordre de més a menys 
parlants: panjabi, romanès, àrab, xinès mandarí i soninke.
És molt important destacar dos aspectes: UN, la tendència a l’alça de la immigració d’Amèrica 
Central i del Sud (a Olot, hi viuen 1.771 persones sud-americanes); DOS, l’índex de població 
panjabi que viu a Catalunya és del 6,13%, mentre que a Olot és del 18,16%, tres vegades més. 
Tenim una població de 1.684 persones del Panjab a Olot, la comunitat més gran de Catalunya.
Actualment, el 70% de la feina que fa el Servei de Català d’Olot-la Garrotxa se centra en l’ensen-
yament, sobretot dels cursos de nivells inicials i bàsics. No hi ha gaire continuïtat en l’aprenen-
tatge més enllà del Bàsic 3: la majoria de persones estrangeres estudien només 45-90 hores de 
català perquè és un tràmit per a l’arrelament o la residència.
Si analitzem l’alumnat per procedències, veiem que el 39% d’aquests nivells bàsics són alumnes 
que provenen d’Amèrica Central i del Sud, però només un 8% provenen de l’Índia, malgrat ser 
una comunitat tan gran.
Per acabar, volem remarcar que, en col·laboració amb l’Àrea d’Informació del Territori de l’Ajun-
tament d’Olot, s’ha elaborat un mapa que es posa a disposició del públic en general: mapa de 
terceres llengües, en què observem que el panjabi continua tenint un pes important a la ciutat 
com a tercera llengua d’alguns barris, mentre que la resta de llengües estan molt més repartides 
(el xinès, per exemple, no surt a cap districte com a 3a llengua, malgrat que hi 842 parlants de 
xinès mandarí, però estan molt repartits per tot Olot). 

SALUT
Elaborat per la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, l’Institut Català de la Salut 
(la Garrotxa) i l’Institut d’Assistència Sanitària (la Garrotxa) 

La comarca de la Garrotxa ha experimentat un augment de població, sobretot a nivell de la 
ciutat d’Olot. Durant el 2019 es va poder augmentar el nombre d’unitats bàsiques assistencials 
a l’EAP Garrotxa afegint a l’equip  un metge i una infermera. 
Al llarg d’aquest 2019, a la comarca s’han anat consolidant diversos dels projectes iniciats els 
darrers tres anys que busquen promoure el treball en xarxa i l’acostament dels serveis assisten-
cials a la comunitat. Dins del marc del Programa suport a primària en salut mental i addiccions,  
es va poder tirar endavant el primer grup específic per a homes i s’han començat a posar les 
bases per poder fer un treball en xarxa orientat a la comunitat per afavorir la desmedicalització. 
Es va realitzar la Primera Jornada de salut mediambiental pediàtrica de Catalunya i la FHOCG 
(Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa) va signar el mes d’abril el conveni amb la 
UVic-UCC i  el consistori olotí amb l’objectiu de promoure el desenvolupament de les humani-
tats integrades en les ciències de la salut i es va portar a terme un cicle de conferències sota el 
títol de “Límits i coneixement: ciència i humanitats a la sanitat del segle XXI”. 
En el marc del treball en xarxa, es va continuar avançant en l’elaboració d’un protocol d’estudi 
per conèixer la realitat de la solitud no volguda a la nostra comarca.

ESPORTS 
Elaborat per l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot  (IMELO)

Aquest any, per l’episodi d’emergència sanitària i social per Covid-19, ha estat impossible recollir 
les dades d’esport federat d’Olot per al llibret de l’Observatori; de totes maneres, s’intentarà 
anar recollint dades per tal de mantenir la seqüència d’aquesta informació per a les edicions 
posteriors, i també per disposar de les dades actualitzades per a la pàgina web de l’Observatori 
www.observatorigarrotxa.cat
Per a aquesta edició, ens hem fixat en els usos de les IEM (instal·lacions esportives municipals) 
de gestió directa de l’Ajuntament d’Olot durant la temporada 2018 – 2019. Cal concretar que, 
quan parlem de gestió directa, això vol dir que és el mateix Ajuntament qui a través de la seva 
Àrea d’Esports en fa el manteniment i les tasques de consergeria.  
Pel que fa a la promoció de l’activitat física a les escoles, es tracta d’un programa amb molts 
anys de recorregut i que es desenvolupa de forma gratuïta i en horari escolar, fet que garanteix 
la participació de tot l’alumnat. Aquest 2019 s’han consolidat les sessions de natació a 1r de 
primària i, en general, observem que el 2019 s’ha mantingut la tendència de participació tant en 
escacs com en poliesport.

CULTURA
Elaborat per l’Institut Municipal de Cultura d’Olot (IMCO)

Durant el 2019, l’Institut Municipal de Cultura ha mantingut una activitat similar a la d’altres 
anys, amb un mateix pressupost i amb una programació i una oferta cultural basades en l’equi-
libri entre la quantitat i la qualitat. S’han programat 125 espectacles d’arts escèniques, sis menys 
que el 2018, i 208 concerts (públics i privats), 3 més que l’any passat. Com en anys anteriors, la 
resposta ciutadana ha estat notable; en xifres, cal destacar una davallada en nombre d’especta-
dors als espectacles celebrats en recintes tancats, que va passar dels 40.884 del 2018 als 32.035 
del 2019, i un augment notable de les persones que van visitar els museus d’Olot, que van 
passar dels 63.454 visitants als 95.867 del 2019.

Cal destacar, finalment, la incorporació de tres nous festivals, dos dels quals adreçats als més 
petits, i la bona acollida per part del públic dels festivals ja existents com Sismògraf, MOT o 
Lluèrnia, que s’han convertit en pols de referència cultural del país. 

ECONOMIA

COMPORTAMENT ECONÒMIC
Elaborat per Actíva Prospect

Aquest 2019, tot i que la Garrotxa ha moderat amb força el creixement del seu PIB durant el 
2018 fins a situar-lo en el 2,33%, en el més llarg termini situa la Garrotxa com una de les comar-
ques que més ha crescut durant el període de recuperació econòmica.
El menor creixement econòmic i els majors creixements poblacionals allunyen la Garrotxa de la 
total confluència dels nivells de PIB per càpita amb Catalunya, que se situa actualment en un 
2,0% per sota del nivell català.  
La Garrotxa, que ha registrat nivells de productivitat per lloc de treball superiors als de Catalunya 
durant els darrers anys amb una mitjana de 71.764 €, per lloc de treball.
L’evolució de la renda a la comarca continua sent molt positiva gràcies a un dels majors 
increments dels últims anys: l’augment de 1.669 euros de la base imposable per declarant de 
l’IRPF durant el 2017 situa la renda mitjana en els 21.714 €, la xifra més elevada des que es 
disposa de dades.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Elaborat per Actíva Prospect
La dinàmica de moderació dels creixements de l’ocupació en la qual es trobava immersa la 
Garrotxa es reverteix a finals del 2019 gràcies al creixement de la indústria.
La indústria assoleix un nou màxim d’ocupació amb 9.903 llocs de treball a la comarca, gràcies 
a l’impuls del sector de l’alimentació, especialment durant el darrer trimestre de l’any.
El mal comportament del comerç durant el 2019 frena el creixement de l’ocupació al sector 
serveis. La construcció segueix reduint els ritmes de creixement i l’agricultura es manté en la 

tònica negativa dels últims trimestres.
Un any més, la indústria torna a liderar el creixement de l’ocupació a la Garrotxa, i genera el 
82,9% dels 754 nous llocs de treball creats a la comarca durant els últims mesos de l’any.
Durant el 2019, els serveis redueixen el seu ritme de creixement respecte d’ anys anteriors amb 
increments que han fluctuat entre el 0,9% i l’1,7%, davant les variacions superiors al 3,0% del 
període 2014-2018. La causa d’aquest alentiment ha estat el retrocés del comerç, que ja acumu-
la tres trimestres consecutius amb pèrdues d’ocupació i que durant els tres últims mesos de 
l’any ha perdut 109 llocs de treball.

MERCAT DE TREBALL
Elaborat per Actíva Prospect

L’alentiment dels ritmes de creixement de l’ocupació es reverteix a finals del 2019 amb un 
repunt que torna a situar l’ocupació de la Garrotxa en màxims històrics.
Davant del constant creixement del treball assalariat, que tanca el 2019 amb un increment del 
5,2%, el treball autònom s’enfonsa amb pèrdues d’ocupació que se situen en el -7,2% durant el 
mateix període.
La reducció del nombre de persones registrades a l’atur es modera durant el 2019, i se situa en 
tan sols un 0,7% el darrer trimestre de l’any. A Catalunya, la reducció se situa en el 7,2%.
Després d’un 2018 en què la contractació es va frenar molt significativament, durant el 2019 el 
nombre de contractes signats a la comarca tornen a créixer amb força, sobretot durant el segon 
semestre.

COMERÇ EXTERIOR
Elaborat per la Cambra de Comerç de Girona

Les exportacions gironines durant el 2019 van ser de més de 5.782 milions d'euros, contra una 
xifra d'importacions d’uns 2.844 milions. Les xifres d'exportacions de les empreses gironines, a 
més, signifiquen el 7,83% de les exportacions catalanes. Les importacions, per la seva banda, 
representen el 3,08% del global català.
Per altra banda, els Certificats d'origen que van emetre el 2019 les Cambres de la demarcació de 
Girona van ser de 20.073, mentre que el 2018 es va arribar a un volum de 15.768, la qual cosa 
suposa un increment del 27,30%.
Observem doncs, que la Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament exportadora i 
representa un 11,57% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a països fora de la UE 
o amb qui no hi ha acord bilateral (especialment a l’Àfrica, Àsia i Amèrica), i continua essent la 
tercera comarca  en importància de la demarcació. Les exportacions a tercers països respecte de 
les dades de 2018 han tingut un creixement del 5,16%. El valor estimat anual és de 668,89 
milions d’euros (aquesta darrera xifra inclou també les exportacions a la UE). Cal destacar que la 
major part dels sectors productius participen en l’activitat exportadora.

TURISME 
Elaborat per Turisme Garrotxa

L’any 2019 el model de desenvolupament turístic de la Garrotxa s’ha continuat basant en el 
turisme sostenible i per a tothom, a través de l’estratègia i els principis de la CETS (Carta europea 
de turisme sostenible).
Pel que fa a l’oferta, el sector ha crescut especialment en habitatges d’ús turístic (+18,6%). També 
ha crescut la recaptació de l’impost sobre estades en allotjaments turístics (+2,9%). El nombre 
d’empreses turístiques compromeses amb la sostenibilitat i que treballen per un territori social-
ment responsable creix, i ja arriba a les 42 (+10,5%). La demanda, per la seva banda, es manté 
estable o lleugerament a la baixa respecte d’anys anteriors: petit descens en l’ocupació (-1%), 
poques variacions en el total de persones ateses a les oficines de turisme, i Catalunya com a 
mercat principal (55,9%), amb un pes important dels mercats internacionals (25,5%), que un any 
més superen l’estatal (18,6%).
Turistes, visitants i població local tenen a la seva disposició 1.119 km de camins senyalitzats per 
gaudir de la natura i fer salut, i més de 140 itineraris senyalitzats diferents.
Som, doncs, davant d’un sector divers que experimenta un nou creixement de l’oferta, més 
important que no pas el de la demanda, que es manté estable o lleugerament a l’alça, i una 
bona infraestructura per al gaudi de la natura.

PAU

SEGURETAT
Elaborat per Mossos d’Esquadra – ABP de la Garrotxa

La comarca de la Garrotxa històricament presenta un impacte o pressió delinqüencial baix i 
lineal durant tots els mesos de l’any. Respecte del 2018, observem una estabilitat dels fets 
delictius, una tònica inversa de la que es presenta en general a Catalunya.
Per determinar l’impacte i/o pressió delinqüencial que té un determinat territori es té en compte 
la taxa de fets penals per 1.000 habitants: aquesta taxa ens permet veure quin és l’impacte 
sobre la ciutadania en un determinat territori. A la Garrotxa, la taxa és de 38’9 delictes per 1.000 
habitants, mentre que el global de Catalunya és del 76,4, és a dir, el doble. Per tant, la població 
de la Garrotxa està gairebé al 50% per sota respecte de la mitjana de Catalunya. En aquest 
sentit, tot i que hem de continuar amb l’objectiu de reduir i minimitzar la delinqüència, sí que 
podem afirmar que tenim un bon nivell de qualitat pel que fa a la seguretat i al servei públic 
policial a la comarca. 
Pel que fa a la tipologia de delictes, la tendència mostra, com l’any anterior, dues tipologies: la 
primera, els robatoris amb força sobre les coses, furts i els robatoris a l’interior de domicilis. I, 
com a segon tipus, un fet delinqüencial que no necessàriament incideix de manera directa sobre 
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les persones i/o les coses, que són els delictes informàtics com les estafes, que mostren un 
lleuger increment en relació al 2018.
En la valoració, cal dir que en general els delictes són més especialitzats i no establerts contínua-
ment a la comarca, en el sentit que determinada delinqüència organitzada prové de fora de la 
nostra comarca a través de les vies ràpides d’accés a la Garrotxa i és difícil de detectar; tot i així, 
a la nostra comarca encara podem gaudir d’una bona seguretat si ens atenem als fets penals 
ocorreguts i l’impacte en la població, ja que la ràtio és la meitat de la de Catalunya. En aquesta 
línia, aquest 2019 s’ha continuat amb la implementació de mesures policials preventives com 
els controls policials a les diverses vies d’entrada de la comarca, l’increment dels patrullatges 
dirigits i la millora en les investigacions, focalitzant les identificacions en zones concretes i 
susceptibles de robatoris, fet que ha fet davallar el nombre de controls aleatoris en zones disper-
ses i el nombre de vehicles identificats en relació amb el 2018. Des d’una òptica de formació, 
també s’ha continuat amb les accions directes adreçades als més joves i de conscienciació de la 
nova amenaça que són les noves tecnologies i la ciberdelinqüència.
Finalment, cal incidir en la consolidació del GAV (Grup d’Atenció a la Víctima), que és l’oficina de 
suport i atenció a la víctima i que es basa en diferents accions: informar, coordinar, prevenir i 
protegir. És gràcies a aquesta tasca continuada del GAV que es veu un increment del nombre 
d’expedients oberts de noves víctimes i on observem un increment en les atencions per violèn-
cia de gènere, en les entrevistes amb les víctimes i amb les trucades de seguiment. 

Policia Municipal d’Olot  

Una de les problemàtiques socials d’arreu del país, i que també afecta la ciutat d’Olot, és la 
proliferació d’ocupacions.  Els habitatges ocupats (de vegades blocs sencers) sempre tenen una 
entitat bancària com a propietària. Malgrat la diligència a l’hora de notificar aquesta ocupació i 
confeccionar un primer atestat penal, la lentitud de la justícia i el baix interès dels propietaris 
acaben dilatant la resolució d’aquestes ocupacions. Al darrere de les ocupacions sovint hi ha 
grups relativament organitzats que, després de l’ocupació de manera fraudulenta, connecten 
l’habitatge a la xarxa de llum i aigua per acabar cedint aquest pis a una família amb pocs 
recursos que paga un únic import en rebre les noves claus. En el pitjor dels casos, els residents 
són gent marginal, amb problemes psicològics i de drogoaddicció, que malviuen en aquests 
habitatges ocupats i generen molèsties veïnals i problemes de mala convivència, que són de 
mal solucionar. 

JUSTÍCIA
Elaborat a través de les dades recollides des de la pàgina web www.poderjudicial.es

L’any 2019 han entrat 3.765 assumptes judicials als jutjats d’Olot i la Garrotxa: el 39% són proce-
diments civils (reclamacions de quantitat, desnonaments i altres conflictes), el 60% són procedi-
ments penals i el 6% procediments penals de violència contra la dona, un percentatge que 
augmenta un 2% en relació al 2018. Pel què fa l’entrada d’assumptes judicials, s’ha incrementat 

notablement, amb un 18,3% respecte del 2018.
La resolució d’assumptes judicials es concreta en 500 sentències (un augment de l’1,4% respecte de 
l’any anterior), 1.965 autos (un augment del 15% respecte del 2017) i 622 decrets (una xifra molt 
similar a la de l’any anterior). 
A finals de 2019, els jutjats d’Olot registren un total de 1.624 casos pendents, xifra que representa un 
augment del 38,9% en relació amb un any abans. 

PARTENARIAT | ALIANCES
Elaborat pel Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA) i el Consell Comarcal de la Garrotxa

Pel que fa a les administracions de la comarca, en aquesta edició s’analitza de nou l’evolució de la 
despesa dels ajuntaments (€/hab). En aquest sentit, observem que en relació amb els ingressos, 
l’evolució del conjunt d’ajuntaments de la comarca, després d’uns anys amb reajustos en les 
transferències de capital, s’ha mantingut més o menys estable.
En referència a les despeses totals del conjunt d’ajuntaments de la Garrotxa, cal dir que han variat 
significativament al llarg dels últims 10 anys, arran de les inversions i els ajustos en les transferències. 
Tanmateix, la despesa obligada s’ha mantingut amb una lleugera tendència a l’alça durant tots 
aquests anys.
Finalment, quant a la distribució del pressupost de les administracions locals, amb les dades del 
2018 observem que, en relació amb les del 2017, les xifres dels ajuntaments es mantenen més o 
menys igual, mentre que les del Consell Comarcal de la Garrotxa mostren una davallada en percen-
tatge d’aproximadament cinc punts. 



POBLACIÓ
Dades recollides de l’informe elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de l’informe 
d’Actíva Prospect i dades de referència de l’IDESCAT
Aquest 2019, la població de la comarca de la Garrotxa ha crescut de 977 persones respecte de 
l’any passat, i segueix la tendència de creixement dels últims anys (és el més alt dels últims deu 
anys). Aquest creixement ha situat la població total de la comarca en 57.590 persones, la xifra 
més alta des que es tenen dades. Aquest creixement demogràfic que viu la comarca està en 
consonància amb la dinàmica tant de les comarques gironines, com del conjunt de Catalunya, 
que han crescut en taxes similars durant els darrers anys. L’increment de la població ha estat 
impulsat per l’augment de la població estrangera a la Garrotxa, una  dinàmica també similar a la 
catalana. El 2019 es comptabilitzen 8.892 persones estrangeres empadronades, que suposen 
un 15,44% de la població; la catalana, se situa al 15,11%. Les principals nacionalitats presents a la 
comarca són Índia, Marroc, Romania, Xina, Hondures,  Gàmbia i Ucraïna. La Garrotxa és una 
comarca amb persones de, com a mínim, 91 nacionalitats diferents. En relació amb l’estructura 
de població que es donava l’any 2009, la piràmide de població mostra com els joves tenen més 
presència de cohorts, especialment aquells entre 5 i 15 anys. En canvi, les edats més joves, els 
cohorts de 0 a 3 anys, mostren una disminució significativa. Pel que fa a les edats actives, dels 
16 als 64 anys, s’evidencia una estructura més envellida, amb més pes dels cohorts d’edats més 
avançades, i una important reducció entre els cohorts de 20 a 35 anys. En el grup d’edat de la 
gent gran, de 65 anys i més, hi ha més pes en les primeres edats, dels 65 als 69 anys, i més enllà 
dels 80 anys, que expliquen el procés d’envelliment i sobreenvelliment que està experimentant 
la comarca durant els darrers anys.

PLANETA
Elaborat pel Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA), el Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa i l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa

CANVI CLIMÀTIC I QUALITAT DE L’AIRE
Durant l’any 2019, la precipitació mitjana de les estacions meteorològiques comarcals ha estat 
de 636,4mm, un 25% inferior a la mitjana de la pluviometria dels darrers anys, que ha estat de 
852 mm. 
A l’estació de Can Jordà (Santa Pau), es controla la concentració d’ozó de l’aire. Per a l’any 2019 
es va complir el valor objectiu de protecció de la salut humana (VOPS). També es controla la 
concentració de diòxid de nitrogen, i en aquest mateix any tampoc es va superar el valor límit 
anual. 
A la Garrotxa hi ha dues estacions per al control de les radiacions de camp electromagnètic de 
les freqüències de telefonia mòbil. Els nivells mesurats des de la seva posada en funcionament 
(una l’any 2005 i l’altra, el 2010) no han superat mai els nivells màxims permesos. 

BIODIVERSITAT, MEDI NATURAL I PAISATGE
Per aquesta edició de l’Observatori s’analitzen quatre indicadors en l’apartat de biodiversitat, 
medi natural i paisatge: la superfície d’inundació del riu Fluvià amb superfície qualificada de sòl 
urbà de la ciutat d’Olot, la densitat de porc senglar, les espècies exòtiques i la freqüència de 
visites dels tres espais naturals més visitats de la Garrotxa (la fageda d’en Jordà, el volcà del 
Croscat i la vall de Sant Aniol).

AIGUA
Amb dades dels darrers 7 anys, el consum total d’aigua per a ús domèstic a la comarca es manté 
constant, amb una lleugera tendència a l’alça. En l’àmbit català, la Garrotxa és la tretzena 
comarca de Catalunya amb menys consum d’aigua d’ús domèstic per habitant i dia i, amb 109 
litres, se situa per sota dels 116 litres que es calcula que consumeix, de mitjana, un català. 
 El 57% dels punts de cursos fluvials mostrejats durant el 2019, segons l’índex biològic IBMWP, 
presenten una qualitat molt bona o bona, i per la resta la qualitat és mitjana, deficient o dolenta. 
 Totes les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2019, excepte tres, presenten valors de 
concentració de nitrats inferiors al valor paramètric (50 mg/l). La concentració total de nitrats 
enguany ha trencat la tendència a la baixa dels últims anys. 
Enguany els nivells piezomètrics dels aqüífers tornen a ser baixos per les precipitacions poc 
abundants. 
Les fonts naturals d’Olot presenten una aigua sense garanties sanitàries, atès que són aigües no 
sotmeses a cap tipus de tractament, fet que s’evidencia per la presència d’alguns bacteris 
patògens com Escherichia coli. La concentració de nitrats en aquestes fonts es manté constant, 
amb una lleugera tendència a la baixa.

RESIDUS
Del 2000 al 2013, la producció de residus municipals a la Garrotxa va seguir la mateixa tendèn-
cia que en el conjunt de Catalunya: augmenta fins al 2006 i a partir d’aquí comença un descens. 
A partir de 2014, la tendència en la producció torna a ser a l’alça, tant al territori català com a la 
Garrotxa, on el 2018 la generació per càpita augmenta un 3%. 
Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà de selecció a la comarca és del 49%. Argelaguer és 
el municipi amb un nivell de selecció més elevat, amb el 78% dels residus seleccionats. En el 
conjunt de Catalunya, el grau de selecció és del 42%. 
La producció de residus industrials declarats a la Garrotxa des de l’any 2002 fins al 2007 va 
augmentar un 40%. A partir d’aquest any disminueix un 30%, fins al 2014, que torna a començar 
un procés d’increment que es frena l’any 2018. 

ENERGIA
En els tres darrers anys el consum elèctric dels equipaments municipals de la comarca ha seguit 
una tendència a la reducció, si bé molt lleugera. La reducció ha estat d’1,1% respecte als consums 
de l’any 2018. Tots els ajuntaments de la comarca consumeixen energia elèctrica 100% renova-
ble que els subministra la comercialitzadora que tenen contractada. 
Pel que fa referència a les instal·lacions de generació elèctrica local, en comparació amb el 2012, 

s’ha doblat la quantitat d’instal·lacions fotovoltaiques, si bé tenen una menor potència instal·la-
da i ja no són per a injecció a la xarxa com les inicials, sinó que treballen en el sistema d’autocon-
sum. De les 40 instal·lacions noves, 10 són de titularitat pública. La gran majoria s’han registrat 
en els darrers mesos del 2019 i principis del 2020, arran del canvis normatius favorables i a la 
reducció del cost de les instal·lacions. En relació amb la potència instal·lada i també energia 
generada, la cogeneració és la que té més potència, amb 51.870kW, després de la darrera 
incorporació d’una nova instal·lació de 4.040 kW. 
La certificació energètica dels edificis és obligatòria per als de nova construcció des del 2007. Per 
als antics, ho és des del 2013, i només en el moment que es venguin o lloguin. Aquesta certifica-
ció estableix unes categories en funció del consum i van des de l’A (més eficient) fins a la G 
(menys eficient). Dels 6.790 certificats d’edificis de la Garrotxa, el percentatge més alt correspon 
a la categoria E, amb 3.142 edificis. 

MOBILITAT
Al llarg del 2019, dos ajuntaments de la comarca (Riudaura i Santa Pau) han instal·lat punts de 
recàrrega en els seus municipis i s’afegeixen als existents a Olot, Besalú i Beuda. Cal tenir en 
compte que, a part d’aquests públics, n’hi ha de privats en pàrquings i establiments turístics. 

PERSONES

HABITATGE
Elaborat per l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot

Tot i que la Garrotxa ha moderat amb força el creixement del seu PIB durant el 2018 fins a 
situar-lo en el 2,3%, continua situant-se com una de les comarques que més ha crescut durant 
el període de recuperació econòmica. L’activitat constructora es ressent d’aquest alentiment i 
redueix el ritme de creixement, que ha situat el creixement de l’ocupació al sector de la construc-
ció en l’1,8% durant el darrer trimestre de 2019, i que ha situat els llocs de treball del sector de la 
construcció en 1.659. Pel que fa a la construcció d’habitatges, si durant el 2018 s’iniciaven 138 
habitatges, durant el 2019 se’n van començar 94, fet que suposa un descens del 31,8%. En els 
habitatges acabats, el descens també ha estat moderat, i s’ha passat de 57 a 33 habitatges 
finalitzats durant el 2019. El mateix procés es veu a Catalunya, on podem observar un creixe-
ment més estable del sector amb 14.549 habitatges iniciats i 8.831 d’habitatges acabats.
Pel que fa al mercat immobiliari residencial, d’altra banda, trobem un augment notable en el 
nombre d’habitatges venuts, tant nous com usats, i una estabilització dels preus; pel que fa al 
mercat de lloguer, la dinàmica tendeix sensiblement a la baixa, amb un nombre de contractes 
formalitzats a la Garrotxa durant el 2019 de 1.070, lleugerament per sota de l’any 2018, amb 1.211 
contractes formalitzats. L’import del lloguer mensual ha crescut, entre 2018 i 2019,  d’un 10% a 
la Garrotxa, i ha passat de 419,54€ euros mensuals a 464,22 €.

SERVEIS SOCIALS
Elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG)
Enguany la comarca ha augmentat en 977 persones; seguim amb moviments migratoris, 
especialment a la ciutat d’Olot. Al padró municipal hi ha hagut 2.104 altes, de les quals un 65,2% 
són persones estrangeres. Les principals nacionalitats són Índia, Marroc, romania, Xina, Hondu-
res, Gàmbia i Ucraïna. Segueix essent significatiu, per les conseqüències que té, el nombre de 
famílies que arriben a la comarca en una situació administrativa irregular o bé demanant asil. 
S’ha seguit mantenint la millora de la situació social i econòmica de la comarca, especialment 
pel que fa a la reducció de les xifres d’atur. Malgrat això, cada vegada ens arriben més situacions 
amb molta precarietat econòmica, i de l’habitatge, de persones que treballen però no arriben a 
final de mes, el que anomenem treballadors pobres. 
A banda de les problemàtiques socials derivades del context socioeconòmic, la població major 
de 85 anys és de 2.510 persones, de les quals 999 viuen soles. Aquesta situació d'envelliment i 
sobreenvelliment de la comarca suposa que gairebé un 40% de les atencions que es fan a 
serveis socials siguin per temes relacionats amb la promoció de l’autonomia i l’atenció a la 
dependència. 
Finalment, cal destacar l’augment significatiu de dones que participen en el SIAD, el Servei 
d’Informació i Atenció a Dones per rebre atenció psicològica, jurídica i per violència. 

EDUCACIÓ
Elaborat per l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot (IMEJO)

Si mirem el conjunt català, les dades sobre educació a la Garrotxa no difereixen gaire de les de la 
resta de Catalunya, si bé se’n poden identificar algunes especificitats, com una major escolarit-
zació a les escoles bressol. A la Garrotxa, la taxa d’escolarització de 0 a 2 anys se situa un any més 
per sobre del 50%. Si ens fixem en el segon cicle d’educació infantil, comprovem que l’escolarit-
zació dels infants en aquesta etapa no obligatòria continua essent l’opció més majoritària entre 
les famílies de la Garrotxa (94,7%). Una altra dada rellevant és que el nivell d’alumnes que acredi-
ten l’ESO a la comarca (86,19 %) ha baixat respecte de l’any anterior i també respecte del conjunt 
de Catalunya (88,8%). Pel que fa als coneixements globals a l’ESO, cal destacar uns millors 
coneixements en matemàtiques i ciència. Una vegada més, els resultats de les proves PAU 
demostren el gran nivell acadèmic i formatiu de la comarca. El 2019, i per segon any consecutiu, 
tots els alumnes garrotxins que es van presentar a les proves PAU van aprovar-les. Cal remarcar, 
també, la bona oferta de cicles formatius i de programes per a les noves oportunitats (PFI i IFE); 
si ens fixem en quines són les famílies professionals més sol·licitades de la comarca, observem 
que en l’àmbit de CFGM o CFAM la família de sanitat es manté com la més demanada. Si ens 
fixem en els estudis de CFGS o CFAS, observem que es manté la tendència de l’any passat i la 
família professional més sol·licitada és la d’arts plàstiques i disseny. Les dades recollides aquest 
any també ens permeten identificar famílies professionals altament masculinitzades o feminit-
zades. Com a senyals d’alarma, cal subratllar que l’origen familiar condiciona molt els resultats 
d’ESO dels alumnes i que, encara avui, el biaix de gènere en els cicles formatius és gran. 

INFORME INSERCIÓ LABORAL GRADUATS FP 2019 LA GARROTXA
Elaborat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES)

Segons l’estudi Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals, només el 5% dels alumnes 
graduats en FP o Ensenyaments Artístics l’any 2019, en algun dels centres de la comarca, està 
buscant feina. Per obtenir aquests resultats s’ha fet una enquesta d’inserció laboral a 362 joves 
de la promoció de l’any 2019, sis mesos després d’haver-se graduat (aproximadament el 85% 
dels alumnes que han acabat). Els centres de procedència dels alumnes són: Institut Bosc de la 
Coma, Institut la Garrotxa, Institut Montsacopa, Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, Escola 
Pia Olot i Kreas, Centre Integral de Formació en Indústries Càrnies i Agroalimentàries. 
Un 51% dels joves graduats ha trobat feina, mentre que un 44% continua estudiant. Si només 
ens fixem en els graduats de cicle mitjà, un 73% continua estudiant, pràcticament tots un grau 
superior. Pel que fa als graduats de cicle superior, un 43% estudia a la universitat, cosa que 
demostra que els cicles de grau superior són una via molt vàlida per accedir a estudis universita-
ris, amb l’avantatge que els alumnes que opten per aquest camí han pogut conèixer la realitat 
del seu perfil professional a través de la formació en centres de treball, tenen un bon coneixe-
ment de la part pràctica que els facilita la inserció laboral i és una opció molt valorada per les 
empreses.  
Referent a la feina actual, un 73% manifesta que la realització dels estudis de cicles els ha 
facilitat la incorporació al món laboral. Aquests resultats demostren que els estudis de formació 
professionalitzadora són una opció molt interessant a l’hora de trobar feina. Quant al tipus de 
contracte, el 58% són temporals, enfront d'un 38%, que són indefinits.  

ESTUDIS UNIVERSITARIS
Elaborat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES)

Durant el curs 2019-20, un total de 1.161 estudiants de la comarca de la Garrotxa estan cursant 
un grau universitari en alguna de les universitats catalanes, tan sols 4 alumnes menys que l’any 
anterior. Són 10 dones més i 14 homes menys que l’any anterior i, en total, les primeres repre-
senten el 59,86% (695), mentre que els homes són el 40,14% (466). 
Si bé durant pràcticament 5 anys seguits el grau d’Administració i Direcció d’Empreses ha estat 
el més estudiat pels universitaris de la Garrotxa, tot i que continua sent una de les opcions més 
escollides, enguany els graus que apleguen més alumnes són els d’Educació infantil i Educació 
Primària (98 en total). 
Una tendència que es manté invariable des que recollim dades, ja fa més de 10 anys, és l’elecció 
del centre on estudiar. La Universitat de Girona continua aplegant bona part dels universitaris 
provinents de la Garrotxa i per al curs 2019-20 són 412, xifra que representa prop d’un 36% del 
total d’estudiants de la comarca. 
La segueixen la Universitat de Barcelona, amb 162 alumnes; la Universitat Oberta de Catalunya 
que aquest curs ha perdut una vintena d’alumnes, tot i que, amb 132 alumnes, continua repre-
sentant la tercera opció per tercer any consecutiu, , i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
125 alumnes. 

LLENGUA
Elaborat pel Consorci per a la Normalització Lingüística d’Olot – la Garrotxa

El 2019, la Direcció General de Política Lingüística va publicar l’Enquesta d’usos lingüístics de la 
població (EULP), un estudi quinquennal dels usos de català (del castellà i d’altres llengües) a 
Catalunya de la població de 15 anys i més.
La conclusió, comparant els resultats amb els altres estudis (2003, 2008 i 2013), és que l’ús del 
català com a llengua d’ús habitual aguanta a les comarques gironines, amb un 54,1%, però es 
desploma a l’àmbit metropolità, on només el 27,5% afirma que usa el català habitualment.
Pel que fa a la llengua d’identificació, s’observa que els joves fan usos compartits entre català i 
altres llengües i no s’identifiquen tant amb el català com les generacions més grans. Com més 
identificació hi ha amb una llengua, més habitual acaba essent en l’ús diari. Val la pena recordar 
que a les comarques gironines gairebé 90.000 persones tenen coma llengua inicial llengües 
diferents del català i del castellà, i d’aquestes destaca l’àrab, que és la llengua inicial de 21.700 
persones.
Pel que fa a Olot, amb un índex d’immigració del 20,1%, hem passat, en cinc anys, de 60 nacio-
nalitats a 91, però el nombre de llengües es manté força estable: incloent-hi el català i el castellà, 
la ciutat en té 58, amb les mateixes cinc grans llengües, que són, per ordre de més a menys 
parlants: panjabi, romanès, àrab, xinès mandarí i soninke.
És molt important destacar dos aspectes: UN, la tendència a l’alça de la immigració d’Amèrica 
Central i del Sud (a Olot, hi viuen 1.771 persones sud-americanes); DOS, l’índex de població 
panjabi que viu a Catalunya és del 6,13%, mentre que a Olot és del 18,16%, tres vegades més. 
Tenim una població de 1.684 persones del Panjab a Olot, la comunitat més gran de Catalunya.
Actualment, el 70% de la feina que fa el Servei de Català d’Olot-la Garrotxa se centra en l’ensen-
yament, sobretot dels cursos de nivells inicials i bàsics. No hi ha gaire continuïtat en l’aprenen-
tatge més enllà del Bàsic 3: la majoria de persones estrangeres estudien només 45-90 hores de 
català perquè és un tràmit per a l’arrelament o la residència.
Si analitzem l’alumnat per procedències, veiem que el 39% d’aquests nivells bàsics són alumnes 
que provenen d’Amèrica Central i del Sud, però només un 8% provenen de l’Índia, malgrat ser 
una comunitat tan gran.
Per acabar, volem remarcar que, en col·laboració amb l’Àrea d’Informació del Territori de l’Ajun-
tament d’Olot, s’ha elaborat un mapa que es posa a disposició del públic en general: mapa de 
terceres llengües, en què observem que el panjabi continua tenint un pes important a la ciutat 
com a tercera llengua d’alguns barris, mentre que la resta de llengües estan molt més repartides 
(el xinès, per exemple, no surt a cap districte com a 3a llengua, malgrat que hi 842 parlants de 
xinès mandarí, però estan molt repartits per tot Olot). 

SALUT
Elaborat per la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, l’Institut Català de la Salut 
(la Garrotxa) i l’Institut d’Assistència Sanitària (la Garrotxa) 

La comarca de la Garrotxa ha experimentat un augment de població, sobretot a nivell de la 
ciutat d’Olot. Durant el 2019 es va poder augmentar el nombre d’unitats bàsiques assistencials 
a l’EAP Garrotxa afegint a l’equip  un metge i una infermera. 
Al llarg d’aquest 2019, a la comarca s’han anat consolidant diversos dels projectes iniciats els 
darrers tres anys que busquen promoure el treball en xarxa i l’acostament dels serveis assisten-
cials a la comunitat. Dins del marc del Programa suport a primària en salut mental i addiccions,  
es va poder tirar endavant el primer grup específic per a homes i s’han començat a posar les 
bases per poder fer un treball en xarxa orientat a la comunitat per afavorir la desmedicalització. 
Es va realitzar la Primera Jornada de salut mediambiental pediàtrica de Catalunya i la FHOCG 
(Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa) va signar el mes d’abril el conveni amb la 
UVic-UCC i  el consistori olotí amb l’objectiu de promoure el desenvolupament de les humani-
tats integrades en les ciències de la salut i es va portar a terme un cicle de conferències sota el 
títol de “Límits i coneixement: ciència i humanitats a la sanitat del segle XXI”. 
En el marc del treball en xarxa, es va continuar avançant en l’elaboració d’un protocol d’estudi 
per conèixer la realitat de la solitud no volguda a la nostra comarca.

ESPORTS 
Elaborat per l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot  (IMELO)

Aquest any, per l’episodi d’emergència sanitària i social per Covid-19, ha estat impossible recollir 
les dades d’esport federat d’Olot per al llibret de l’Observatori; de totes maneres, s’intentarà 
anar recollint dades per tal de mantenir la seqüència d’aquesta informació per a les edicions 
posteriors, i també per disposar de les dades actualitzades per a la pàgina web de l’Observatori 
www.observatorigarrotxa.cat
Per a aquesta edició, ens hem fixat en els usos de les IEM (instal·lacions esportives municipals) 
de gestió directa de l’Ajuntament d’Olot durant la temporada 2018 – 2019. Cal concretar que, 
quan parlem de gestió directa, això vol dir que és el mateix Ajuntament qui a través de la seva 
Àrea d’Esports en fa el manteniment i les tasques de consergeria.  
Pel que fa a la promoció de l’activitat física a les escoles, es tracta d’un programa amb molts 
anys de recorregut i que es desenvolupa de forma gratuïta i en horari escolar, fet que garanteix 
la participació de tot l’alumnat. Aquest 2019 s’han consolidat les sessions de natació a 1r de 
primària i, en general, observem que el 2019 s’ha mantingut la tendència de participació tant en 
escacs com en poliesport.

CULTURA
Elaborat per l’Institut Municipal de Cultura d’Olot (IMCO)

Durant el 2019, l’Institut Municipal de Cultura ha mantingut una activitat similar a la d’altres 
anys, amb un mateix pressupost i amb una programació i una oferta cultural basades en l’equi-
libri entre la quantitat i la qualitat. S’han programat 125 espectacles d’arts escèniques, sis menys 
que el 2018, i 208 concerts (públics i privats), 3 més que l’any passat. Com en anys anteriors, la 
resposta ciutadana ha estat notable; en xifres, cal destacar una davallada en nombre d’especta-
dors als espectacles celebrats en recintes tancats, que va passar dels 40.884 del 2018 als 32.035 
del 2019, i un augment notable de les persones que van visitar els museus d’Olot, que van 
passar dels 63.454 visitants als 95.867 del 2019.

Cal destacar, finalment, la incorporació de tres nous festivals, dos dels quals adreçats als més 
petits, i la bona acollida per part del públic dels festivals ja existents com Sismògraf, MOT o 
Lluèrnia, que s’han convertit en pols de referència cultural del país. 

ECONOMIA

COMPORTAMENT ECONÒMIC
Elaborat per Actíva Prospect

Aquest 2019, tot i que la Garrotxa ha moderat amb força el creixement del seu PIB durant el 
2018 fins a situar-lo en el 2,33%, en el més llarg termini situa la Garrotxa com una de les comar-
ques que més ha crescut durant el període de recuperació econòmica.
El menor creixement econòmic i els majors creixements poblacionals allunyen la Garrotxa de la 
total confluència dels nivells de PIB per càpita amb Catalunya, que se situa actualment en un 
2,0% per sota del nivell català.  
La Garrotxa, que ha registrat nivells de productivitat per lloc de treball superiors als de Catalunya 
durant els darrers anys amb una mitjana de 71.764 €, per lloc de treball.
L’evolució de la renda a la comarca continua sent molt positiva gràcies a un dels majors 
increments dels últims anys: l’augment de 1.669 euros de la base imposable per declarant de 
l’IRPF durant el 2017 situa la renda mitjana en els 21.714 €, la xifra més elevada des que es 
disposa de dades.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Elaborat per Actíva Prospect
La dinàmica de moderació dels creixements de l’ocupació en la qual es trobava immersa la 
Garrotxa es reverteix a finals del 2019 gràcies al creixement de la indústria.
La indústria assoleix un nou màxim d’ocupació amb 9.903 llocs de treball a la comarca, gràcies 
a l’impuls del sector de l’alimentació, especialment durant el darrer trimestre de l’any.
El mal comportament del comerç durant el 2019 frena el creixement de l’ocupació al sector 
serveis. La construcció segueix reduint els ritmes de creixement i l’agricultura es manté en la 

tònica negativa dels últims trimestres.
Un any més, la indústria torna a liderar el creixement de l’ocupació a la Garrotxa, i genera el 
82,9% dels 754 nous llocs de treball creats a la comarca durant els últims mesos de l’any.
Durant el 2019, els serveis redueixen el seu ritme de creixement respecte d’ anys anteriors amb 
increments que han fluctuat entre el 0,9% i l’1,7%, davant les variacions superiors al 3,0% del 
període 2014-2018. La causa d’aquest alentiment ha estat el retrocés del comerç, que ja acumu-
la tres trimestres consecutius amb pèrdues d’ocupació i que durant els tres últims mesos de 
l’any ha perdut 109 llocs de treball.

MERCAT DE TREBALL
Elaborat per Actíva Prospect

L’alentiment dels ritmes de creixement de l’ocupació es reverteix a finals del 2019 amb un 
repunt que torna a situar l’ocupació de la Garrotxa en màxims històrics.
Davant del constant creixement del treball assalariat, que tanca el 2019 amb un increment del 
5,2%, el treball autònom s’enfonsa amb pèrdues d’ocupació que se situen en el -7,2% durant el 
mateix període.
La reducció del nombre de persones registrades a l’atur es modera durant el 2019, i se situa en 
tan sols un 0,7% el darrer trimestre de l’any. A Catalunya, la reducció se situa en el 7,2%.
Després d’un 2018 en què la contractació es va frenar molt significativament, durant el 2019 el 
nombre de contractes signats a la comarca tornen a créixer amb força, sobretot durant el segon 
semestre.

COMERÇ EXTERIOR
Elaborat per la Cambra de Comerç de Girona

Les exportacions gironines durant el 2019 van ser de més de 5.782 milions d'euros, contra una 
xifra d'importacions d’uns 2.844 milions. Les xifres d'exportacions de les empreses gironines, a 
més, signifiquen el 7,83% de les exportacions catalanes. Les importacions, per la seva banda, 
representen el 3,08% del global català.
Per altra banda, els Certificats d'origen que van emetre el 2019 les Cambres de la demarcació de 
Girona van ser de 20.073, mentre que el 2018 es va arribar a un volum de 15.768, la qual cosa 
suposa un increment del 27,30%.
Observem doncs, que la Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament exportadora i 
representa un 11,57% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a països fora de la UE 
o amb qui no hi ha acord bilateral (especialment a l’Àfrica, Àsia i Amèrica), i continua essent la 
tercera comarca  en importància de la demarcació. Les exportacions a tercers països respecte de 
les dades de 2018 han tingut un creixement del 5,16%. El valor estimat anual és de 668,89 
milions d’euros (aquesta darrera xifra inclou també les exportacions a la UE). Cal destacar que la 
major part dels sectors productius participen en l’activitat exportadora.

TURISME 
Elaborat per Turisme Garrotxa

L’any 2019 el model de desenvolupament turístic de la Garrotxa s’ha continuat basant en el 
turisme sostenible i per a tothom, a través de l’estratègia i els principis de la CETS (Carta europea 
de turisme sostenible).
Pel que fa a l’oferta, el sector ha crescut especialment en habitatges d’ús turístic (+18,6%). També 
ha crescut la recaptació de l’impost sobre estades en allotjaments turístics (+2,9%). El nombre 
d’empreses turístiques compromeses amb la sostenibilitat i que treballen per un territori social-
ment responsable creix, i ja arriba a les 42 (+10,5%). La demanda, per la seva banda, es manté 
estable o lleugerament a la baixa respecte d’anys anteriors: petit descens en l’ocupació (-1%), 
poques variacions en el total de persones ateses a les oficines de turisme, i Catalunya com a 
mercat principal (55,9%), amb un pes important dels mercats internacionals (25,5%), que un any 
més superen l’estatal (18,6%).
Turistes, visitants i població local tenen a la seva disposició 1.119 km de camins senyalitzats per 
gaudir de la natura i fer salut, i més de 140 itineraris senyalitzats diferents.
Som, doncs, davant d’un sector divers que experimenta un nou creixement de l’oferta, més 
important que no pas el de la demanda, que es manté estable o lleugerament a l’alça, i una 
bona infraestructura per al gaudi de la natura.

PAU

SEGURETAT
Elaborat per Mossos d’Esquadra – ABP de la Garrotxa

La comarca de la Garrotxa històricament presenta un impacte o pressió delinqüencial baix i 
lineal durant tots els mesos de l’any. Respecte del 2018, observem una estabilitat dels fets 
delictius, una tònica inversa de la que es presenta en general a Catalunya.
Per determinar l’impacte i/o pressió delinqüencial que té un determinat territori es té en compte 
la taxa de fets penals per 1.000 habitants: aquesta taxa ens permet veure quin és l’impacte 
sobre la ciutadania en un determinat territori. A la Garrotxa, la taxa és de 38’9 delictes per 1.000 
habitants, mentre que el global de Catalunya és del 76,4, és a dir, el doble. Per tant, la població 
de la Garrotxa està gairebé al 50% per sota respecte de la mitjana de Catalunya. En aquest 
sentit, tot i que hem de continuar amb l’objectiu de reduir i minimitzar la delinqüència, sí que 
podem afirmar que tenim un bon nivell de qualitat pel que fa a la seguretat i al servei públic 
policial a la comarca. 
Pel que fa a la tipologia de delictes, la tendència mostra, com l’any anterior, dues tipologies: la 
primera, els robatoris amb força sobre les coses, furts i els robatoris a l’interior de domicilis. I, 
com a segon tipus, un fet delinqüencial que no necessàriament incideix de manera directa sobre 
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les persones i/o les coses, que són els delictes informàtics com les estafes, que mostren un 
lleuger increment en relació al 2018.
En la valoració, cal dir que en general els delictes són més especialitzats i no establerts contínua-
ment a la comarca, en el sentit que determinada delinqüència organitzada prové de fora de la 
nostra comarca a través de les vies ràpides d’accés a la Garrotxa i és difícil de detectar; tot i així, 
a la nostra comarca encara podem gaudir d’una bona seguretat si ens atenem als fets penals 
ocorreguts i l’impacte en la població, ja que la ràtio és la meitat de la de Catalunya. En aquesta 
línia, aquest 2019 s’ha continuat amb la implementació de mesures policials preventives com 
els controls policials a les diverses vies d’entrada de la comarca, l’increment dels patrullatges 
dirigits i la millora en les investigacions, focalitzant les identificacions en zones concretes i 
susceptibles de robatoris, fet que ha fet davallar el nombre de controls aleatoris en zones disper-
ses i el nombre de vehicles identificats en relació amb el 2018. Des d’una òptica de formació, 
també s’ha continuat amb les accions directes adreçades als més joves i de conscienciació de la 
nova amenaça que són les noves tecnologies i la ciberdelinqüència.
Finalment, cal incidir en la consolidació del GAV (Grup d’Atenció a la Víctima), que és l’oficina de 
suport i atenció a la víctima i que es basa en diferents accions: informar, coordinar, prevenir i 
protegir. És gràcies a aquesta tasca continuada del GAV que es veu un increment del nombre 
d’expedients oberts de noves víctimes i on observem un increment en les atencions per violèn-
cia de gènere, en les entrevistes amb les víctimes i amb les trucades de seguiment. 

Policia Municipal d’Olot  

Una de les problemàtiques socials d’arreu del país, i que també afecta la ciutat d’Olot, és la 
proliferació d’ocupacions.  Els habitatges ocupats (de vegades blocs sencers) sempre tenen una 
entitat bancària com a propietària. Malgrat la diligència a l’hora de notificar aquesta ocupació i 
confeccionar un primer atestat penal, la lentitud de la justícia i el baix interès dels propietaris 
acaben dilatant la resolució d’aquestes ocupacions. Al darrere de les ocupacions sovint hi ha 
grups relativament organitzats que, després de l’ocupació de manera fraudulenta, connecten 
l’habitatge a la xarxa de llum i aigua per acabar cedint aquest pis a una família amb pocs 
recursos que paga un únic import en rebre les noves claus. En el pitjor dels casos, els residents 
són gent marginal, amb problemes psicològics i de drogoaddicció, que malviuen en aquests 
habitatges ocupats i generen molèsties veïnals i problemes de mala convivència, que són de 
mal solucionar. 

JUSTÍCIA
Elaborat a través de les dades recollides des de la pàgina web www.poderjudicial.es

L’any 2019 han entrat 3.765 assumptes judicials als jutjats d’Olot i la Garrotxa: el 39% són proce-
diments civils (reclamacions de quantitat, desnonaments i altres conflictes), el 60% són procedi-
ments penals i el 6% procediments penals de violència contra la dona, un percentatge que 
augmenta un 2% en relació al 2018. Pel què fa l’entrada d’assumptes judicials, s’ha incrementat 

notablement, amb un 18,3% respecte del 2018.
La resolució d’assumptes judicials es concreta en 500 sentències (un augment de l’1,4% respecte de 
l’any anterior), 1.965 autos (un augment del 15% respecte del 2017) i 622 decrets (una xifra molt 
similar a la de l’any anterior). 
A finals de 2019, els jutjats d’Olot registren un total de 1.624 casos pendents, xifra que representa un 
augment del 38,9% en relació amb un any abans. 

PARTENARIAT | ALIANCES
Elaborat pel Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA) i el Consell Comarcal de la Garrotxa

Pel que fa a les administracions de la comarca, en aquesta edició s’analitza de nou l’evolució de la 
despesa dels ajuntaments (€/hab). En aquest sentit, observem que en relació amb els ingressos, 
l’evolució del conjunt d’ajuntaments de la comarca, després d’uns anys amb reajustos en les 
transferències de capital, s’ha mantingut més o menys estable.
En referència a les despeses totals del conjunt d’ajuntaments de la Garrotxa, cal dir que han variat 
significativament al llarg dels últims 10 anys, arran de les inversions i els ajustos en les transferències. 
Tanmateix, la despesa obligada s’ha mantingut amb una lleugera tendència a l’alça durant tots 
aquests anys.
Finalment, quant a la distribució del pressupost de les administracions locals, amb les dades del 
2018 observem que, en relació amb les del 2017, les xifres dels ajuntaments es mantenen més o 
menys igual, mentre que les del Consell Comarcal de la Garrotxa mostren una davallada en percen-
tatge d’aproximadament cinc punts. 



POBLACIÓ
Dades recollides de l’informe elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de l’informe 
d’Actíva Prospect i dades de referència de l’IDESCAT
Aquest 2019, la població de la comarca de la Garrotxa ha crescut de 977 persones respecte de 
l’any passat, i segueix la tendència de creixement dels últims anys (és el més alt dels últims deu 
anys). Aquest creixement ha situat la població total de la comarca en 57.590 persones, la xifra 
més alta des que es tenen dades. Aquest creixement demogràfic que viu la comarca està en 
consonància amb la dinàmica tant de les comarques gironines, com del conjunt de Catalunya, 
que han crescut en taxes similars durant els darrers anys. L’increment de la població ha estat 
impulsat per l’augment de la població estrangera a la Garrotxa, una  dinàmica també similar a la 
catalana. El 2019 es comptabilitzen 8.892 persones estrangeres empadronades, que suposen 
un 15,44% de la població; la catalana, se situa al 15,11%. Les principals nacionalitats presents a la 
comarca són Índia, Marroc, Romania, Xina, Hondures,  Gàmbia i Ucraïna. La Garrotxa és una 
comarca amb persones de, com a mínim, 91 nacionalitats diferents. En relació amb l’estructura 
de població que es donava l’any 2009, la piràmide de població mostra com els joves tenen més 
presència de cohorts, especialment aquells entre 5 i 15 anys. En canvi, les edats més joves, els 
cohorts de 0 a 3 anys, mostren una disminució significativa. Pel que fa a les edats actives, dels 
16 als 64 anys, s’evidencia una estructura més envellida, amb més pes dels cohorts d’edats més 
avançades, i una important reducció entre els cohorts de 20 a 35 anys. En el grup d’edat de la 
gent gran, de 65 anys i més, hi ha més pes en les primeres edats, dels 65 als 69 anys, i més enllà 
dels 80 anys, que expliquen el procés d’envelliment i sobreenvelliment que està experimentant 
la comarca durant els darrers anys.

PLANETA
Elaborat pel Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA), el Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa i l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa

CANVI CLIMÀTIC I QUALITAT DE L’AIRE
Durant l’any 2019, la precipitació mitjana de les estacions meteorològiques comarcals ha estat 
de 636,4mm, un 25% inferior a la mitjana de la pluviometria dels darrers anys, que ha estat de 
852 mm. 
A l’estació de Can Jordà (Santa Pau), es controla la concentració d’ozó de l’aire. Per a l’any 2019 
es va complir el valor objectiu de protecció de la salut humana (VOPS). També es controla la 
concentració de diòxid de nitrogen, i en aquest mateix any tampoc es va superar el valor límit 
anual. 
A la Garrotxa hi ha dues estacions per al control de les radiacions de camp electromagnètic de 
les freqüències de telefonia mòbil. Els nivells mesurats des de la seva posada en funcionament 
(una l’any 2005 i l’altra, el 2010) no han superat mai els nivells màxims permesos. 

BIODIVERSITAT, MEDI NATURAL I PAISATGE
Per aquesta edició de l’Observatori s’analitzen quatre indicadors en l’apartat de biodiversitat, 
medi natural i paisatge: la superfície d’inundació del riu Fluvià amb superfície qualificada de sòl 
urbà de la ciutat d’Olot, la densitat de porc senglar, les espècies exòtiques i la freqüència de 
visites dels tres espais naturals més visitats de la Garrotxa (la fageda d’en Jordà, el volcà del 
Croscat i la vall de Sant Aniol).

AIGUA
Amb dades dels darrers 7 anys, el consum total d’aigua per a ús domèstic a la comarca es manté 
constant, amb una lleugera tendència a l’alça. En l’àmbit català, la Garrotxa és la tretzena 
comarca de Catalunya amb menys consum d’aigua d’ús domèstic per habitant i dia i, amb 109 
litres, se situa per sota dels 116 litres que es calcula que consumeix, de mitjana, un català. 
 El 57% dels punts de cursos fluvials mostrejats durant el 2019, segons l’índex biològic IBMWP, 
presenten una qualitat molt bona o bona, i per la resta la qualitat és mitjana, deficient o dolenta. 
 Totes les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2019, excepte tres, presenten valors de 
concentració de nitrats inferiors al valor paramètric (50 mg/l). La concentració total de nitrats 
enguany ha trencat la tendència a la baixa dels últims anys. 
Enguany els nivells piezomètrics dels aqüífers tornen a ser baixos per les precipitacions poc 
abundants. 
Les fonts naturals d’Olot presenten una aigua sense garanties sanitàries, atès que són aigües no 
sotmeses a cap tipus de tractament, fet que s’evidencia per la presència d’alguns bacteris 
patògens com Escherichia coli. La concentració de nitrats en aquestes fonts es manté constant, 
amb una lleugera tendència a la baixa.

RESIDUS
Del 2000 al 2013, la producció de residus municipals a la Garrotxa va seguir la mateixa tendèn-
cia que en el conjunt de Catalunya: augmenta fins al 2006 i a partir d’aquí comença un descens. 
A partir de 2014, la tendència en la producció torna a ser a l’alça, tant al territori català com a la 
Garrotxa, on el 2018 la generació per càpita augmenta un 3%. 
Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà de selecció a la comarca és del 49%. Argelaguer és 
el municipi amb un nivell de selecció més elevat, amb el 78% dels residus seleccionats. En el 
conjunt de Catalunya, el grau de selecció és del 42%. 
La producció de residus industrials declarats a la Garrotxa des de l’any 2002 fins al 2007 va 
augmentar un 40%. A partir d’aquest any disminueix un 30%, fins al 2014, que torna a començar 
un procés d’increment que es frena l’any 2018. 

ENERGIA
En els tres darrers anys el consum elèctric dels equipaments municipals de la comarca ha seguit 
una tendència a la reducció, si bé molt lleugera. La reducció ha estat d’1,1% respecte als consums 
de l’any 2018. Tots els ajuntaments de la comarca consumeixen energia elèctrica 100% renova-
ble que els subministra la comercialitzadora que tenen contractada. 
Pel que fa referència a les instal·lacions de generació elèctrica local, en comparació amb el 2012, 

s’ha doblat la quantitat d’instal·lacions fotovoltaiques, si bé tenen una menor potència instal·la-
da i ja no són per a injecció a la xarxa com les inicials, sinó que treballen en el sistema d’autocon-
sum. De les 40 instal·lacions noves, 10 són de titularitat pública. La gran majoria s’han registrat 
en els darrers mesos del 2019 i principis del 2020, arran del canvis normatius favorables i a la 
reducció del cost de les instal·lacions. En relació amb la potència instal·lada i també energia 
generada, la cogeneració és la que té més potència, amb 51.870kW, després de la darrera 
incorporació d’una nova instal·lació de 4.040 kW. 
La certificació energètica dels edificis és obligatòria per als de nova construcció des del 2007. Per 
als antics, ho és des del 2013, i només en el moment que es venguin o lloguin. Aquesta certifica-
ció estableix unes categories en funció del consum i van des de l’A (més eficient) fins a la G 
(menys eficient). Dels 6.790 certificats d’edificis de la Garrotxa, el percentatge més alt correspon 
a la categoria E, amb 3.142 edificis. 

MOBILITAT
Al llarg del 2019, dos ajuntaments de la comarca (Riudaura i Santa Pau) han instal·lat punts de 
recàrrega en els seus municipis i s’afegeixen als existents a Olot, Besalú i Beuda. Cal tenir en 
compte que, a part d’aquests públics, n’hi ha de privats en pàrquings i establiments turístics. 

PERSONES

HABITATGE
Elaborat per l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot

Tot i que la Garrotxa ha moderat amb força el creixement del seu PIB durant el 2018 fins a 
situar-lo en el 2,3%, continua situant-se com una de les comarques que més ha crescut durant 
el període de recuperació econòmica. L’activitat constructora es ressent d’aquest alentiment i 
redueix el ritme de creixement, que ha situat el creixement de l’ocupació al sector de la construc-
ció en l’1,8% durant el darrer trimestre de 2019, i que ha situat els llocs de treball del sector de la 
construcció en 1.659. Pel que fa a la construcció d’habitatges, si durant el 2018 s’iniciaven 138 
habitatges, durant el 2019 se’n van començar 94, fet que suposa un descens del 31,8%. En els 
habitatges acabats, el descens també ha estat moderat, i s’ha passat de 57 a 33 habitatges 
finalitzats durant el 2019. El mateix procés es veu a Catalunya, on podem observar un creixe-
ment més estable del sector amb 14.549 habitatges iniciats i 8.831 d’habitatges acabats.
Pel que fa al mercat immobiliari residencial, d’altra banda, trobem un augment notable en el 
nombre d’habitatges venuts, tant nous com usats, i una estabilització dels preus; pel que fa al 
mercat de lloguer, la dinàmica tendeix sensiblement a la baixa, amb un nombre de contractes 
formalitzats a la Garrotxa durant el 2019 de 1.070, lleugerament per sota de l’any 2018, amb 1.211 
contractes formalitzats. L’import del lloguer mensual ha crescut, entre 2018 i 2019,  d’un 10% a 
la Garrotxa, i ha passat de 419,54€ euros mensuals a 464,22 €.

SERVEIS SOCIALS
Elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG)
Enguany la comarca ha augmentat en 977 persones; seguim amb moviments migratoris, 
especialment a la ciutat d’Olot. Al padró municipal hi ha hagut 2.104 altes, de les quals un 65,2% 
són persones estrangeres. Les principals nacionalitats són Índia, Marroc, romania, Xina, Hondu-
res, Gàmbia i Ucraïna. Segueix essent significatiu, per les conseqüències que té, el nombre de 
famílies que arriben a la comarca en una situació administrativa irregular o bé demanant asil. 
S’ha seguit mantenint la millora de la situació social i econòmica de la comarca, especialment 
pel que fa a la reducció de les xifres d’atur. Malgrat això, cada vegada ens arriben més situacions 
amb molta precarietat econòmica, i de l’habitatge, de persones que treballen però no arriben a 
final de mes, el que anomenem treballadors pobres. 
A banda de les problemàtiques socials derivades del context socioeconòmic, la població major 
de 85 anys és de 2.510 persones, de les quals 999 viuen soles. Aquesta situació d'envelliment i 
sobreenvelliment de la comarca suposa que gairebé un 40% de les atencions que es fan a 
serveis socials siguin per temes relacionats amb la promoció de l’autonomia i l’atenció a la 
dependència. 
Finalment, cal destacar l’augment significatiu de dones que participen en el SIAD, el Servei 
d’Informació i Atenció a Dones per rebre atenció psicològica, jurídica i per violència. 

EDUCACIÓ
Elaborat per l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot (IMEJO)

Si mirem el conjunt català, les dades sobre educació a la Garrotxa no difereixen gaire de les de la 
resta de Catalunya, si bé se’n poden identificar algunes especificitats, com una major escolarit-
zació a les escoles bressol. A la Garrotxa, la taxa d’escolarització de 0 a 2 anys se situa un any més 
per sobre del 50%. Si ens fixem en el segon cicle d’educació infantil, comprovem que l’escolarit-
zació dels infants en aquesta etapa no obligatòria continua essent l’opció més majoritària entre 
les famílies de la Garrotxa (94,7%). Una altra dada rellevant és que el nivell d’alumnes que acredi-
ten l’ESO a la comarca (86,19 %) ha baixat respecte de l’any anterior i també respecte del conjunt 
de Catalunya (88,8%). Pel que fa als coneixements globals a l’ESO, cal destacar uns millors 
coneixements en matemàtiques i ciència. Una vegada més, els resultats de les proves PAU 
demostren el gran nivell acadèmic i formatiu de la comarca. El 2019, i per segon any consecutiu, 
tots els alumnes garrotxins que es van presentar a les proves PAU van aprovar-les. Cal remarcar, 
també, la bona oferta de cicles formatius i de programes per a les noves oportunitats (PFI i IFE); 
si ens fixem en quines són les famílies professionals més sol·licitades de la comarca, observem 
que en l’àmbit de CFGM o CFAM la família de sanitat es manté com la més demanada. Si ens 
fixem en els estudis de CFGS o CFAS, observem que es manté la tendència de l’any passat i la 
família professional més sol·licitada és la d’arts plàstiques i disseny. Les dades recollides aquest 
any també ens permeten identificar famílies professionals altament masculinitzades o feminit-
zades. Com a senyals d’alarma, cal subratllar que l’origen familiar condiciona molt els resultats 
d’ESO dels alumnes i que, encara avui, el biaix de gènere en els cicles formatius és gran. 

INFORME INSERCIÓ LABORAL GRADUATS FP 2019 LA GARROTXA
Elaborat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES)

Segons l’estudi Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals, només el 5% dels alumnes 
graduats en FP o Ensenyaments Artístics l’any 2019, en algun dels centres de la comarca, està 
buscant feina. Per obtenir aquests resultats s’ha fet una enquesta d’inserció laboral a 362 joves 
de la promoció de l’any 2019, sis mesos després d’haver-se graduat (aproximadament el 85% 
dels alumnes que han acabat). Els centres de procedència dels alumnes són: Institut Bosc de la 
Coma, Institut la Garrotxa, Institut Montsacopa, Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, Escola 
Pia Olot i Kreas, Centre Integral de Formació en Indústries Càrnies i Agroalimentàries. 
Un 51% dels joves graduats ha trobat feina, mentre que un 44% continua estudiant. Si només 
ens fixem en els graduats de cicle mitjà, un 73% continua estudiant, pràcticament tots un grau 
superior. Pel que fa als graduats de cicle superior, un 43% estudia a la universitat, cosa que 
demostra que els cicles de grau superior són una via molt vàlida per accedir a estudis universita-
ris, amb l’avantatge que els alumnes que opten per aquest camí han pogut conèixer la realitat 
del seu perfil professional a través de la formació en centres de treball, tenen un bon coneixe-
ment de la part pràctica que els facilita la inserció laboral i és una opció molt valorada per les 
empreses.  
Referent a la feina actual, un 73% manifesta que la realització dels estudis de cicles els ha 
facilitat la incorporació al món laboral. Aquests resultats demostren que els estudis de formació 
professionalitzadora són una opció molt interessant a l’hora de trobar feina. Quant al tipus de 
contracte, el 58% són temporals, enfront d'un 38%, que són indefinits.  

ESTUDIS UNIVERSITARIS
Elaborat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES)

Durant el curs 2019-20, un total de 1.161 estudiants de la comarca de la Garrotxa estan cursant 
un grau universitari en alguna de les universitats catalanes, tan sols 4 alumnes menys que l’any 
anterior. Són 10 dones més i 14 homes menys que l’any anterior i, en total, les primeres repre-
senten el 59,86% (695), mentre que els homes són el 40,14% (466). 
Si bé durant pràcticament 5 anys seguits el grau d’Administració i Direcció d’Empreses ha estat 
el més estudiat pels universitaris de la Garrotxa, tot i que continua sent una de les opcions més 
escollides, enguany els graus que apleguen més alumnes són els d’Educació infantil i Educació 
Primària (98 en total). 
Una tendència que es manté invariable des que recollim dades, ja fa més de 10 anys, és l’elecció 
del centre on estudiar. La Universitat de Girona continua aplegant bona part dels universitaris 
provinents de la Garrotxa i per al curs 2019-20 són 412, xifra que representa prop d’un 36% del 
total d’estudiants de la comarca. 
La segueixen la Universitat de Barcelona, amb 162 alumnes; la Universitat Oberta de Catalunya 
que aquest curs ha perdut una vintena d’alumnes, tot i que, amb 132 alumnes, continua repre-
sentant la tercera opció per tercer any consecutiu, , i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
125 alumnes. 

LLENGUA
Elaborat pel Consorci per a la Normalització Lingüística d’Olot – la Garrotxa

El 2019, la Direcció General de Política Lingüística va publicar l’Enquesta d’usos lingüístics de la 
població (EULP), un estudi quinquennal dels usos de català (del castellà i d’altres llengües) a 
Catalunya de la població de 15 anys i més.
La conclusió, comparant els resultats amb els altres estudis (2003, 2008 i 2013), és que l’ús del 
català com a llengua d’ús habitual aguanta a les comarques gironines, amb un 54,1%, però es 
desploma a l’àmbit metropolità, on només el 27,5% afirma que usa el català habitualment.
Pel que fa a la llengua d’identificació, s’observa que els joves fan usos compartits entre català i 
altres llengües i no s’identifiquen tant amb el català com les generacions més grans. Com més 
identificació hi ha amb una llengua, més habitual acaba essent en l’ús diari. Val la pena recordar 
que a les comarques gironines gairebé 90.000 persones tenen coma llengua inicial llengües 
diferents del català i del castellà, i d’aquestes destaca l’àrab, que és la llengua inicial de 21.700 
persones.
Pel que fa a Olot, amb un índex d’immigració del 20,1%, hem passat, en cinc anys, de 60 nacio-
nalitats a 91, però el nombre de llengües es manté força estable: incloent-hi el català i el castellà, 
la ciutat en té 58, amb les mateixes cinc grans llengües, que són, per ordre de més a menys 
parlants: panjabi, romanès, àrab, xinès mandarí i soninke.
És molt important destacar dos aspectes: UN, la tendència a l’alça de la immigració d’Amèrica 
Central i del Sud (a Olot, hi viuen 1.771 persones sud-americanes); DOS, l’índex de població 
panjabi que viu a Catalunya és del 6,13%, mentre que a Olot és del 18,16%, tres vegades més. 
Tenim una població de 1.684 persones del Panjab a Olot, la comunitat més gran de Catalunya.
Actualment, el 70% de la feina que fa el Servei de Català d’Olot-la Garrotxa se centra en l’ensen-
yament, sobretot dels cursos de nivells inicials i bàsics. No hi ha gaire continuïtat en l’aprenen-
tatge més enllà del Bàsic 3: la majoria de persones estrangeres estudien només 45-90 hores de 
català perquè és un tràmit per a l’arrelament o la residència.
Si analitzem l’alumnat per procedències, veiem que el 39% d’aquests nivells bàsics són alumnes 
que provenen d’Amèrica Central i del Sud, però només un 8% provenen de l’Índia, malgrat ser 
una comunitat tan gran.
Per acabar, volem remarcar que, en col·laboració amb l’Àrea d’Informació del Territori de l’Ajun-
tament d’Olot, s’ha elaborat un mapa que es posa a disposició del públic en general: mapa de 
terceres llengües, en què observem que el panjabi continua tenint un pes important a la ciutat 
com a tercera llengua d’alguns barris, mentre que la resta de llengües estan molt més repartides 
(el xinès, per exemple, no surt a cap districte com a 3a llengua, malgrat que hi 842 parlants de 
xinès mandarí, però estan molt repartits per tot Olot). 

SALUT
Elaborat per la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, l’Institut Català de la Salut 
(la Garrotxa) i l’Institut d’Assistència Sanitària (la Garrotxa) 

La comarca de la Garrotxa ha experimentat un augment de població, sobretot a nivell de la 
ciutat d’Olot. Durant el 2019 es va poder augmentar el nombre d’unitats bàsiques assistencials 
a l’EAP Garrotxa afegint a l’equip  un metge i una infermera. 
Al llarg d’aquest 2019, a la comarca s’han anat consolidant diversos dels projectes iniciats els 
darrers tres anys que busquen promoure el treball en xarxa i l’acostament dels serveis assisten-
cials a la comunitat. Dins del marc del Programa suport a primària en salut mental i addiccions,  
es va poder tirar endavant el primer grup específic per a homes i s’han començat a posar les 
bases per poder fer un treball en xarxa orientat a la comunitat per afavorir la desmedicalització. 
Es va realitzar la Primera Jornada de salut mediambiental pediàtrica de Catalunya i la FHOCG 
(Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa) va signar el mes d’abril el conveni amb la 
UVic-UCC i  el consistori olotí amb l’objectiu de promoure el desenvolupament de les humani-
tats integrades en les ciències de la salut i es va portar a terme un cicle de conferències sota el 
títol de “Límits i coneixement: ciència i humanitats a la sanitat del segle XXI”. 
En el marc del treball en xarxa, es va continuar avançant en l’elaboració d’un protocol d’estudi 
per conèixer la realitat de la solitud no volguda a la nostra comarca.

ESPORTS 
Elaborat per l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot  (IMELO)

Aquest any, per l’episodi d’emergència sanitària i social per Covid-19, ha estat impossible recollir 
les dades d’esport federat d’Olot per al llibret de l’Observatori; de totes maneres, s’intentarà 
anar recollint dades per tal de mantenir la seqüència d’aquesta informació per a les edicions 
posteriors, i també per disposar de les dades actualitzades per a la pàgina web de l’Observatori 
www.observatorigarrotxa.cat
Per a aquesta edició, ens hem fixat en els usos de les IEM (instal·lacions esportives municipals) 
de gestió directa de l’Ajuntament d’Olot durant la temporada 2018 – 2019. Cal concretar que, 
quan parlem de gestió directa, això vol dir que és el mateix Ajuntament qui a través de la seva 
Àrea d’Esports en fa el manteniment i les tasques de consergeria.  
Pel que fa a la promoció de l’activitat física a les escoles, es tracta d’un programa amb molts 
anys de recorregut i que es desenvolupa de forma gratuïta i en horari escolar, fet que garanteix 
la participació de tot l’alumnat. Aquest 2019 s’han consolidat les sessions de natació a 1r de 
primària i, en general, observem que el 2019 s’ha mantingut la tendència de participació tant en 
escacs com en poliesport.

CULTURA
Elaborat per l’Institut Municipal de Cultura d’Olot (IMCO)

Durant el 2019, l’Institut Municipal de Cultura ha mantingut una activitat similar a la d’altres 
anys, amb un mateix pressupost i amb una programació i una oferta cultural basades en l’equi-
libri entre la quantitat i la qualitat. S’han programat 125 espectacles d’arts escèniques, sis menys 
que el 2018, i 208 concerts (públics i privats), 3 més que l’any passat. Com en anys anteriors, la 
resposta ciutadana ha estat notable; en xifres, cal destacar una davallada en nombre d’especta-
dors als espectacles celebrats en recintes tancats, que va passar dels 40.884 del 2018 als 32.035 
del 2019, i un augment notable de les persones que van visitar els museus d’Olot, que van 
passar dels 63.454 visitants als 95.867 del 2019.

Cal destacar, finalment, la incorporació de tres nous festivals, dos dels quals adreçats als més 
petits, i la bona acollida per part del públic dels festivals ja existents com Sismògraf, MOT o 
Lluèrnia, que s’han convertit en pols de referència cultural del país. 

ECONOMIA

COMPORTAMENT ECONÒMIC
Elaborat per Actíva Prospect

Aquest 2019, tot i que la Garrotxa ha moderat amb força el creixement del seu PIB durant el 
2018 fins a situar-lo en el 2,33%, en el més llarg termini situa la Garrotxa com una de les comar-
ques que més ha crescut durant el període de recuperació econòmica.
El menor creixement econòmic i els majors creixements poblacionals allunyen la Garrotxa de la 
total confluència dels nivells de PIB per càpita amb Catalunya, que se situa actualment en un 
2,0% per sota del nivell català.  
La Garrotxa, que ha registrat nivells de productivitat per lloc de treball superiors als de Catalunya 
durant els darrers anys amb una mitjana de 71.764 €, per lloc de treball.
L’evolució de la renda a la comarca continua sent molt positiva gràcies a un dels majors 
increments dels últims anys: l’augment de 1.669 euros de la base imposable per declarant de 
l’IRPF durant el 2017 situa la renda mitjana en els 21.714 €, la xifra més elevada des que es 
disposa de dades.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Elaborat per Actíva Prospect
La dinàmica de moderació dels creixements de l’ocupació en la qual es trobava immersa la 
Garrotxa es reverteix a finals del 2019 gràcies al creixement de la indústria.
La indústria assoleix un nou màxim d’ocupació amb 9.903 llocs de treball a la comarca, gràcies 
a l’impuls del sector de l’alimentació, especialment durant el darrer trimestre de l’any.
El mal comportament del comerç durant el 2019 frena el creixement de l’ocupació al sector 
serveis. La construcció segueix reduint els ritmes de creixement i l’agricultura es manté en la 

tònica negativa dels últims trimestres.
Un any més, la indústria torna a liderar el creixement de l’ocupació a la Garrotxa, i genera el 
82,9% dels 754 nous llocs de treball creats a la comarca durant els últims mesos de l’any.
Durant el 2019, els serveis redueixen el seu ritme de creixement respecte d’ anys anteriors amb 
increments que han fluctuat entre el 0,9% i l’1,7%, davant les variacions superiors al 3,0% del 
període 2014-2018. La causa d’aquest alentiment ha estat el retrocés del comerç, que ja acumu-
la tres trimestres consecutius amb pèrdues d’ocupació i que durant els tres últims mesos de 
l’any ha perdut 109 llocs de treball.

MERCAT DE TREBALL
Elaborat per Actíva Prospect

L’alentiment dels ritmes de creixement de l’ocupació es reverteix a finals del 2019 amb un 
repunt que torna a situar l’ocupació de la Garrotxa en màxims històrics.
Davant del constant creixement del treball assalariat, que tanca el 2019 amb un increment del 
5,2%, el treball autònom s’enfonsa amb pèrdues d’ocupació que se situen en el -7,2% durant el 
mateix període.
La reducció del nombre de persones registrades a l’atur es modera durant el 2019, i se situa en 
tan sols un 0,7% el darrer trimestre de l’any. A Catalunya, la reducció se situa en el 7,2%.
Després d’un 2018 en què la contractació es va frenar molt significativament, durant el 2019 el 
nombre de contractes signats a la comarca tornen a créixer amb força, sobretot durant el segon 
semestre.

COMERÇ EXTERIOR
Elaborat per la Cambra de Comerç de Girona

Les exportacions gironines durant el 2019 van ser de més de 5.782 milions d'euros, contra una 
xifra d'importacions d’uns 2.844 milions. Les xifres d'exportacions de les empreses gironines, a 
més, signifiquen el 7,83% de les exportacions catalanes. Les importacions, per la seva banda, 
representen el 3,08% del global català.
Per altra banda, els Certificats d'origen que van emetre el 2019 les Cambres de la demarcació de 
Girona van ser de 20.073, mentre que el 2018 es va arribar a un volum de 15.768, la qual cosa 
suposa un increment del 27,30%.
Observem doncs, que la Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament exportadora i 
representa un 11,57% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a països fora de la UE 
o amb qui no hi ha acord bilateral (especialment a l’Àfrica, Àsia i Amèrica), i continua essent la 
tercera comarca  en importància de la demarcació. Les exportacions a tercers països respecte de 
les dades de 2018 han tingut un creixement del 5,16%. El valor estimat anual és de 668,89 
milions d’euros (aquesta darrera xifra inclou també les exportacions a la UE). Cal destacar que la 
major part dels sectors productius participen en l’activitat exportadora.

TURISME 
Elaborat per Turisme Garrotxa

L’any 2019 el model de desenvolupament turístic de la Garrotxa s’ha continuat basant en el 
turisme sostenible i per a tothom, a través de l’estratègia i els principis de la CETS (Carta europea 
de turisme sostenible).
Pel que fa a l’oferta, el sector ha crescut especialment en habitatges d’ús turístic (+18,6%). També 
ha crescut la recaptació de l’impost sobre estades en allotjaments turístics (+2,9%). El nombre 
d’empreses turístiques compromeses amb la sostenibilitat i que treballen per un territori social-
ment responsable creix, i ja arriba a les 42 (+10,5%). La demanda, per la seva banda, es manté 
estable o lleugerament a la baixa respecte d’anys anteriors: petit descens en l’ocupació (-1%), 
poques variacions en el total de persones ateses a les oficines de turisme, i Catalunya com a 
mercat principal (55,9%), amb un pes important dels mercats internacionals (25,5%), que un any 
més superen l’estatal (18,6%).
Turistes, visitants i població local tenen a la seva disposició 1.119 km de camins senyalitzats per 
gaudir de la natura i fer salut, i més de 140 itineraris senyalitzats diferents.
Som, doncs, davant d’un sector divers que experimenta un nou creixement de l’oferta, més 
important que no pas el de la demanda, que es manté estable o lleugerament a l’alça, i una 
bona infraestructura per al gaudi de la natura.

PAU

SEGURETAT
Elaborat per Mossos d’Esquadra – ABP de la Garrotxa

La comarca de la Garrotxa històricament presenta un impacte o pressió delinqüencial baix i 
lineal durant tots els mesos de l’any. Respecte del 2018, observem una estabilitat dels fets 
delictius, una tònica inversa de la que es presenta en general a Catalunya.
Per determinar l’impacte i/o pressió delinqüencial que té un determinat territori es té en compte 
la taxa de fets penals per 1.000 habitants: aquesta taxa ens permet veure quin és l’impacte 
sobre la ciutadania en un determinat territori. A la Garrotxa, la taxa és de 38’9 delictes per 1.000 
habitants, mentre que el global de Catalunya és del 76,4, és a dir, el doble. Per tant, la població 
de la Garrotxa està gairebé al 50% per sota respecte de la mitjana de Catalunya. En aquest 
sentit, tot i que hem de continuar amb l’objectiu de reduir i minimitzar la delinqüència, sí que 
podem afirmar que tenim un bon nivell de qualitat pel que fa a la seguretat i al servei públic 
policial a la comarca. 
Pel que fa a la tipologia de delictes, la tendència mostra, com l’any anterior, dues tipologies: la 
primera, els robatoris amb força sobre les coses, furts i els robatoris a l’interior de domicilis. I, 
com a segon tipus, un fet delinqüencial que no necessàriament incideix de manera directa sobre 
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les persones i/o les coses, que són els delictes informàtics com les estafes, que mostren un 
lleuger increment en relació al 2018.
En la valoració, cal dir que en general els delictes són més especialitzats i no establerts contínua-
ment a la comarca, en el sentit que determinada delinqüència organitzada prové de fora de la 
nostra comarca a través de les vies ràpides d’accés a la Garrotxa i és difícil de detectar; tot i així, 
a la nostra comarca encara podem gaudir d’una bona seguretat si ens atenem als fets penals 
ocorreguts i l’impacte en la població, ja que la ràtio és la meitat de la de Catalunya. En aquesta 
línia, aquest 2019 s’ha continuat amb la implementació de mesures policials preventives com 
els controls policials a les diverses vies d’entrada de la comarca, l’increment dels patrullatges 
dirigits i la millora en les investigacions, focalitzant les identificacions en zones concretes i 
susceptibles de robatoris, fet que ha fet davallar el nombre de controls aleatoris en zones disper-
ses i el nombre de vehicles identificats en relació amb el 2018. Des d’una òptica de formació, 
també s’ha continuat amb les accions directes adreçades als més joves i de conscienciació de la 
nova amenaça que són les noves tecnologies i la ciberdelinqüència.
Finalment, cal incidir en la consolidació del GAV (Grup d’Atenció a la Víctima), que és l’oficina de 
suport i atenció a la víctima i que es basa en diferents accions: informar, coordinar, prevenir i 
protegir. És gràcies a aquesta tasca continuada del GAV que es veu un increment del nombre 
d’expedients oberts de noves víctimes i on observem un increment en les atencions per violèn-
cia de gènere, en les entrevistes amb les víctimes i amb les trucades de seguiment. 

Policia Municipal d’Olot  

Una de les problemàtiques socials d’arreu del país, i que també afecta la ciutat d’Olot, és la 
proliferació d’ocupacions.  Els habitatges ocupats (de vegades blocs sencers) sempre tenen una 
entitat bancària com a propietària. Malgrat la diligència a l’hora de notificar aquesta ocupació i 
confeccionar un primer atestat penal, la lentitud de la justícia i el baix interès dels propietaris 
acaben dilatant la resolució d’aquestes ocupacions. Al darrere de les ocupacions sovint hi ha 
grups relativament organitzats que, després de l’ocupació de manera fraudulenta, connecten 
l’habitatge a la xarxa de llum i aigua per acabar cedint aquest pis a una família amb pocs 
recursos que paga un únic import en rebre les noves claus. En el pitjor dels casos, els residents 
són gent marginal, amb problemes psicològics i de drogoaddicció, que malviuen en aquests 
habitatges ocupats i generen molèsties veïnals i problemes de mala convivència, que són de 
mal solucionar. 

JUSTÍCIA
Elaborat a través de les dades recollides des de la pàgina web www.poderjudicial.es

L’any 2019 han entrat 3.765 assumptes judicials als jutjats d’Olot i la Garrotxa: el 39% són proce-
diments civils (reclamacions de quantitat, desnonaments i altres conflictes), el 60% són procedi-
ments penals i el 6% procediments penals de violència contra la dona, un percentatge que 
augmenta un 2% en relació al 2018. Pel què fa l’entrada d’assumptes judicials, s’ha incrementat 

notablement, amb un 18,3% respecte del 2018.
La resolució d’assumptes judicials es concreta en 500 sentències (un augment de l’1,4% respecte de 
l’any anterior), 1.965 autos (un augment del 15% respecte del 2017) i 622 decrets (una xifra molt 
similar a la de l’any anterior). 
A finals de 2019, els jutjats d’Olot registren un total de 1.624 casos pendents, xifra que representa un 
augment del 38,9% en relació amb un any abans. 

PARTENARIAT | ALIANCES
Elaborat pel Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA) i el Consell Comarcal de la Garrotxa

Pel que fa a les administracions de la comarca, en aquesta edició s’analitza de nou l’evolució de la 
despesa dels ajuntaments (€/hab). En aquest sentit, observem que en relació amb els ingressos, 
l’evolució del conjunt d’ajuntaments de la comarca, després d’uns anys amb reajustos en les 
transferències de capital, s’ha mantingut més o menys estable.
En referència a les despeses totals del conjunt d’ajuntaments de la Garrotxa, cal dir que han variat 
significativament al llarg dels últims 10 anys, arran de les inversions i els ajustos en les transferències. 
Tanmateix, la despesa obligada s’ha mantingut amb una lleugera tendència a l’alça durant tots 
aquests anys.
Finalment, quant a la distribució del pressupost de les administracions locals, amb les dades del 
2018 observem que, en relació amb les del 2017, les xifres dels ajuntaments es mantenen més o 
menys igual, mentre que les del Consell Comarcal de la Garrotxa mostren una davallada en percen-
tatge d’aproximadament cinc punts. 



POBLACIÓ
Dades recollides de l’informe elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de l’informe 
d’Actíva Prospect i dades de referència de l’IDESCAT
Aquest 2019, la població de la comarca de la Garrotxa ha crescut de 977 persones respecte de 
l’any passat, i segueix la tendència de creixement dels últims anys (és el més alt dels últims deu 
anys). Aquest creixement ha situat la població total de la comarca en 57.590 persones, la xifra 
més alta des que es tenen dades. Aquest creixement demogràfic que viu la comarca està en 
consonància amb la dinàmica tant de les comarques gironines, com del conjunt de Catalunya, 
que han crescut en taxes similars durant els darrers anys. L’increment de la població ha estat 
impulsat per l’augment de la població estrangera a la Garrotxa, una  dinàmica també similar a la 
catalana. El 2019 es comptabilitzen 8.892 persones estrangeres empadronades, que suposen 
un 15,44% de la població; la catalana, se situa al 15,11%. Les principals nacionalitats presents a la 
comarca són Índia, Marroc, Romania, Xina, Hondures,  Gàmbia i Ucraïna. La Garrotxa és una 
comarca amb persones de, com a mínim, 91 nacionalitats diferents. En relació amb l’estructura 
de població que es donava l’any 2009, la piràmide de població mostra com els joves tenen més 
presència de cohorts, especialment aquells entre 5 i 15 anys. En canvi, les edats més joves, els 
cohorts de 0 a 3 anys, mostren una disminució significativa. Pel que fa a les edats actives, dels 
16 als 64 anys, s’evidencia una estructura més envellida, amb més pes dels cohorts d’edats més 
avançades, i una important reducció entre els cohorts de 20 a 35 anys. En el grup d’edat de la 
gent gran, de 65 anys i més, hi ha més pes en les primeres edats, dels 65 als 69 anys, i més enllà 
dels 80 anys, que expliquen el procés d’envelliment i sobreenvelliment que està experimentant 
la comarca durant els darrers anys.

PLANETA
Elaborat pel Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA), el Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa i l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa

CANVI CLIMÀTIC I QUALITAT DE L’AIRE
Durant l’any 2019, la precipitació mitjana de les estacions meteorològiques comarcals ha estat 
de 636,4mm, un 25% inferior a la mitjana de la pluviometria dels darrers anys, que ha estat de 
852 mm. 
A l’estació de Can Jordà (Santa Pau), es controla la concentració d’ozó de l’aire. Per a l’any 2019 
es va complir el valor objectiu de protecció de la salut humana (VOPS). També es controla la 
concentració de diòxid de nitrogen, i en aquest mateix any tampoc es va superar el valor límit 
anual. 
A la Garrotxa hi ha dues estacions per al control de les radiacions de camp electromagnètic de 
les freqüències de telefonia mòbil. Els nivells mesurats des de la seva posada en funcionament 
(una l’any 2005 i l’altra, el 2010) no han superat mai els nivells màxims permesos. 

BIODIVERSITAT, MEDI NATURAL I PAISATGE
Per aquesta edició de l’Observatori s’analitzen quatre indicadors en l’apartat de biodiversitat, 
medi natural i paisatge: la superfície d’inundació del riu Fluvià amb superfície qualificada de sòl 
urbà de la ciutat d’Olot, la densitat de porc senglar, les espècies exòtiques i la freqüència de 
visites dels tres espais naturals més visitats de la Garrotxa (la fageda d’en Jordà, el volcà del 
Croscat i la vall de Sant Aniol).

AIGUA
Amb dades dels darrers 7 anys, el consum total d’aigua per a ús domèstic a la comarca es manté 
constant, amb una lleugera tendència a l’alça. En l’àmbit català, la Garrotxa és la tretzena 
comarca de Catalunya amb menys consum d’aigua d’ús domèstic per habitant i dia i, amb 109 
litres, se situa per sota dels 116 litres que es calcula que consumeix, de mitjana, un català. 
 El 57% dels punts de cursos fluvials mostrejats durant el 2019, segons l’índex biològic IBMWP, 
presenten una qualitat molt bona o bona, i per la resta la qualitat és mitjana, deficient o dolenta. 
 Totes les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2019, excepte tres, presenten valors de 
concentració de nitrats inferiors al valor paramètric (50 mg/l). La concentració total de nitrats 
enguany ha trencat la tendència a la baixa dels últims anys. 
Enguany els nivells piezomètrics dels aqüífers tornen a ser baixos per les precipitacions poc 
abundants. 
Les fonts naturals d’Olot presenten una aigua sense garanties sanitàries, atès que són aigües no 
sotmeses a cap tipus de tractament, fet que s’evidencia per la presència d’alguns bacteris 
patògens com Escherichia coli. La concentració de nitrats en aquestes fonts es manté constant, 
amb una lleugera tendència a la baixa.

RESIDUS
Del 2000 al 2013, la producció de residus municipals a la Garrotxa va seguir la mateixa tendèn-
cia que en el conjunt de Catalunya: augmenta fins al 2006 i a partir d’aquí comença un descens. 
A partir de 2014, la tendència en la producció torna a ser a l’alça, tant al territori català com a la 
Garrotxa, on el 2018 la generació per càpita augmenta un 3%. 
Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà de selecció a la comarca és del 49%. Argelaguer és 
el municipi amb un nivell de selecció més elevat, amb el 78% dels residus seleccionats. En el 
conjunt de Catalunya, el grau de selecció és del 42%. 
La producció de residus industrials declarats a la Garrotxa des de l’any 2002 fins al 2007 va 
augmentar un 40%. A partir d’aquest any disminueix un 30%, fins al 2014, que torna a començar 
un procés d’increment que es frena l’any 2018. 

ENERGIA
En els tres darrers anys el consum elèctric dels equipaments municipals de la comarca ha seguit 
una tendència a la reducció, si bé molt lleugera. La reducció ha estat d’1,1% respecte als consums 
de l’any 2018. Tots els ajuntaments de la comarca consumeixen energia elèctrica 100% renova-
ble que els subministra la comercialitzadora que tenen contractada. 
Pel que fa referència a les instal·lacions de generació elèctrica local, en comparació amb el 2012, 

s’ha doblat la quantitat d’instal·lacions fotovoltaiques, si bé tenen una menor potència instal·la-
da i ja no són per a injecció a la xarxa com les inicials, sinó que treballen en el sistema d’autocon-
sum. De les 40 instal·lacions noves, 10 són de titularitat pública. La gran majoria s’han registrat 
en els darrers mesos del 2019 i principis del 2020, arran del canvis normatius favorables i a la 
reducció del cost de les instal·lacions. En relació amb la potència instal·lada i també energia 
generada, la cogeneració és la que té més potència, amb 51.870kW, després de la darrera 
incorporació d’una nova instal·lació de 4.040 kW. 
La certificació energètica dels edificis és obligatòria per als de nova construcció des del 2007. Per 
als antics, ho és des del 2013, i només en el moment que es venguin o lloguin. Aquesta certifica-
ció estableix unes categories en funció del consum i van des de l’A (més eficient) fins a la G 
(menys eficient). Dels 6.790 certificats d’edificis de la Garrotxa, el percentatge més alt correspon 
a la categoria E, amb 3.142 edificis. 

MOBILITAT
Al llarg del 2019, dos ajuntaments de la comarca (Riudaura i Santa Pau) han instal·lat punts de 
recàrrega en els seus municipis i s’afegeixen als existents a Olot, Besalú i Beuda. Cal tenir en 
compte que, a part d’aquests públics, n’hi ha de privats en pàrquings i establiments turístics. 

PERSONES

HABITATGE
Elaborat per l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot

Tot i que la Garrotxa ha moderat amb força el creixement del seu PIB durant el 2018 fins a 
situar-lo en el 2,3%, continua situant-se com una de les comarques que més ha crescut durant 
el període de recuperació econòmica. L’activitat constructora es ressent d’aquest alentiment i 
redueix el ritme de creixement, que ha situat el creixement de l’ocupació al sector de la construc-
ció en l’1,8% durant el darrer trimestre de 2019, i que ha situat els llocs de treball del sector de la 
construcció en 1.659. Pel que fa a la construcció d’habitatges, si durant el 2018 s’iniciaven 138 
habitatges, durant el 2019 se’n van començar 94, fet que suposa un descens del 31,8%. En els 
habitatges acabats, el descens també ha estat moderat, i s’ha passat de 57 a 33 habitatges 
finalitzats durant el 2019. El mateix procés es veu a Catalunya, on podem observar un creixe-
ment més estable del sector amb 14.549 habitatges iniciats i 8.831 d’habitatges acabats.
Pel que fa al mercat immobiliari residencial, d’altra banda, trobem un augment notable en el 
nombre d’habitatges venuts, tant nous com usats, i una estabilització dels preus; pel que fa al 
mercat de lloguer, la dinàmica tendeix sensiblement a la baixa, amb un nombre de contractes 
formalitzats a la Garrotxa durant el 2019 de 1.070, lleugerament per sota de l’any 2018, amb 1.211 
contractes formalitzats. L’import del lloguer mensual ha crescut, entre 2018 i 2019,  d’un 10% a 
la Garrotxa, i ha passat de 419,54€ euros mensuals a 464,22 €.

SERVEIS SOCIALS
Elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG)
Enguany la comarca ha augmentat en 977 persones; seguim amb moviments migratoris, 
especialment a la ciutat d’Olot. Al padró municipal hi ha hagut 2.104 altes, de les quals un 65,2% 
són persones estrangeres. Les principals nacionalitats són Índia, Marroc, romania, Xina, Hondu-
res, Gàmbia i Ucraïna. Segueix essent significatiu, per les conseqüències que té, el nombre de 
famílies que arriben a la comarca en una situació administrativa irregular o bé demanant asil. 
S’ha seguit mantenint la millora de la situació social i econòmica de la comarca, especialment 
pel que fa a la reducció de les xifres d’atur. Malgrat això, cada vegada ens arriben més situacions 
amb molta precarietat econòmica, i de l’habitatge, de persones que treballen però no arriben a 
final de mes, el que anomenem treballadors pobres. 
A banda de les problemàtiques socials derivades del context socioeconòmic, la població major 
de 85 anys és de 2.510 persones, de les quals 999 viuen soles. Aquesta situació d'envelliment i 
sobreenvelliment de la comarca suposa que gairebé un 40% de les atencions que es fan a 
serveis socials siguin per temes relacionats amb la promoció de l’autonomia i l’atenció a la 
dependència. 
Finalment, cal destacar l’augment significatiu de dones que participen en el SIAD, el Servei 
d’Informació i Atenció a Dones per rebre atenció psicològica, jurídica i per violència. 

EDUCACIÓ
Elaborat per l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot (IMEJO)

Si mirem el conjunt català, les dades sobre educació a la Garrotxa no difereixen gaire de les de la 
resta de Catalunya, si bé se’n poden identificar algunes especificitats, com una major escolarit-
zació a les escoles bressol. A la Garrotxa, la taxa d’escolarització de 0 a 2 anys se situa un any més 
per sobre del 50%. Si ens fixem en el segon cicle d’educació infantil, comprovem que l’escolarit-
zació dels infants en aquesta etapa no obligatòria continua essent l’opció més majoritària entre 
les famílies de la Garrotxa (94,7%). Una altra dada rellevant és que el nivell d’alumnes que acredi-
ten l’ESO a la comarca (86,19 %) ha baixat respecte de l’any anterior i també respecte del conjunt 
de Catalunya (88,8%). Pel que fa als coneixements globals a l’ESO, cal destacar uns millors 
coneixements en matemàtiques i ciència. Una vegada més, els resultats de les proves PAU 
demostren el gran nivell acadèmic i formatiu de la comarca. El 2019, i per segon any consecutiu, 
tots els alumnes garrotxins que es van presentar a les proves PAU van aprovar-les. Cal remarcar, 
també, la bona oferta de cicles formatius i de programes per a les noves oportunitats (PFI i IFE); 
si ens fixem en quines són les famílies professionals més sol·licitades de la comarca, observem 
que en l’àmbit de CFGM o CFAM la família de sanitat es manté com la més demanada. Si ens 
fixem en els estudis de CFGS o CFAS, observem que es manté la tendència de l’any passat i la 
família professional més sol·licitada és la d’arts plàstiques i disseny. Les dades recollides aquest 
any també ens permeten identificar famílies professionals altament masculinitzades o feminit-
zades. Com a senyals d’alarma, cal subratllar que l’origen familiar condiciona molt els resultats 
d’ESO dels alumnes i que, encara avui, el biaix de gènere en els cicles formatius és gran. 

INFORME INSERCIÓ LABORAL GRADUATS FP 2019 LA GARROTXA
Elaborat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES)

Segons l’estudi Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals, només el 5% dels alumnes 
graduats en FP o Ensenyaments Artístics l’any 2019, en algun dels centres de la comarca, està 
buscant feina. Per obtenir aquests resultats s’ha fet una enquesta d’inserció laboral a 362 joves 
de la promoció de l’any 2019, sis mesos després d’haver-se graduat (aproximadament el 85% 
dels alumnes que han acabat). Els centres de procedència dels alumnes són: Institut Bosc de la 
Coma, Institut la Garrotxa, Institut Montsacopa, Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, Escola 
Pia Olot i Kreas, Centre Integral de Formació en Indústries Càrnies i Agroalimentàries. 
Un 51% dels joves graduats ha trobat feina, mentre que un 44% continua estudiant. Si només 
ens fixem en els graduats de cicle mitjà, un 73% continua estudiant, pràcticament tots un grau 
superior. Pel que fa als graduats de cicle superior, un 43% estudia a la universitat, cosa que 
demostra que els cicles de grau superior són una via molt vàlida per accedir a estudis universita-
ris, amb l’avantatge que els alumnes que opten per aquest camí han pogut conèixer la realitat 
del seu perfil professional a través de la formació en centres de treball, tenen un bon coneixe-
ment de la part pràctica que els facilita la inserció laboral i és una opció molt valorada per les 
empreses.  
Referent a la feina actual, un 73% manifesta que la realització dels estudis de cicles els ha 
facilitat la incorporació al món laboral. Aquests resultats demostren que els estudis de formació 
professionalitzadora són una opció molt interessant a l’hora de trobar feina. Quant al tipus de 
contracte, el 58% són temporals, enfront d'un 38%, que són indefinits.  

ESTUDIS UNIVERSITARIS
Elaborat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES)

Durant el curs 2019-20, un total de 1.161 estudiants de la comarca de la Garrotxa estan cursant 
un grau universitari en alguna de les universitats catalanes, tan sols 4 alumnes menys que l’any 
anterior. Són 10 dones més i 14 homes menys que l’any anterior i, en total, les primeres repre-
senten el 59,86% (695), mentre que els homes són el 40,14% (466). 
Si bé durant pràcticament 5 anys seguits el grau d’Administració i Direcció d’Empreses ha estat 
el més estudiat pels universitaris de la Garrotxa, tot i que continua sent una de les opcions més 
escollides, enguany els graus que apleguen més alumnes són els d’Educació infantil i Educació 
Primària (98 en total). 
Una tendència que es manté invariable des que recollim dades, ja fa més de 10 anys, és l’elecció 
del centre on estudiar. La Universitat de Girona continua aplegant bona part dels universitaris 
provinents de la Garrotxa i per al curs 2019-20 són 412, xifra que representa prop d’un 36% del 
total d’estudiants de la comarca. 
La segueixen la Universitat de Barcelona, amb 162 alumnes; la Universitat Oberta de Catalunya 
que aquest curs ha perdut una vintena d’alumnes, tot i que, amb 132 alumnes, continua repre-
sentant la tercera opció per tercer any consecutiu, , i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
125 alumnes. 

LLENGUA
Elaborat pel Consorci per a la Normalització Lingüística d’Olot – la Garrotxa

El 2019, la Direcció General de Política Lingüística va publicar l’Enquesta d’usos lingüístics de la 
població (EULP), un estudi quinquennal dels usos de català (del castellà i d’altres llengües) a 
Catalunya de la població de 15 anys i més.
La conclusió, comparant els resultats amb els altres estudis (2003, 2008 i 2013), és que l’ús del 
català com a llengua d’ús habitual aguanta a les comarques gironines, amb un 54,1%, però es 
desploma a l’àmbit metropolità, on només el 27,5% afirma que usa el català habitualment.
Pel que fa a la llengua d’identificació, s’observa que els joves fan usos compartits entre català i 
altres llengües i no s’identifiquen tant amb el català com les generacions més grans. Com més 
identificació hi ha amb una llengua, més habitual acaba essent en l’ús diari. Val la pena recordar 
que a les comarques gironines gairebé 90.000 persones tenen coma llengua inicial llengües 
diferents del català i del castellà, i d’aquestes destaca l’àrab, que és la llengua inicial de 21.700 
persones.
Pel que fa a Olot, amb un índex d’immigració del 20,1%, hem passat, en cinc anys, de 60 nacio-
nalitats a 91, però el nombre de llengües es manté força estable: incloent-hi el català i el castellà, 
la ciutat en té 58, amb les mateixes cinc grans llengües, que són, per ordre de més a menys 
parlants: panjabi, romanès, àrab, xinès mandarí i soninke.
És molt important destacar dos aspectes: UN, la tendència a l’alça de la immigració d’Amèrica 
Central i del Sud (a Olot, hi viuen 1.771 persones sud-americanes); DOS, l’índex de població 
panjabi que viu a Catalunya és del 6,13%, mentre que a Olot és del 18,16%, tres vegades més. 
Tenim una població de 1.684 persones del Panjab a Olot, la comunitat més gran de Catalunya.
Actualment, el 70% de la feina que fa el Servei de Català d’Olot-la Garrotxa se centra en l’ensen-
yament, sobretot dels cursos de nivells inicials i bàsics. No hi ha gaire continuïtat en l’aprenen-
tatge més enllà del Bàsic 3: la majoria de persones estrangeres estudien només 45-90 hores de 
català perquè és un tràmit per a l’arrelament o la residència.
Si analitzem l’alumnat per procedències, veiem que el 39% d’aquests nivells bàsics són alumnes 
que provenen d’Amèrica Central i del Sud, però només un 8% provenen de l’Índia, malgrat ser 
una comunitat tan gran.
Per acabar, volem remarcar que, en col·laboració amb l’Àrea d’Informació del Territori de l’Ajun-
tament d’Olot, s’ha elaborat un mapa que es posa a disposició del públic en general: mapa de 
terceres llengües, en què observem que el panjabi continua tenint un pes important a la ciutat 
com a tercera llengua d’alguns barris, mentre que la resta de llengües estan molt més repartides 
(el xinès, per exemple, no surt a cap districte com a 3a llengua, malgrat que hi 842 parlants de 
xinès mandarí, però estan molt repartits per tot Olot). 

SALUT
Elaborat per la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, l’Institut Català de la Salut 
(la Garrotxa) i l’Institut d’Assistència Sanitària (la Garrotxa) 

La comarca de la Garrotxa ha experimentat un augment de població, sobretot a nivell de la 
ciutat d’Olot. Durant el 2019 es va poder augmentar el nombre d’unitats bàsiques assistencials 
a l’EAP Garrotxa afegint a l’equip  un metge i una infermera. 
Al llarg d’aquest 2019, a la comarca s’han anat consolidant diversos dels projectes iniciats els 
darrers tres anys que busquen promoure el treball en xarxa i l’acostament dels serveis assisten-
cials a la comunitat. Dins del marc del Programa suport a primària en salut mental i addiccions,  
es va poder tirar endavant el primer grup específic per a homes i s’han començat a posar les 
bases per poder fer un treball en xarxa orientat a la comunitat per afavorir la desmedicalització. 
Es va realitzar la Primera Jornada de salut mediambiental pediàtrica de Catalunya i la FHOCG 
(Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa) va signar el mes d’abril el conveni amb la 
UVic-UCC i  el consistori olotí amb l’objectiu de promoure el desenvolupament de les humani-
tats integrades en les ciències de la salut i es va portar a terme un cicle de conferències sota el 
títol de “Límits i coneixement: ciència i humanitats a la sanitat del segle XXI”. 
En el marc del treball en xarxa, es va continuar avançant en l’elaboració d’un protocol d’estudi 
per conèixer la realitat de la solitud no volguda a la nostra comarca.

ESPORTS 
Elaborat per l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot  (IMELO)

Aquest any, per l’episodi d’emergència sanitària i social per Covid-19, ha estat impossible recollir 
les dades d’esport federat d’Olot per al llibret de l’Observatori; de totes maneres, s’intentarà 
anar recollint dades per tal de mantenir la seqüència d’aquesta informació per a les edicions 
posteriors, i també per disposar de les dades actualitzades per a la pàgina web de l’Observatori 
www.observatorigarrotxa.cat
Per a aquesta edició, ens hem fixat en els usos de les IEM (instal·lacions esportives municipals) 
de gestió directa de l’Ajuntament d’Olot durant la temporada 2018 – 2019. Cal concretar que, 
quan parlem de gestió directa, això vol dir que és el mateix Ajuntament qui a través de la seva 
Àrea d’Esports en fa el manteniment i les tasques de consergeria.  
Pel que fa a la promoció de l’activitat física a les escoles, es tracta d’un programa amb molts 
anys de recorregut i que es desenvolupa de forma gratuïta i en horari escolar, fet que garanteix 
la participació de tot l’alumnat. Aquest 2019 s’han consolidat les sessions de natació a 1r de 
primària i, en general, observem que el 2019 s’ha mantingut la tendència de participació tant en 
escacs com en poliesport.

CULTURA
Elaborat per l’Institut Municipal de Cultura d’Olot (IMCO)

Durant el 2019, l’Institut Municipal de Cultura ha mantingut una activitat similar a la d’altres 
anys, amb un mateix pressupost i amb una programació i una oferta cultural basades en l’equi-
libri entre la quantitat i la qualitat. S’han programat 125 espectacles d’arts escèniques, sis menys 
que el 2018, i 208 concerts (públics i privats), 3 més que l’any passat. Com en anys anteriors, la 
resposta ciutadana ha estat notable; en xifres, cal destacar una davallada en nombre d’especta-
dors als espectacles celebrats en recintes tancats, que va passar dels 40.884 del 2018 als 32.035 
del 2019, i un augment notable de les persones que van visitar els museus d’Olot, que van 
passar dels 63.454 visitants als 95.867 del 2019.

Cal destacar, finalment, la incorporació de tres nous festivals, dos dels quals adreçats als més 
petits, i la bona acollida per part del públic dels festivals ja existents com Sismògraf, MOT o 
Lluèrnia, que s’han convertit en pols de referència cultural del país. 

ECONOMIA

COMPORTAMENT ECONÒMIC
Elaborat per Actíva Prospect

Aquest 2019, tot i que la Garrotxa ha moderat amb força el creixement del seu PIB durant el 
2018 fins a situar-lo en el 2,33%, en el més llarg termini situa la Garrotxa com una de les comar-
ques que més ha crescut durant el període de recuperació econòmica.
El menor creixement econòmic i els majors creixements poblacionals allunyen la Garrotxa de la 
total confluència dels nivells de PIB per càpita amb Catalunya, que se situa actualment en un 
2,0% per sota del nivell català.  
La Garrotxa, que ha registrat nivells de productivitat per lloc de treball superiors als de Catalunya 
durant els darrers anys amb una mitjana de 71.764 €, per lloc de treball.
L’evolució de la renda a la comarca continua sent molt positiva gràcies a un dels majors 
increments dels últims anys: l’augment de 1.669 euros de la base imposable per declarant de 
l’IRPF durant el 2017 situa la renda mitjana en els 21.714 €, la xifra més elevada des que es 
disposa de dades.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Elaborat per Actíva Prospect
La dinàmica de moderació dels creixements de l’ocupació en la qual es trobava immersa la 
Garrotxa es reverteix a finals del 2019 gràcies al creixement de la indústria.
La indústria assoleix un nou màxim d’ocupació amb 9.903 llocs de treball a la comarca, gràcies 
a l’impuls del sector de l’alimentació, especialment durant el darrer trimestre de l’any.
El mal comportament del comerç durant el 2019 frena el creixement de l’ocupació al sector 
serveis. La construcció segueix reduint els ritmes de creixement i l’agricultura es manté en la 

tònica negativa dels últims trimestres.
Un any més, la indústria torna a liderar el creixement de l’ocupació a la Garrotxa, i genera el 
82,9% dels 754 nous llocs de treball creats a la comarca durant els últims mesos de l’any.
Durant el 2019, els serveis redueixen el seu ritme de creixement respecte d’ anys anteriors amb 
increments que han fluctuat entre el 0,9% i l’1,7%, davant les variacions superiors al 3,0% del 
període 2014-2018. La causa d’aquest alentiment ha estat el retrocés del comerç, que ja acumu-
la tres trimestres consecutius amb pèrdues d’ocupació i que durant els tres últims mesos de 
l’any ha perdut 109 llocs de treball.

MERCAT DE TREBALL
Elaborat per Actíva Prospect

L’alentiment dels ritmes de creixement de l’ocupació es reverteix a finals del 2019 amb un 
repunt que torna a situar l’ocupació de la Garrotxa en màxims històrics.
Davant del constant creixement del treball assalariat, que tanca el 2019 amb un increment del 
5,2%, el treball autònom s’enfonsa amb pèrdues d’ocupació que se situen en el -7,2% durant el 
mateix període.
La reducció del nombre de persones registrades a l’atur es modera durant el 2019, i se situa en 
tan sols un 0,7% el darrer trimestre de l’any. A Catalunya, la reducció se situa en el 7,2%.
Després d’un 2018 en què la contractació es va frenar molt significativament, durant el 2019 el 
nombre de contractes signats a la comarca tornen a créixer amb força, sobretot durant el segon 
semestre.

COMERÇ EXTERIOR
Elaborat per la Cambra de Comerç de Girona

Les exportacions gironines durant el 2019 van ser de més de 5.782 milions d'euros, contra una 
xifra d'importacions d’uns 2.844 milions. Les xifres d'exportacions de les empreses gironines, a 
més, signifiquen el 7,83% de les exportacions catalanes. Les importacions, per la seva banda, 
representen el 3,08% del global català.
Per altra banda, els Certificats d'origen que van emetre el 2019 les Cambres de la demarcació de 
Girona van ser de 20.073, mentre que el 2018 es va arribar a un volum de 15.768, la qual cosa 
suposa un increment del 27,30%.
Observem doncs, que la Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament exportadora i 
representa un 11,57% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a països fora de la UE 
o amb qui no hi ha acord bilateral (especialment a l’Àfrica, Àsia i Amèrica), i continua essent la 
tercera comarca  en importància de la demarcació. Les exportacions a tercers països respecte de 
les dades de 2018 han tingut un creixement del 5,16%. El valor estimat anual és de 668,89 
milions d’euros (aquesta darrera xifra inclou també les exportacions a la UE). Cal destacar que la 
major part dels sectors productius participen en l’activitat exportadora.

TURISME 
Elaborat per Turisme Garrotxa

L’any 2019 el model de desenvolupament turístic de la Garrotxa s’ha continuat basant en el 
turisme sostenible i per a tothom, a través de l’estratègia i els principis de la CETS (Carta europea 
de turisme sostenible).
Pel que fa a l’oferta, el sector ha crescut especialment en habitatges d’ús turístic (+18,6%). També 
ha crescut la recaptació de l’impost sobre estades en allotjaments turístics (+2,9%). El nombre 
d’empreses turístiques compromeses amb la sostenibilitat i que treballen per un territori social-
ment responsable creix, i ja arriba a les 42 (+10,5%). La demanda, per la seva banda, es manté 
estable o lleugerament a la baixa respecte d’anys anteriors: petit descens en l’ocupació (-1%), 
poques variacions en el total de persones ateses a les oficines de turisme, i Catalunya com a 
mercat principal (55,9%), amb un pes important dels mercats internacionals (25,5%), que un any 
més superen l’estatal (18,6%).
Turistes, visitants i població local tenen a la seva disposició 1.119 km de camins senyalitzats per 
gaudir de la natura i fer salut, i més de 140 itineraris senyalitzats diferents.
Som, doncs, davant d’un sector divers que experimenta un nou creixement de l’oferta, més 
important que no pas el de la demanda, que es manté estable o lleugerament a l’alça, i una 
bona infraestructura per al gaudi de la natura.

PAU

SEGURETAT
Elaborat per Mossos d’Esquadra – ABP de la Garrotxa

La comarca de la Garrotxa històricament presenta un impacte o pressió delinqüencial baix i 
lineal durant tots els mesos de l’any. Respecte del 2018, observem una estabilitat dels fets 
delictius, una tònica inversa de la que es presenta en general a Catalunya.
Per determinar l’impacte i/o pressió delinqüencial que té un determinat territori es té en compte 
la taxa de fets penals per 1.000 habitants: aquesta taxa ens permet veure quin és l’impacte 
sobre la ciutadania en un determinat territori. A la Garrotxa, la taxa és de 38’9 delictes per 1.000 
habitants, mentre que el global de Catalunya és del 76,4, és a dir, el doble. Per tant, la població 
de la Garrotxa està gairebé al 50% per sota respecte de la mitjana de Catalunya. En aquest 
sentit, tot i que hem de continuar amb l’objectiu de reduir i minimitzar la delinqüència, sí que 
podem afirmar que tenim un bon nivell de qualitat pel que fa a la seguretat i al servei públic 
policial a la comarca. 
Pel que fa a la tipologia de delictes, la tendència mostra, com l’any anterior, dues tipologies: la 
primera, els robatoris amb força sobre les coses, furts i els robatoris a l’interior de domicilis. I, 
com a segon tipus, un fet delinqüencial que no necessàriament incideix de manera directa sobre 
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les persones i/o les coses, que són els delictes informàtics com les estafes, que mostren un 
lleuger increment en relació al 2018.
En la valoració, cal dir que en general els delictes són més especialitzats i no establerts contínua-
ment a la comarca, en el sentit que determinada delinqüència organitzada prové de fora de la 
nostra comarca a través de les vies ràpides d’accés a la Garrotxa i és difícil de detectar; tot i així, 
a la nostra comarca encara podem gaudir d’una bona seguretat si ens atenem als fets penals 
ocorreguts i l’impacte en la població, ja que la ràtio és la meitat de la de Catalunya. En aquesta 
línia, aquest 2019 s’ha continuat amb la implementació de mesures policials preventives com 
els controls policials a les diverses vies d’entrada de la comarca, l’increment dels patrullatges 
dirigits i la millora en les investigacions, focalitzant les identificacions en zones concretes i 
susceptibles de robatoris, fet que ha fet davallar el nombre de controls aleatoris en zones disper-
ses i el nombre de vehicles identificats en relació amb el 2018. Des d’una òptica de formació, 
també s’ha continuat amb les accions directes adreçades als més joves i de conscienciació de la 
nova amenaça que són les noves tecnologies i la ciberdelinqüència.
Finalment, cal incidir en la consolidació del GAV (Grup d’Atenció a la Víctima), que és l’oficina de 
suport i atenció a la víctima i que es basa en diferents accions: informar, coordinar, prevenir i 
protegir. És gràcies a aquesta tasca continuada del GAV que es veu un increment del nombre 
d’expedients oberts de noves víctimes i on observem un increment en les atencions per violèn-
cia de gènere, en les entrevistes amb les víctimes i amb les trucades de seguiment. 

Policia Municipal d’Olot  

Una de les problemàtiques socials d’arreu del país, i que també afecta la ciutat d’Olot, és la 
proliferació d’ocupacions.  Els habitatges ocupats (de vegades blocs sencers) sempre tenen una 
entitat bancària com a propietària. Malgrat la diligència a l’hora de notificar aquesta ocupació i 
confeccionar un primer atestat penal, la lentitud de la justícia i el baix interès dels propietaris 
acaben dilatant la resolució d’aquestes ocupacions. Al darrere de les ocupacions sovint hi ha 
grups relativament organitzats que, després de l’ocupació de manera fraudulenta, connecten 
l’habitatge a la xarxa de llum i aigua per acabar cedint aquest pis a una família amb pocs 
recursos que paga un únic import en rebre les noves claus. En el pitjor dels casos, els residents 
són gent marginal, amb problemes psicològics i de drogoaddicció, que malviuen en aquests 
habitatges ocupats i generen molèsties veïnals i problemes de mala convivència, que són de 
mal solucionar. 

JUSTÍCIA
Elaborat a través de les dades recollides des de la pàgina web www.poderjudicial.es

L’any 2019 han entrat 3.765 assumptes judicials als jutjats d’Olot i la Garrotxa: el 39% són proce-
diments civils (reclamacions de quantitat, desnonaments i altres conflictes), el 60% són procedi-
ments penals i el 6% procediments penals de violència contra la dona, un percentatge que 
augmenta un 2% en relació al 2018. Pel què fa l’entrada d’assumptes judicials, s’ha incrementat 

notablement, amb un 18,3% respecte del 2018.
La resolució d’assumptes judicials es concreta en 500 sentències (un augment de l’1,4% respecte de 
l’any anterior), 1.965 autos (un augment del 15% respecte del 2017) i 622 decrets (una xifra molt 
similar a la de l’any anterior). 
A finals de 2019, els jutjats d’Olot registren un total de 1.624 casos pendents, xifra que representa un 
augment del 38,9% en relació amb un any abans. 

PARTENARIAT | ALIANCES
Elaborat pel Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA) i el Consell Comarcal de la Garrotxa

Pel que fa a les administracions de la comarca, en aquesta edició s’analitza de nou l’evolució de la 
despesa dels ajuntaments (€/hab). En aquest sentit, observem que en relació amb els ingressos, 
l’evolució del conjunt d’ajuntaments de la comarca, després d’uns anys amb reajustos en les 
transferències de capital, s’ha mantingut més o menys estable.
En referència a les despeses totals del conjunt d’ajuntaments de la Garrotxa, cal dir que han variat 
significativament al llarg dels últims 10 anys, arran de les inversions i els ajustos en les transferències. 
Tanmateix, la despesa obligada s’ha mantingut amb una lleugera tendència a l’alça durant tots 
aquests anys.
Finalment, quant a la distribució del pressupost de les administracions locals, amb les dades del 
2018 observem que, en relació amb les del 2017, les xifres dels ajuntaments es mantenen més o 
menys igual, mentre que les del Consell Comarcal de la Garrotxa mostren una davallada en percen-
tatge d’aproximadament cinc punts. 



POBLACIÓ
Dades recollides de l’informe elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de l’informe 
d’Actíva Prospect i dades de referència de l’IDESCAT
Aquest 2019, la població de la comarca de la Garrotxa ha crescut de 977 persones respecte de 
l’any passat, i segueix la tendència de creixement dels últims anys (és el més alt dels últims deu 
anys). Aquest creixement ha situat la població total de la comarca en 57.590 persones, la xifra 
més alta des que es tenen dades. Aquest creixement demogràfic que viu la comarca està en 
consonància amb la dinàmica tant de les comarques gironines, com del conjunt de Catalunya, 
que han crescut en taxes similars durant els darrers anys. L’increment de la població ha estat 
impulsat per l’augment de la població estrangera a la Garrotxa, una  dinàmica també similar a la 
catalana. El 2019 es comptabilitzen 8.892 persones estrangeres empadronades, que suposen 
un 15,44% de la població; la catalana, se situa al 15,11%. Les principals nacionalitats presents a la 
comarca són Índia, Marroc, Romania, Xina, Hondures,  Gàmbia i Ucraïna. La Garrotxa és una 
comarca amb persones de, com a mínim, 91 nacionalitats diferents. En relació amb l’estructura 
de població que es donava l’any 2009, la piràmide de població mostra com els joves tenen més 
presència de cohorts, especialment aquells entre 5 i 15 anys. En canvi, les edats més joves, els 
cohorts de 0 a 3 anys, mostren una disminució significativa. Pel que fa a les edats actives, dels 
16 als 64 anys, s’evidencia una estructura més envellida, amb més pes dels cohorts d’edats més 
avançades, i una important reducció entre els cohorts de 20 a 35 anys. En el grup d’edat de la 
gent gran, de 65 anys i més, hi ha més pes en les primeres edats, dels 65 als 69 anys, i més enllà 
dels 80 anys, que expliquen el procés d’envelliment i sobreenvelliment que està experimentant 
la comarca durant els darrers anys.

PLANETA
Elaborat pel Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA), el Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa i l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa

CANVI CLIMÀTIC I QUALITAT DE L’AIRE
Durant l’any 2019, la precipitació mitjana de les estacions meteorològiques comarcals ha estat 
de 636,4mm, un 25% inferior a la mitjana de la pluviometria dels darrers anys, que ha estat de 
852 mm. 
A l’estació de Can Jordà (Santa Pau), es controla la concentració d’ozó de l’aire. Per a l’any 2019 
es va complir el valor objectiu de protecció de la salut humana (VOPS). També es controla la 
concentració de diòxid de nitrogen, i en aquest mateix any tampoc es va superar el valor límit 
anual. 
A la Garrotxa hi ha dues estacions per al control de les radiacions de camp electromagnètic de 
les freqüències de telefonia mòbil. Els nivells mesurats des de la seva posada en funcionament 
(una l’any 2005 i l’altra, el 2010) no han superat mai els nivells màxims permesos. 

BIODIVERSITAT, MEDI NATURAL I PAISATGE
Per aquesta edició de l’Observatori s’analitzen quatre indicadors en l’apartat de biodiversitat, 
medi natural i paisatge: la superfície d’inundació del riu Fluvià amb superfície qualificada de sòl 
urbà de la ciutat d’Olot, la densitat de porc senglar, les espècies exòtiques i la freqüència de 
visites dels tres espais naturals més visitats de la Garrotxa (la fageda d’en Jordà, el volcà del 
Croscat i la vall de Sant Aniol).

AIGUA
Amb dades dels darrers 7 anys, el consum total d’aigua per a ús domèstic a la comarca es manté 
constant, amb una lleugera tendència a l’alça. En l’àmbit català, la Garrotxa és la tretzena 
comarca de Catalunya amb menys consum d’aigua d’ús domèstic per habitant i dia i, amb 109 
litres, se situa per sota dels 116 litres que es calcula que consumeix, de mitjana, un català. 
 El 57% dels punts de cursos fluvials mostrejats durant el 2019, segons l’índex biològic IBMWP, 
presenten una qualitat molt bona o bona, i per la resta la qualitat és mitjana, deficient o dolenta. 
 Totes les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2019, excepte tres, presenten valors de 
concentració de nitrats inferiors al valor paramètric (50 mg/l). La concentració total de nitrats 
enguany ha trencat la tendència a la baixa dels últims anys. 
Enguany els nivells piezomètrics dels aqüífers tornen a ser baixos per les precipitacions poc 
abundants. 
Les fonts naturals d’Olot presenten una aigua sense garanties sanitàries, atès que són aigües no 
sotmeses a cap tipus de tractament, fet que s’evidencia per la presència d’alguns bacteris 
patògens com Escherichia coli. La concentració de nitrats en aquestes fonts es manté constant, 
amb una lleugera tendència a la baixa.

RESIDUS
Del 2000 al 2013, la producció de residus municipals a la Garrotxa va seguir la mateixa tendèn-
cia que en el conjunt de Catalunya: augmenta fins al 2006 i a partir d’aquí comença un descens. 
A partir de 2014, la tendència en la producció torna a ser a l’alça, tant al territori català com a la 
Garrotxa, on el 2018 la generació per càpita augmenta un 3%. 
Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà de selecció a la comarca és del 49%. Argelaguer és 
el municipi amb un nivell de selecció més elevat, amb el 78% dels residus seleccionats. En el 
conjunt de Catalunya, el grau de selecció és del 42%. 
La producció de residus industrials declarats a la Garrotxa des de l’any 2002 fins al 2007 va 
augmentar un 40%. A partir d’aquest any disminueix un 30%, fins al 2014, que torna a començar 
un procés d’increment que es frena l’any 2018. 

ENERGIA
En els tres darrers anys el consum elèctric dels equipaments municipals de la comarca ha seguit 
una tendència a la reducció, si bé molt lleugera. La reducció ha estat d’1,1% respecte als consums 
de l’any 2018. Tots els ajuntaments de la comarca consumeixen energia elèctrica 100% renova-
ble que els subministra la comercialitzadora que tenen contractada. 
Pel que fa referència a les instal·lacions de generació elèctrica local, en comparació amb el 2012, 

s’ha doblat la quantitat d’instal·lacions fotovoltaiques, si bé tenen una menor potència instal·la-
da i ja no són per a injecció a la xarxa com les inicials, sinó que treballen en el sistema d’autocon-
sum. De les 40 instal·lacions noves, 10 són de titularitat pública. La gran majoria s’han registrat 
en els darrers mesos del 2019 i principis del 2020, arran del canvis normatius favorables i a la 
reducció del cost de les instal·lacions. En relació amb la potència instal·lada i també energia 
generada, la cogeneració és la que té més potència, amb 51.870kW, després de la darrera 
incorporació d’una nova instal·lació de 4.040 kW. 
La certificació energètica dels edificis és obligatòria per als de nova construcció des del 2007. Per 
als antics, ho és des del 2013, i només en el moment que es venguin o lloguin. Aquesta certifica-
ció estableix unes categories en funció del consum i van des de l’A (més eficient) fins a la G 
(menys eficient). Dels 6.790 certificats d’edificis de la Garrotxa, el percentatge més alt correspon 
a la categoria E, amb 3.142 edificis. 

MOBILITAT
Al llarg del 2019, dos ajuntaments de la comarca (Riudaura i Santa Pau) han instal·lat punts de 
recàrrega en els seus municipis i s’afegeixen als existents a Olot, Besalú i Beuda. Cal tenir en 
compte que, a part d’aquests públics, n’hi ha de privats en pàrquings i establiments turístics. 

PERSONES

HABITATGE
Elaborat per l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot

Tot i que la Garrotxa ha moderat amb força el creixement del seu PIB durant el 2018 fins a 
situar-lo en el 2,3%, continua situant-se com una de les comarques que més ha crescut durant 
el període de recuperació econòmica. L’activitat constructora es ressent d’aquest alentiment i 
redueix el ritme de creixement, que ha situat el creixement de l’ocupació al sector de la construc-
ció en l’1,8% durant el darrer trimestre de 2019, i que ha situat els llocs de treball del sector de la 
construcció en 1.659. Pel que fa a la construcció d’habitatges, si durant el 2018 s’iniciaven 138 
habitatges, durant el 2019 se’n van començar 94, fet que suposa un descens del 31,8%. En els 
habitatges acabats, el descens també ha estat moderat, i s’ha passat de 57 a 33 habitatges 
finalitzats durant el 2019. El mateix procés es veu a Catalunya, on podem observar un creixe-
ment més estable del sector amb 14.549 habitatges iniciats i 8.831 d’habitatges acabats.
Pel que fa al mercat immobiliari residencial, d’altra banda, trobem un augment notable en el 
nombre d’habitatges venuts, tant nous com usats, i una estabilització dels preus; pel que fa al 
mercat de lloguer, la dinàmica tendeix sensiblement a la baixa, amb un nombre de contractes 
formalitzats a la Garrotxa durant el 2019 de 1.070, lleugerament per sota de l’any 2018, amb 1.211 
contractes formalitzats. L’import del lloguer mensual ha crescut, entre 2018 i 2019,  d’un 10% a 
la Garrotxa, i ha passat de 419,54€ euros mensuals a 464,22 €.

SERVEIS SOCIALS
Elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG)
Enguany la comarca ha augmentat en 977 persones; seguim amb moviments migratoris, 
especialment a la ciutat d’Olot. Al padró municipal hi ha hagut 2.104 altes, de les quals un 65,2% 
són persones estrangeres. Les principals nacionalitats són Índia, Marroc, romania, Xina, Hondu-
res, Gàmbia i Ucraïna. Segueix essent significatiu, per les conseqüències que té, el nombre de 
famílies que arriben a la comarca en una situació administrativa irregular o bé demanant asil. 
S’ha seguit mantenint la millora de la situació social i econòmica de la comarca, especialment 
pel que fa a la reducció de les xifres d’atur. Malgrat això, cada vegada ens arriben més situacions 
amb molta precarietat econòmica, i de l’habitatge, de persones que treballen però no arriben a 
final de mes, el que anomenem treballadors pobres. 
A banda de les problemàtiques socials derivades del context socioeconòmic, la població major 
de 85 anys és de 2.510 persones, de les quals 999 viuen soles. Aquesta situació d'envelliment i 
sobreenvelliment de la comarca suposa que gairebé un 40% de les atencions que es fan a 
serveis socials siguin per temes relacionats amb la promoció de l’autonomia i l’atenció a la 
dependència. 
Finalment, cal destacar l’augment significatiu de dones que participen en el SIAD, el Servei 
d’Informació i Atenció a Dones per rebre atenció psicològica, jurídica i per violència. 

EDUCACIÓ
Elaborat per l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot (IMEJO)

Si mirem el conjunt català, les dades sobre educació a la Garrotxa no difereixen gaire de les de la 
resta de Catalunya, si bé se’n poden identificar algunes especificitats, com una major escolarit-
zació a les escoles bressol. A la Garrotxa, la taxa d’escolarització de 0 a 2 anys se situa un any més 
per sobre del 50%. Si ens fixem en el segon cicle d’educació infantil, comprovem que l’escolarit-
zació dels infants en aquesta etapa no obligatòria continua essent l’opció més majoritària entre 
les famílies de la Garrotxa (94,7%). Una altra dada rellevant és que el nivell d’alumnes que acredi-
ten l’ESO a la comarca (86,19 %) ha baixat respecte de l’any anterior i també respecte del conjunt 
de Catalunya (88,8%). Pel que fa als coneixements globals a l’ESO, cal destacar uns millors 
coneixements en matemàtiques i ciència. Una vegada més, els resultats de les proves PAU 
demostren el gran nivell acadèmic i formatiu de la comarca. El 2019, i per segon any consecutiu, 
tots els alumnes garrotxins que es van presentar a les proves PAU van aprovar-les. Cal remarcar, 
també, la bona oferta de cicles formatius i de programes per a les noves oportunitats (PFI i IFE); 
si ens fixem en quines són les famílies professionals més sol·licitades de la comarca, observem 
que en l’àmbit de CFGM o CFAM la família de sanitat es manté com la més demanada. Si ens 
fixem en els estudis de CFGS o CFAS, observem que es manté la tendència de l’any passat i la 
família professional més sol·licitada és la d’arts plàstiques i disseny. Les dades recollides aquest 
any també ens permeten identificar famílies professionals altament masculinitzades o feminit-
zades. Com a senyals d’alarma, cal subratllar que l’origen familiar condiciona molt els resultats 
d’ESO dels alumnes i que, encara avui, el biaix de gènere en els cicles formatius és gran. 

INFORME INSERCIÓ LABORAL GRADUATS FP 2019 LA GARROTXA
Elaborat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES)

Segons l’estudi Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals, només el 5% dels alumnes 
graduats en FP o Ensenyaments Artístics l’any 2019, en algun dels centres de la comarca, està 
buscant feina. Per obtenir aquests resultats s’ha fet una enquesta d’inserció laboral a 362 joves 
de la promoció de l’any 2019, sis mesos després d’haver-se graduat (aproximadament el 85% 
dels alumnes que han acabat). Els centres de procedència dels alumnes són: Institut Bosc de la 
Coma, Institut la Garrotxa, Institut Montsacopa, Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, Escola 
Pia Olot i Kreas, Centre Integral de Formació en Indústries Càrnies i Agroalimentàries. 
Un 51% dels joves graduats ha trobat feina, mentre que un 44% continua estudiant. Si només 
ens fixem en els graduats de cicle mitjà, un 73% continua estudiant, pràcticament tots un grau 
superior. Pel que fa als graduats de cicle superior, un 43% estudia a la universitat, cosa que 
demostra que els cicles de grau superior són una via molt vàlida per accedir a estudis universita-
ris, amb l’avantatge que els alumnes que opten per aquest camí han pogut conèixer la realitat 
del seu perfil professional a través de la formació en centres de treball, tenen un bon coneixe-
ment de la part pràctica que els facilita la inserció laboral i és una opció molt valorada per les 
empreses.  
Referent a la feina actual, un 73% manifesta que la realització dels estudis de cicles els ha 
facilitat la incorporació al món laboral. Aquests resultats demostren que els estudis de formació 
professionalitzadora són una opció molt interessant a l’hora de trobar feina. Quant al tipus de 
contracte, el 58% són temporals, enfront d'un 38%, que són indefinits.  

ESTUDIS UNIVERSITARIS
Elaborat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES)

Durant el curs 2019-20, un total de 1.161 estudiants de la comarca de la Garrotxa estan cursant 
un grau universitari en alguna de les universitats catalanes, tan sols 4 alumnes menys que l’any 
anterior. Són 10 dones més i 14 homes menys que l’any anterior i, en total, les primeres repre-
senten el 59,86% (695), mentre que els homes són el 40,14% (466). 
Si bé durant pràcticament 5 anys seguits el grau d’Administració i Direcció d’Empreses ha estat 
el més estudiat pels universitaris de la Garrotxa, tot i que continua sent una de les opcions més 
escollides, enguany els graus que apleguen més alumnes són els d’Educació infantil i Educació 
Primària (98 en total). 
Una tendència que es manté invariable des que recollim dades, ja fa més de 10 anys, és l’elecció 
del centre on estudiar. La Universitat de Girona continua aplegant bona part dels universitaris 
provinents de la Garrotxa i per al curs 2019-20 són 412, xifra que representa prop d’un 36% del 
total d’estudiants de la comarca. 
La segueixen la Universitat de Barcelona, amb 162 alumnes; la Universitat Oberta de Catalunya 
que aquest curs ha perdut una vintena d’alumnes, tot i que, amb 132 alumnes, continua repre-
sentant la tercera opció per tercer any consecutiu, , i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
125 alumnes. 

LLENGUA
Elaborat pel Consorci per a la Normalització Lingüística d’Olot – la Garrotxa

El 2019, la Direcció General de Política Lingüística va publicar l’Enquesta d’usos lingüístics de la 
població (EULP), un estudi quinquennal dels usos de català (del castellà i d’altres llengües) a 
Catalunya de la població de 15 anys i més.
La conclusió, comparant els resultats amb els altres estudis (2003, 2008 i 2013), és que l’ús del 
català com a llengua d’ús habitual aguanta a les comarques gironines, amb un 54,1%, però es 
desploma a l’àmbit metropolità, on només el 27,5% afirma que usa el català habitualment.
Pel que fa a la llengua d’identificació, s’observa que els joves fan usos compartits entre català i 
altres llengües i no s’identifiquen tant amb el català com les generacions més grans. Com més 
identificació hi ha amb una llengua, més habitual acaba essent en l’ús diari. Val la pena recordar 
que a les comarques gironines gairebé 90.000 persones tenen coma llengua inicial llengües 
diferents del català i del castellà, i d’aquestes destaca l’àrab, que és la llengua inicial de 21.700 
persones.
Pel que fa a Olot, amb un índex d’immigració del 20,1%, hem passat, en cinc anys, de 60 nacio-
nalitats a 91, però el nombre de llengües es manté força estable: incloent-hi el català i el castellà, 
la ciutat en té 58, amb les mateixes cinc grans llengües, que són, per ordre de més a menys 
parlants: panjabi, romanès, àrab, xinès mandarí i soninke.
És molt important destacar dos aspectes: UN, la tendència a l’alça de la immigració d’Amèrica 
Central i del Sud (a Olot, hi viuen 1.771 persones sud-americanes); DOS, l’índex de població 
panjabi que viu a Catalunya és del 6,13%, mentre que a Olot és del 18,16%, tres vegades més. 
Tenim una població de 1.684 persones del Panjab a Olot, la comunitat més gran de Catalunya.
Actualment, el 70% de la feina que fa el Servei de Català d’Olot-la Garrotxa se centra en l’ensen-
yament, sobretot dels cursos de nivells inicials i bàsics. No hi ha gaire continuïtat en l’aprenen-
tatge més enllà del Bàsic 3: la majoria de persones estrangeres estudien només 45-90 hores de 
català perquè és un tràmit per a l’arrelament o la residència.
Si analitzem l’alumnat per procedències, veiem que el 39% d’aquests nivells bàsics són alumnes 
que provenen d’Amèrica Central i del Sud, però només un 8% provenen de l’Índia, malgrat ser 
una comunitat tan gran.
Per acabar, volem remarcar que, en col·laboració amb l’Àrea d’Informació del Territori de l’Ajun-
tament d’Olot, s’ha elaborat un mapa que es posa a disposició del públic en general: mapa de 
terceres llengües, en què observem que el panjabi continua tenint un pes important a la ciutat 
com a tercera llengua d’alguns barris, mentre que la resta de llengües estan molt més repartides 
(el xinès, per exemple, no surt a cap districte com a 3a llengua, malgrat que hi 842 parlants de 
xinès mandarí, però estan molt repartits per tot Olot). 

SALUT
Elaborat per la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, l’Institut Català de la Salut 
(la Garrotxa) i l’Institut d’Assistència Sanitària (la Garrotxa) 

La comarca de la Garrotxa ha experimentat un augment de població, sobretot a nivell de la 
ciutat d’Olot. Durant el 2019 es va poder augmentar el nombre d’unitats bàsiques assistencials 
a l’EAP Garrotxa afegint a l’equip  un metge i una infermera. 
Al llarg d’aquest 2019, a la comarca s’han anat consolidant diversos dels projectes iniciats els 
darrers tres anys que busquen promoure el treball en xarxa i l’acostament dels serveis assisten-
cials a la comunitat. Dins del marc del Programa suport a primària en salut mental i addiccions,  
es va poder tirar endavant el primer grup específic per a homes i s’han començat a posar les 
bases per poder fer un treball en xarxa orientat a la comunitat per afavorir la desmedicalització. 
Es va realitzar la Primera Jornada de salut mediambiental pediàtrica de Catalunya i la FHOCG 
(Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa) va signar el mes d’abril el conveni amb la 
UVic-UCC i  el consistori olotí amb l’objectiu de promoure el desenvolupament de les humani-
tats integrades en les ciències de la salut i es va portar a terme un cicle de conferències sota el 
títol de “Límits i coneixement: ciència i humanitats a la sanitat del segle XXI”. 
En el marc del treball en xarxa, es va continuar avançant en l’elaboració d’un protocol d’estudi 
per conèixer la realitat de la solitud no volguda a la nostra comarca.

ESPORTS 
Elaborat per l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot  (IMELO)

Aquest any, per l’episodi d’emergència sanitària i social per Covid-19, ha estat impossible recollir 
les dades d’esport federat d’Olot per al llibret de l’Observatori; de totes maneres, s’intentarà 
anar recollint dades per tal de mantenir la seqüència d’aquesta informació per a les edicions 
posteriors, i també per disposar de les dades actualitzades per a la pàgina web de l’Observatori 
www.observatorigarrotxa.cat
Per a aquesta edició, ens hem fixat en els usos de les IEM (instal·lacions esportives municipals) 
de gestió directa de l’Ajuntament d’Olot durant la temporada 2018 – 2019. Cal concretar que, 
quan parlem de gestió directa, això vol dir que és el mateix Ajuntament qui a través de la seva 
Àrea d’Esports en fa el manteniment i les tasques de consergeria.  
Pel que fa a la promoció de l’activitat física a les escoles, es tracta d’un programa amb molts 
anys de recorregut i que es desenvolupa de forma gratuïta i en horari escolar, fet que garanteix 
la participació de tot l’alumnat. Aquest 2019 s’han consolidat les sessions de natació a 1r de 
primària i, en general, observem que el 2019 s’ha mantingut la tendència de participació tant en 
escacs com en poliesport.

CULTURA
Elaborat per l’Institut Municipal de Cultura d’Olot (IMCO)

Durant el 2019, l’Institut Municipal de Cultura ha mantingut una activitat similar a la d’altres 
anys, amb un mateix pressupost i amb una programació i una oferta cultural basades en l’equi-
libri entre la quantitat i la qualitat. S’han programat 125 espectacles d’arts escèniques, sis menys 
que el 2018, i 208 concerts (públics i privats), 3 més que l’any passat. Com en anys anteriors, la 
resposta ciutadana ha estat notable; en xifres, cal destacar una davallada en nombre d’especta-
dors als espectacles celebrats en recintes tancats, que va passar dels 40.884 del 2018 als 32.035 
del 2019, i un augment notable de les persones que van visitar els museus d’Olot, que van 
passar dels 63.454 visitants als 95.867 del 2019.

Cal destacar, finalment, la incorporació de tres nous festivals, dos dels quals adreçats als més 
petits, i la bona acollida per part del públic dels festivals ja existents com Sismògraf, MOT o 
Lluèrnia, que s’han convertit en pols de referència cultural del país. 

ECONOMIA

COMPORTAMENT ECONÒMIC
Elaborat per Actíva Prospect

Aquest 2019, tot i que la Garrotxa ha moderat amb força el creixement del seu PIB durant el 
2018 fins a situar-lo en el 2,33%, en el més llarg termini situa la Garrotxa com una de les comar-
ques que més ha crescut durant el període de recuperació econòmica.
El menor creixement econòmic i els majors creixements poblacionals allunyen la Garrotxa de la 
total confluència dels nivells de PIB per càpita amb Catalunya, que se situa actualment en un 
2,0% per sota del nivell català.  
La Garrotxa, que ha registrat nivells de productivitat per lloc de treball superiors als de Catalunya 
durant els darrers anys amb una mitjana de 71.764 €, per lloc de treball.
L’evolució de la renda a la comarca continua sent molt positiva gràcies a un dels majors 
increments dels últims anys: l’augment de 1.669 euros de la base imposable per declarant de 
l’IRPF durant el 2017 situa la renda mitjana en els 21.714 €, la xifra més elevada des que es 
disposa de dades.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Elaborat per Actíva Prospect
La dinàmica de moderació dels creixements de l’ocupació en la qual es trobava immersa la 
Garrotxa es reverteix a finals del 2019 gràcies al creixement de la indústria.
La indústria assoleix un nou màxim d’ocupació amb 9.903 llocs de treball a la comarca, gràcies 
a l’impuls del sector de l’alimentació, especialment durant el darrer trimestre de l’any.
El mal comportament del comerç durant el 2019 frena el creixement de l’ocupació al sector 
serveis. La construcció segueix reduint els ritmes de creixement i l’agricultura es manté en la 

tònica negativa dels últims trimestres.
Un any més, la indústria torna a liderar el creixement de l’ocupació a la Garrotxa, i genera el 
82,9% dels 754 nous llocs de treball creats a la comarca durant els últims mesos de l’any.
Durant el 2019, els serveis redueixen el seu ritme de creixement respecte d’ anys anteriors amb 
increments que han fluctuat entre el 0,9% i l’1,7%, davant les variacions superiors al 3,0% del 
període 2014-2018. La causa d’aquest alentiment ha estat el retrocés del comerç, que ja acumu-
la tres trimestres consecutius amb pèrdues d’ocupació i que durant els tres últims mesos de 
l’any ha perdut 109 llocs de treball.

MERCAT DE TREBALL
Elaborat per Actíva Prospect

L’alentiment dels ritmes de creixement de l’ocupació es reverteix a finals del 2019 amb un 
repunt que torna a situar l’ocupació de la Garrotxa en màxims històrics.
Davant del constant creixement del treball assalariat, que tanca el 2019 amb un increment del 
5,2%, el treball autònom s’enfonsa amb pèrdues d’ocupació que se situen en el -7,2% durant el 
mateix període.
La reducció del nombre de persones registrades a l’atur es modera durant el 2019, i se situa en 
tan sols un 0,7% el darrer trimestre de l’any. A Catalunya, la reducció se situa en el 7,2%.
Després d’un 2018 en què la contractació es va frenar molt significativament, durant el 2019 el 
nombre de contractes signats a la comarca tornen a créixer amb força, sobretot durant el segon 
semestre.

COMERÇ EXTERIOR
Elaborat per la Cambra de Comerç de Girona

Les exportacions gironines durant el 2019 van ser de més de 5.782 milions d'euros, contra una 
xifra d'importacions d’uns 2.844 milions. Les xifres d'exportacions de les empreses gironines, a 
més, signifiquen el 7,83% de les exportacions catalanes. Les importacions, per la seva banda, 
representen el 3,08% del global català.
Per altra banda, els Certificats d'origen que van emetre el 2019 les Cambres de la demarcació de 
Girona van ser de 20.073, mentre que el 2018 es va arribar a un volum de 15.768, la qual cosa 
suposa un increment del 27,30%.
Observem doncs, que la Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament exportadora i 
representa un 11,57% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a països fora de la UE 
o amb qui no hi ha acord bilateral (especialment a l’Àfrica, Àsia i Amèrica), i continua essent la 
tercera comarca  en importància de la demarcació. Les exportacions a tercers països respecte de 
les dades de 2018 han tingut un creixement del 5,16%. El valor estimat anual és de 668,89 
milions d’euros (aquesta darrera xifra inclou també les exportacions a la UE). Cal destacar que la 
major part dels sectors productius participen en l’activitat exportadora.

TURISME 
Elaborat per Turisme Garrotxa

L’any 2019 el model de desenvolupament turístic de la Garrotxa s’ha continuat basant en el 
turisme sostenible i per a tothom, a través de l’estratègia i els principis de la CETS (Carta europea 
de turisme sostenible).
Pel que fa a l’oferta, el sector ha crescut especialment en habitatges d’ús turístic (+18,6%). També 
ha crescut la recaptació de l’impost sobre estades en allotjaments turístics (+2,9%). El nombre 
d’empreses turístiques compromeses amb la sostenibilitat i que treballen per un territori social-
ment responsable creix, i ja arriba a les 42 (+10,5%). La demanda, per la seva banda, es manté 
estable o lleugerament a la baixa respecte d’anys anteriors: petit descens en l’ocupació (-1%), 
poques variacions en el total de persones ateses a les oficines de turisme, i Catalunya com a 
mercat principal (55,9%), amb un pes important dels mercats internacionals (25,5%), que un any 
més superen l’estatal (18,6%).
Turistes, visitants i població local tenen a la seva disposició 1.119 km de camins senyalitzats per 
gaudir de la natura i fer salut, i més de 140 itineraris senyalitzats diferents.
Som, doncs, davant d’un sector divers que experimenta un nou creixement de l’oferta, més 
important que no pas el de la demanda, que es manté estable o lleugerament a l’alça, i una 
bona infraestructura per al gaudi de la natura.

PAU

SEGURETAT
Elaborat per Mossos d’Esquadra – ABP de la Garrotxa

La comarca de la Garrotxa històricament presenta un impacte o pressió delinqüencial baix i 
lineal durant tots els mesos de l’any. Respecte del 2018, observem una estabilitat dels fets 
delictius, una tònica inversa de la que es presenta en general a Catalunya.
Per determinar l’impacte i/o pressió delinqüencial que té un determinat territori es té en compte 
la taxa de fets penals per 1.000 habitants: aquesta taxa ens permet veure quin és l’impacte 
sobre la ciutadania en un determinat territori. A la Garrotxa, la taxa és de 38’9 delictes per 1.000 
habitants, mentre que el global de Catalunya és del 76,4, és a dir, el doble. Per tant, la població 
de la Garrotxa està gairebé al 50% per sota respecte de la mitjana de Catalunya. En aquest 
sentit, tot i que hem de continuar amb l’objectiu de reduir i minimitzar la delinqüència, sí que 
podem afirmar que tenim un bon nivell de qualitat pel que fa a la seguretat i al servei públic 
policial a la comarca. 
Pel que fa a la tipologia de delictes, la tendència mostra, com l’any anterior, dues tipologies: la 
primera, els robatoris amb força sobre les coses, furts i els robatoris a l’interior de domicilis. I, 
com a segon tipus, un fet delinqüencial que no necessàriament incideix de manera directa sobre 
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les persones i/o les coses, que són els delictes informàtics com les estafes, que mostren un 
lleuger increment en relació al 2018.
En la valoració, cal dir que en general els delictes són més especialitzats i no establerts contínua-
ment a la comarca, en el sentit que determinada delinqüència organitzada prové de fora de la 
nostra comarca a través de les vies ràpides d’accés a la Garrotxa i és difícil de detectar; tot i així, 
a la nostra comarca encara podem gaudir d’una bona seguretat si ens atenem als fets penals 
ocorreguts i l’impacte en la població, ja que la ràtio és la meitat de la de Catalunya. En aquesta 
línia, aquest 2019 s’ha continuat amb la implementació de mesures policials preventives com 
els controls policials a les diverses vies d’entrada de la comarca, l’increment dels patrullatges 
dirigits i la millora en les investigacions, focalitzant les identificacions en zones concretes i 
susceptibles de robatoris, fet que ha fet davallar el nombre de controls aleatoris en zones disper-
ses i el nombre de vehicles identificats en relació amb el 2018. Des d’una òptica de formació, 
també s’ha continuat amb les accions directes adreçades als més joves i de conscienciació de la 
nova amenaça que són les noves tecnologies i la ciberdelinqüència.
Finalment, cal incidir en la consolidació del GAV (Grup d’Atenció a la Víctima), que és l’oficina de 
suport i atenció a la víctima i que es basa en diferents accions: informar, coordinar, prevenir i 
protegir. És gràcies a aquesta tasca continuada del GAV que es veu un increment del nombre 
d’expedients oberts de noves víctimes i on observem un increment en les atencions per violèn-
cia de gènere, en les entrevistes amb les víctimes i amb les trucades de seguiment. 

Policia Municipal d’Olot  

Una de les problemàtiques socials d’arreu del país, i que també afecta la ciutat d’Olot, és la 
proliferació d’ocupacions.  Els habitatges ocupats (de vegades blocs sencers) sempre tenen una 
entitat bancària com a propietària. Malgrat la diligència a l’hora de notificar aquesta ocupació i 
confeccionar un primer atestat penal, la lentitud de la justícia i el baix interès dels propietaris 
acaben dilatant la resolució d’aquestes ocupacions. Al darrere de les ocupacions sovint hi ha 
grups relativament organitzats que, després de l’ocupació de manera fraudulenta, connecten 
l’habitatge a la xarxa de llum i aigua per acabar cedint aquest pis a una família amb pocs 
recursos que paga un únic import en rebre les noves claus. En el pitjor dels casos, els residents 
són gent marginal, amb problemes psicològics i de drogoaddicció, que malviuen en aquests 
habitatges ocupats i generen molèsties veïnals i problemes de mala convivència, que són de 
mal solucionar. 

JUSTÍCIA
Elaborat a través de les dades recollides des de la pàgina web www.poderjudicial.es

L’any 2019 han entrat 3.765 assumptes judicials als jutjats d’Olot i la Garrotxa: el 39% són proce-
diments civils (reclamacions de quantitat, desnonaments i altres conflictes), el 60% són procedi-
ments penals i el 6% procediments penals de violència contra la dona, un percentatge que 
augmenta un 2% en relació al 2018. Pel què fa l’entrada d’assumptes judicials, s’ha incrementat 

notablement, amb un 18,3% respecte del 2018.
La resolució d’assumptes judicials es concreta en 500 sentències (un augment de l’1,4% respecte de 
l’any anterior), 1.965 autos (un augment del 15% respecte del 2017) i 622 decrets (una xifra molt 
similar a la de l’any anterior). 
A finals de 2019, els jutjats d’Olot registren un total de 1.624 casos pendents, xifra que representa un 
augment del 38,9% en relació amb un any abans. 

PARTENARIAT | ALIANCES
Elaborat pel Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA) i el Consell Comarcal de la Garrotxa

Pel que fa a les administracions de la comarca, en aquesta edició s’analitza de nou l’evolució de la 
despesa dels ajuntaments (€/hab). En aquest sentit, observem que en relació amb els ingressos, 
l’evolució del conjunt d’ajuntaments de la comarca, després d’uns anys amb reajustos en les 
transferències de capital, s’ha mantingut més o menys estable.
En referència a les despeses totals del conjunt d’ajuntaments de la Garrotxa, cal dir que han variat 
significativament al llarg dels últims 10 anys, arran de les inversions i els ajustos en les transferències. 
Tanmateix, la despesa obligada s’ha mantingut amb una lleugera tendència a l’alça durant tots 
aquests anys.
Finalment, quant a la distribució del pressupost de les administracions locals, amb les dades del 
2018 observem que, en relació amb les del 2017, les xifres dels ajuntaments es mantenen més o 
menys igual, mentre que les del Consell Comarcal de la Garrotxa mostren una davallada en percen-
tatge d’aproximadament cinc punts. 



POBLACIÓ
Dades recollides de l’informe elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de l’informe 
d’Actíva Prospect i dades de referència de l’IDESCAT
Aquest 2019, la població de la comarca de la Garrotxa ha crescut de 977 persones respecte de 
l’any passat, i segueix la tendència de creixement dels últims anys (és el més alt dels últims deu 
anys). Aquest creixement ha situat la població total de la comarca en 57.590 persones, la xifra 
més alta des que es tenen dades. Aquest creixement demogràfic que viu la comarca està en 
consonància amb la dinàmica tant de les comarques gironines, com del conjunt de Catalunya, 
que han crescut en taxes similars durant els darrers anys. L’increment de la població ha estat 
impulsat per l’augment de la població estrangera a la Garrotxa, una  dinàmica també similar a la 
catalana. El 2019 es comptabilitzen 8.892 persones estrangeres empadronades, que suposen 
un 15,44% de la població; la catalana, se situa al 15,11%. Les principals nacionalitats presents a la 
comarca són Índia, Marroc, Romania, Xina, Hondures,  Gàmbia i Ucraïna. La Garrotxa és una 
comarca amb persones de, com a mínim, 91 nacionalitats diferents. En relació amb l’estructura 
de població que es donava l’any 2009, la piràmide de població mostra com els joves tenen més 
presència de cohorts, especialment aquells entre 5 i 15 anys. En canvi, les edats més joves, els 
cohorts de 0 a 3 anys, mostren una disminució significativa. Pel que fa a les edats actives, dels 
16 als 64 anys, s’evidencia una estructura més envellida, amb més pes dels cohorts d’edats més 
avançades, i una important reducció entre els cohorts de 20 a 35 anys. En el grup d’edat de la 
gent gran, de 65 anys i més, hi ha més pes en les primeres edats, dels 65 als 69 anys, i més enllà 
dels 80 anys, que expliquen el procés d’envelliment i sobreenvelliment que està experimentant 
la comarca durant els darrers anys.

PLANETA
Elaborat pel Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA), el Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa i l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa

CANVI CLIMÀTIC I QUALITAT DE L’AIRE
Durant l’any 2019, la precipitació mitjana de les estacions meteorològiques comarcals ha estat 
de 636,4mm, un 25% inferior a la mitjana de la pluviometria dels darrers anys, que ha estat de 
852 mm. 
A l’estació de Can Jordà (Santa Pau), es controla la concentració d’ozó de l’aire. Per a l’any 2019 
es va complir el valor objectiu de protecció de la salut humana (VOPS). També es controla la 
concentració de diòxid de nitrogen, i en aquest mateix any tampoc es va superar el valor límit 
anual. 
A la Garrotxa hi ha dues estacions per al control de les radiacions de camp electromagnètic de 
les freqüències de telefonia mòbil. Els nivells mesurats des de la seva posada en funcionament 
(una l’any 2005 i l’altra, el 2010) no han superat mai els nivells màxims permesos. 

BIODIVERSITAT, MEDI NATURAL I PAISATGE
Per aquesta edició de l’Observatori s’analitzen quatre indicadors en l’apartat de biodiversitat, 
medi natural i paisatge: la superfície d’inundació del riu Fluvià amb superfície qualificada de sòl 
urbà de la ciutat d’Olot, la densitat de porc senglar, les espècies exòtiques i la freqüència de 
visites dels tres espais naturals més visitats de la Garrotxa (la fageda d’en Jordà, el volcà del 
Croscat i la vall de Sant Aniol).

AIGUA
Amb dades dels darrers 7 anys, el consum total d’aigua per a ús domèstic a la comarca es manté 
constant, amb una lleugera tendència a l’alça. En l’àmbit català, la Garrotxa és la tretzena 
comarca de Catalunya amb menys consum d’aigua d’ús domèstic per habitant i dia i, amb 109 
litres, se situa per sota dels 116 litres que es calcula que consumeix, de mitjana, un català. 
 El 57% dels punts de cursos fluvials mostrejats durant el 2019, segons l’índex biològic IBMWP, 
presenten una qualitat molt bona o bona, i per la resta la qualitat és mitjana, deficient o dolenta. 
 Totes les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2019, excepte tres, presenten valors de 
concentració de nitrats inferiors al valor paramètric (50 mg/l). La concentració total de nitrats 
enguany ha trencat la tendència a la baixa dels últims anys. 
Enguany els nivells piezomètrics dels aqüífers tornen a ser baixos per les precipitacions poc 
abundants. 
Les fonts naturals d’Olot presenten una aigua sense garanties sanitàries, atès que són aigües no 
sotmeses a cap tipus de tractament, fet que s’evidencia per la presència d’alguns bacteris 
patògens com Escherichia coli. La concentració de nitrats en aquestes fonts es manté constant, 
amb una lleugera tendència a la baixa.

RESIDUS
Del 2000 al 2013, la producció de residus municipals a la Garrotxa va seguir la mateixa tendèn-
cia que en el conjunt de Catalunya: augmenta fins al 2006 i a partir d’aquí comença un descens. 
A partir de 2014, la tendència en la producció torna a ser a l’alça, tant al territori català com a la 
Garrotxa, on el 2018 la generació per càpita augmenta un 3%. 
Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà de selecció a la comarca és del 49%. Argelaguer és 
el municipi amb un nivell de selecció més elevat, amb el 78% dels residus seleccionats. En el 
conjunt de Catalunya, el grau de selecció és del 42%. 
La producció de residus industrials declarats a la Garrotxa des de l’any 2002 fins al 2007 va 
augmentar un 40%. A partir d’aquest any disminueix un 30%, fins al 2014, que torna a començar 
un procés d’increment que es frena l’any 2018. 

ENERGIA
En els tres darrers anys el consum elèctric dels equipaments municipals de la comarca ha seguit 
una tendència a la reducció, si bé molt lleugera. La reducció ha estat d’1,1% respecte als consums 
de l’any 2018. Tots els ajuntaments de la comarca consumeixen energia elèctrica 100% renova-
ble que els subministra la comercialitzadora que tenen contractada. 
Pel que fa referència a les instal·lacions de generació elèctrica local, en comparació amb el 2012, 

s’ha doblat la quantitat d’instal·lacions fotovoltaiques, si bé tenen una menor potència instal·la-
da i ja no són per a injecció a la xarxa com les inicials, sinó que treballen en el sistema d’autocon-
sum. De les 40 instal·lacions noves, 10 són de titularitat pública. La gran majoria s’han registrat 
en els darrers mesos del 2019 i principis del 2020, arran del canvis normatius favorables i a la 
reducció del cost de les instal·lacions. En relació amb la potència instal·lada i també energia 
generada, la cogeneració és la que té més potència, amb 51.870kW, després de la darrera 
incorporació d’una nova instal·lació de 4.040 kW. 
La certificació energètica dels edificis és obligatòria per als de nova construcció des del 2007. Per 
als antics, ho és des del 2013, i només en el moment que es venguin o lloguin. Aquesta certifica-
ció estableix unes categories en funció del consum i van des de l’A (més eficient) fins a la G 
(menys eficient). Dels 6.790 certificats d’edificis de la Garrotxa, el percentatge més alt correspon 
a la categoria E, amb 3.142 edificis. 

MOBILITAT
Al llarg del 2019, dos ajuntaments de la comarca (Riudaura i Santa Pau) han instal·lat punts de 
recàrrega en els seus municipis i s’afegeixen als existents a Olot, Besalú i Beuda. Cal tenir en 
compte que, a part d’aquests públics, n’hi ha de privats en pàrquings i establiments turístics. 

PERSONES

HABITATGE
Elaborat per l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot

Tot i que la Garrotxa ha moderat amb força el creixement del seu PIB durant el 2018 fins a 
situar-lo en el 2,3%, continua situant-se com una de les comarques que més ha crescut durant 
el període de recuperació econòmica. L’activitat constructora es ressent d’aquest alentiment i 
redueix el ritme de creixement, que ha situat el creixement de l’ocupació al sector de la construc-
ció en l’1,8% durant el darrer trimestre de 2019, i que ha situat els llocs de treball del sector de la 
construcció en 1.659. Pel que fa a la construcció d’habitatges, si durant el 2018 s’iniciaven 138 
habitatges, durant el 2019 se’n van començar 94, fet que suposa un descens del 31,8%. En els 
habitatges acabats, el descens també ha estat moderat, i s’ha passat de 57 a 33 habitatges 
finalitzats durant el 2019. El mateix procés es veu a Catalunya, on podem observar un creixe-
ment més estable del sector amb 14.549 habitatges iniciats i 8.831 d’habitatges acabats.
Pel que fa al mercat immobiliari residencial, d’altra banda, trobem un augment notable en el 
nombre d’habitatges venuts, tant nous com usats, i una estabilització dels preus; pel que fa al 
mercat de lloguer, la dinàmica tendeix sensiblement a la baixa, amb un nombre de contractes 
formalitzats a la Garrotxa durant el 2019 de 1.070, lleugerament per sota de l’any 2018, amb 1.211 
contractes formalitzats. L’import del lloguer mensual ha crescut, entre 2018 i 2019,  d’un 10% a 
la Garrotxa, i ha passat de 419,54€ euros mensuals a 464,22 €.

SERVEIS SOCIALS
Elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG)
Enguany la comarca ha augmentat en 977 persones; seguim amb moviments migratoris, 
especialment a la ciutat d’Olot. Al padró municipal hi ha hagut 2.104 altes, de les quals un 65,2% 
són persones estrangeres. Les principals nacionalitats són Índia, Marroc, romania, Xina, Hondu-
res, Gàmbia i Ucraïna. Segueix essent significatiu, per les conseqüències que té, el nombre de 
famílies que arriben a la comarca en una situació administrativa irregular o bé demanant asil. 
S’ha seguit mantenint la millora de la situació social i econòmica de la comarca, especialment 
pel que fa a la reducció de les xifres d’atur. Malgrat això, cada vegada ens arriben més situacions 
amb molta precarietat econòmica, i de l’habitatge, de persones que treballen però no arriben a 
final de mes, el que anomenem treballadors pobres. 
A banda de les problemàtiques socials derivades del context socioeconòmic, la població major 
de 85 anys és de 2.510 persones, de les quals 999 viuen soles. Aquesta situació d'envelliment i 
sobreenvelliment de la comarca suposa que gairebé un 40% de les atencions que es fan a 
serveis socials siguin per temes relacionats amb la promoció de l’autonomia i l’atenció a la 
dependència. 
Finalment, cal destacar l’augment significatiu de dones que participen en el SIAD, el Servei 
d’Informació i Atenció a Dones per rebre atenció psicològica, jurídica i per violència. 

EDUCACIÓ
Elaborat per l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot (IMEJO)

Si mirem el conjunt català, les dades sobre educació a la Garrotxa no difereixen gaire de les de la 
resta de Catalunya, si bé se’n poden identificar algunes especificitats, com una major escolarit-
zació a les escoles bressol. A la Garrotxa, la taxa d’escolarització de 0 a 2 anys se situa un any més 
per sobre del 50%. Si ens fixem en el segon cicle d’educació infantil, comprovem que l’escolarit-
zació dels infants en aquesta etapa no obligatòria continua essent l’opció més majoritària entre 
les famílies de la Garrotxa (94,7%). Una altra dada rellevant és que el nivell d’alumnes que acredi-
ten l’ESO a la comarca (86,19 %) ha baixat respecte de l’any anterior i també respecte del conjunt 
de Catalunya (88,8%). Pel que fa als coneixements globals a l’ESO, cal destacar uns millors 
coneixements en matemàtiques i ciència. Una vegada més, els resultats de les proves PAU 
demostren el gran nivell acadèmic i formatiu de la comarca. El 2019, i per segon any consecutiu, 
tots els alumnes garrotxins que es van presentar a les proves PAU van aprovar-les. Cal remarcar, 
també, la bona oferta de cicles formatius i de programes per a les noves oportunitats (PFI i IFE); 
si ens fixem en quines són les famílies professionals més sol·licitades de la comarca, observem 
que en l’àmbit de CFGM o CFAM la família de sanitat es manté com la més demanada. Si ens 
fixem en els estudis de CFGS o CFAS, observem que es manté la tendència de l’any passat i la 
família professional més sol·licitada és la d’arts plàstiques i disseny. Les dades recollides aquest 
any també ens permeten identificar famílies professionals altament masculinitzades o feminit-
zades. Com a senyals d’alarma, cal subratllar que l’origen familiar condiciona molt els resultats 
d’ESO dels alumnes i que, encara avui, el biaix de gènere en els cicles formatius és gran. 

INFORME INSERCIÓ LABORAL GRADUATS FP 2019 LA GARROTXA
Elaborat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES)

Segons l’estudi Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals, només el 5% dels alumnes 
graduats en FP o Ensenyaments Artístics l’any 2019, en algun dels centres de la comarca, està 
buscant feina. Per obtenir aquests resultats s’ha fet una enquesta d’inserció laboral a 362 joves 
de la promoció de l’any 2019, sis mesos després d’haver-se graduat (aproximadament el 85% 
dels alumnes que han acabat). Els centres de procedència dels alumnes són: Institut Bosc de la 
Coma, Institut la Garrotxa, Institut Montsacopa, Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, Escola 
Pia Olot i Kreas, Centre Integral de Formació en Indústries Càrnies i Agroalimentàries. 
Un 51% dels joves graduats ha trobat feina, mentre que un 44% continua estudiant. Si només 
ens fixem en els graduats de cicle mitjà, un 73% continua estudiant, pràcticament tots un grau 
superior. Pel que fa als graduats de cicle superior, un 43% estudia a la universitat, cosa que 
demostra que els cicles de grau superior són una via molt vàlida per accedir a estudis universita-
ris, amb l’avantatge que els alumnes que opten per aquest camí han pogut conèixer la realitat 
del seu perfil professional a través de la formació en centres de treball, tenen un bon coneixe-
ment de la part pràctica que els facilita la inserció laboral i és una opció molt valorada per les 
empreses.  
Referent a la feina actual, un 73% manifesta que la realització dels estudis de cicles els ha 
facilitat la incorporació al món laboral. Aquests resultats demostren que els estudis de formació 
professionalitzadora són una opció molt interessant a l’hora de trobar feina. Quant al tipus de 
contracte, el 58% són temporals, enfront d'un 38%, que són indefinits.  

ESTUDIS UNIVERSITARIS
Elaborat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES)

Durant el curs 2019-20, un total de 1.161 estudiants de la comarca de la Garrotxa estan cursant 
un grau universitari en alguna de les universitats catalanes, tan sols 4 alumnes menys que l’any 
anterior. Són 10 dones més i 14 homes menys que l’any anterior i, en total, les primeres repre-
senten el 59,86% (695), mentre que els homes són el 40,14% (466). 
Si bé durant pràcticament 5 anys seguits el grau d’Administració i Direcció d’Empreses ha estat 
el més estudiat pels universitaris de la Garrotxa, tot i que continua sent una de les opcions més 
escollides, enguany els graus que apleguen més alumnes són els d’Educació infantil i Educació 
Primària (98 en total). 
Una tendència que es manté invariable des que recollim dades, ja fa més de 10 anys, és l’elecció 
del centre on estudiar. La Universitat de Girona continua aplegant bona part dels universitaris 
provinents de la Garrotxa i per al curs 2019-20 són 412, xifra que representa prop d’un 36% del 
total d’estudiants de la comarca. 
La segueixen la Universitat de Barcelona, amb 162 alumnes; la Universitat Oberta de Catalunya 
que aquest curs ha perdut una vintena d’alumnes, tot i que, amb 132 alumnes, continua repre-
sentant la tercera opció per tercer any consecutiu, , i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
125 alumnes. 

LLENGUA
Elaborat pel Consorci per a la Normalització Lingüística d’Olot – la Garrotxa

El 2019, la Direcció General de Política Lingüística va publicar l’Enquesta d’usos lingüístics de la 
població (EULP), un estudi quinquennal dels usos de català (del castellà i d’altres llengües) a 
Catalunya de la població de 15 anys i més.
La conclusió, comparant els resultats amb els altres estudis (2003, 2008 i 2013), és que l’ús del 
català com a llengua d’ús habitual aguanta a les comarques gironines, amb un 54,1%, però es 
desploma a l’àmbit metropolità, on només el 27,5% afirma que usa el català habitualment.
Pel que fa a la llengua d’identificació, s’observa que els joves fan usos compartits entre català i 
altres llengües i no s’identifiquen tant amb el català com les generacions més grans. Com més 
identificació hi ha amb una llengua, més habitual acaba essent en l’ús diari. Val la pena recordar 
que a les comarques gironines gairebé 90.000 persones tenen coma llengua inicial llengües 
diferents del català i del castellà, i d’aquestes destaca l’àrab, que és la llengua inicial de 21.700 
persones.
Pel que fa a Olot, amb un índex d’immigració del 20,1%, hem passat, en cinc anys, de 60 nacio-
nalitats a 91, però el nombre de llengües es manté força estable: incloent-hi el català i el castellà, 
la ciutat en té 58, amb les mateixes cinc grans llengües, que són, per ordre de més a menys 
parlants: panjabi, romanès, àrab, xinès mandarí i soninke.
És molt important destacar dos aspectes: UN, la tendència a l’alça de la immigració d’Amèrica 
Central i del Sud (a Olot, hi viuen 1.771 persones sud-americanes); DOS, l’índex de població 
panjabi que viu a Catalunya és del 6,13%, mentre que a Olot és del 18,16%, tres vegades més. 
Tenim una població de 1.684 persones del Panjab a Olot, la comunitat més gran de Catalunya.
Actualment, el 70% de la feina que fa el Servei de Català d’Olot-la Garrotxa se centra en l’ensen-
yament, sobretot dels cursos de nivells inicials i bàsics. No hi ha gaire continuïtat en l’aprenen-
tatge més enllà del Bàsic 3: la majoria de persones estrangeres estudien només 45-90 hores de 
català perquè és un tràmit per a l’arrelament o la residència.
Si analitzem l’alumnat per procedències, veiem que el 39% d’aquests nivells bàsics són alumnes 
que provenen d’Amèrica Central i del Sud, però només un 8% provenen de l’Índia, malgrat ser 
una comunitat tan gran.
Per acabar, volem remarcar que, en col·laboració amb l’Àrea d’Informació del Territori de l’Ajun-
tament d’Olot, s’ha elaborat un mapa que es posa a disposició del públic en general: mapa de 
terceres llengües, en què observem que el panjabi continua tenint un pes important a la ciutat 
com a tercera llengua d’alguns barris, mentre que la resta de llengües estan molt més repartides 
(el xinès, per exemple, no surt a cap districte com a 3a llengua, malgrat que hi 842 parlants de 
xinès mandarí, però estan molt repartits per tot Olot). 

SALUT
Elaborat per la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, l’Institut Català de la Salut 
(la Garrotxa) i l’Institut d’Assistència Sanitària (la Garrotxa) 

La comarca de la Garrotxa ha experimentat un augment de població, sobretot a nivell de la 
ciutat d’Olot. Durant el 2019 es va poder augmentar el nombre d’unitats bàsiques assistencials 
a l’EAP Garrotxa afegint a l’equip  un metge i una infermera. 
Al llarg d’aquest 2019, a la comarca s’han anat consolidant diversos dels projectes iniciats els 
darrers tres anys que busquen promoure el treball en xarxa i l’acostament dels serveis assisten-
cials a la comunitat. Dins del marc del Programa suport a primària en salut mental i addiccions,  
es va poder tirar endavant el primer grup específic per a homes i s’han començat a posar les 
bases per poder fer un treball en xarxa orientat a la comunitat per afavorir la desmedicalització. 
Es va realitzar la Primera Jornada de salut mediambiental pediàtrica de Catalunya i la FHOCG 
(Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa) va signar el mes d’abril el conveni amb la 
UVic-UCC i  el consistori olotí amb l’objectiu de promoure el desenvolupament de les humani-
tats integrades en les ciències de la salut i es va portar a terme un cicle de conferències sota el 
títol de “Límits i coneixement: ciència i humanitats a la sanitat del segle XXI”. 
En el marc del treball en xarxa, es va continuar avançant en l’elaboració d’un protocol d’estudi 
per conèixer la realitat de la solitud no volguda a la nostra comarca.

ESPORTS 
Elaborat per l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot  (IMELO)

Aquest any, per l’episodi d’emergència sanitària i social per Covid-19, ha estat impossible recollir 
les dades d’esport federat d’Olot per al llibret de l’Observatori; de totes maneres, s’intentarà 
anar recollint dades per tal de mantenir la seqüència d’aquesta informació per a les edicions 
posteriors, i també per disposar de les dades actualitzades per a la pàgina web de l’Observatori 
www.observatorigarrotxa.cat
Per a aquesta edició, ens hem fixat en els usos de les IEM (instal·lacions esportives municipals) 
de gestió directa de l’Ajuntament d’Olot durant la temporada 2018 – 2019. Cal concretar que, 
quan parlem de gestió directa, això vol dir que és el mateix Ajuntament qui a través de la seva 
Àrea d’Esports en fa el manteniment i les tasques de consergeria.  
Pel que fa a la promoció de l’activitat física a les escoles, es tracta d’un programa amb molts 
anys de recorregut i que es desenvolupa de forma gratuïta i en horari escolar, fet que garanteix 
la participació de tot l’alumnat. Aquest 2019 s’han consolidat les sessions de natació a 1r de 
primària i, en general, observem que el 2019 s’ha mantingut la tendència de participació tant en 
escacs com en poliesport.

CULTURA
Elaborat per l’Institut Municipal de Cultura d’Olot (IMCO)

Durant el 2019, l’Institut Municipal de Cultura ha mantingut una activitat similar a la d’altres 
anys, amb un mateix pressupost i amb una programació i una oferta cultural basades en l’equi-
libri entre la quantitat i la qualitat. S’han programat 125 espectacles d’arts escèniques, sis menys 
que el 2018, i 208 concerts (públics i privats), 3 més que l’any passat. Com en anys anteriors, la 
resposta ciutadana ha estat notable; en xifres, cal destacar una davallada en nombre d’especta-
dors als espectacles celebrats en recintes tancats, que va passar dels 40.884 del 2018 als 32.035 
del 2019, i un augment notable de les persones que van visitar els museus d’Olot, que van 
passar dels 63.454 visitants als 95.867 del 2019.

Cal destacar, finalment, la incorporació de tres nous festivals, dos dels quals adreçats als més 
petits, i la bona acollida per part del públic dels festivals ja existents com Sismògraf, MOT o 
Lluèrnia, que s’han convertit en pols de referència cultural del país. 

ECONOMIA

COMPORTAMENT ECONÒMIC
Elaborat per Actíva Prospect

Aquest 2019, tot i que la Garrotxa ha moderat amb força el creixement del seu PIB durant el 
2018 fins a situar-lo en el 2,33%, en el més llarg termini situa la Garrotxa com una de les comar-
ques que més ha crescut durant el període de recuperació econòmica.
El menor creixement econòmic i els majors creixements poblacionals allunyen la Garrotxa de la 
total confluència dels nivells de PIB per càpita amb Catalunya, que se situa actualment en un 
2,0% per sota del nivell català.  
La Garrotxa, que ha registrat nivells de productivitat per lloc de treball superiors als de Catalunya 
durant els darrers anys amb una mitjana de 71.764 €, per lloc de treball.
L’evolució de la renda a la comarca continua sent molt positiva gràcies a un dels majors 
increments dels últims anys: l’augment de 1.669 euros de la base imposable per declarant de 
l’IRPF durant el 2017 situa la renda mitjana en els 21.714 €, la xifra més elevada des que es 
disposa de dades.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Elaborat per Actíva Prospect
La dinàmica de moderació dels creixements de l’ocupació en la qual es trobava immersa la 
Garrotxa es reverteix a finals del 2019 gràcies al creixement de la indústria.
La indústria assoleix un nou màxim d’ocupació amb 9.903 llocs de treball a la comarca, gràcies 
a l’impuls del sector de l’alimentació, especialment durant el darrer trimestre de l’any.
El mal comportament del comerç durant el 2019 frena el creixement de l’ocupació al sector 
serveis. La construcció segueix reduint els ritmes de creixement i l’agricultura es manté en la 

tònica negativa dels últims trimestres.
Un any més, la indústria torna a liderar el creixement de l’ocupació a la Garrotxa, i genera el 
82,9% dels 754 nous llocs de treball creats a la comarca durant els últims mesos de l’any.
Durant el 2019, els serveis redueixen el seu ritme de creixement respecte d’ anys anteriors amb 
increments que han fluctuat entre el 0,9% i l’1,7%, davant les variacions superiors al 3,0% del 
període 2014-2018. La causa d’aquest alentiment ha estat el retrocés del comerç, que ja acumu-
la tres trimestres consecutius amb pèrdues d’ocupació i que durant els tres últims mesos de 
l’any ha perdut 109 llocs de treball.

MERCAT DE TREBALL
Elaborat per Actíva Prospect

L’alentiment dels ritmes de creixement de l’ocupació es reverteix a finals del 2019 amb un 
repunt que torna a situar l’ocupació de la Garrotxa en màxims històrics.
Davant del constant creixement del treball assalariat, que tanca el 2019 amb un increment del 
5,2%, el treball autònom s’enfonsa amb pèrdues d’ocupació que se situen en el -7,2% durant el 
mateix període.
La reducció del nombre de persones registrades a l’atur es modera durant el 2019, i se situa en 
tan sols un 0,7% el darrer trimestre de l’any. A Catalunya, la reducció se situa en el 7,2%.
Després d’un 2018 en què la contractació es va frenar molt significativament, durant el 2019 el 
nombre de contractes signats a la comarca tornen a créixer amb força, sobretot durant el segon 
semestre.

COMERÇ EXTERIOR
Elaborat per la Cambra de Comerç de Girona

Les exportacions gironines durant el 2019 van ser de més de 5.782 milions d'euros, contra una 
xifra d'importacions d’uns 2.844 milions. Les xifres d'exportacions de les empreses gironines, a 
més, signifiquen el 7,83% de les exportacions catalanes. Les importacions, per la seva banda, 
representen el 3,08% del global català.
Per altra banda, els Certificats d'origen que van emetre el 2019 les Cambres de la demarcació de 
Girona van ser de 20.073, mentre que el 2018 es va arribar a un volum de 15.768, la qual cosa 
suposa un increment del 27,30%.
Observem doncs, que la Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament exportadora i 
representa un 11,57% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a països fora de la UE 
o amb qui no hi ha acord bilateral (especialment a l’Àfrica, Àsia i Amèrica), i continua essent la 
tercera comarca  en importància de la demarcació. Les exportacions a tercers països respecte de 
les dades de 2018 han tingut un creixement del 5,16%. El valor estimat anual és de 668,89 
milions d’euros (aquesta darrera xifra inclou també les exportacions a la UE). Cal destacar que la 
major part dels sectors productius participen en l’activitat exportadora.

TURISME 
Elaborat per Turisme Garrotxa

L’any 2019 el model de desenvolupament turístic de la Garrotxa s’ha continuat basant en el 
turisme sostenible i per a tothom, a través de l’estratègia i els principis de la CETS (Carta europea 
de turisme sostenible).
Pel que fa a l’oferta, el sector ha crescut especialment en habitatges d’ús turístic (+18,6%). També 
ha crescut la recaptació de l’impost sobre estades en allotjaments turístics (+2,9%). El nombre 
d’empreses turístiques compromeses amb la sostenibilitat i que treballen per un territori social-
ment responsable creix, i ja arriba a les 42 (+10,5%). La demanda, per la seva banda, es manté 
estable o lleugerament a la baixa respecte d’anys anteriors: petit descens en l’ocupació (-1%), 
poques variacions en el total de persones ateses a les oficines de turisme, i Catalunya com a 
mercat principal (55,9%), amb un pes important dels mercats internacionals (25,5%), que un any 
més superen l’estatal (18,6%).
Turistes, visitants i població local tenen a la seva disposició 1.119 km de camins senyalitzats per 
gaudir de la natura i fer salut, i més de 140 itineraris senyalitzats diferents.
Som, doncs, davant d’un sector divers que experimenta un nou creixement de l’oferta, més 
important que no pas el de la demanda, que es manté estable o lleugerament a l’alça, i una 
bona infraestructura per al gaudi de la natura.

PAU

SEGURETAT
Elaborat per Mossos d’Esquadra – ABP de la Garrotxa

La comarca de la Garrotxa històricament presenta un impacte o pressió delinqüencial baix i 
lineal durant tots els mesos de l’any. Respecte del 2018, observem una estabilitat dels fets 
delictius, una tònica inversa de la que es presenta en general a Catalunya.
Per determinar l’impacte i/o pressió delinqüencial que té un determinat territori es té en compte 
la taxa de fets penals per 1.000 habitants: aquesta taxa ens permet veure quin és l’impacte 
sobre la ciutadania en un determinat territori. A la Garrotxa, la taxa és de 38’9 delictes per 1.000 
habitants, mentre que el global de Catalunya és del 76,4, és a dir, el doble. Per tant, la població 
de la Garrotxa està gairebé al 50% per sota respecte de la mitjana de Catalunya. En aquest 
sentit, tot i que hem de continuar amb l’objectiu de reduir i minimitzar la delinqüència, sí que 
podem afirmar que tenim un bon nivell de qualitat pel que fa a la seguretat i al servei públic 
policial a la comarca. 
Pel que fa a la tipologia de delictes, la tendència mostra, com l’any anterior, dues tipologies: la 
primera, els robatoris amb força sobre les coses, furts i els robatoris a l’interior de domicilis. I, 
com a segon tipus, un fet delinqüencial que no necessàriament incideix de manera directa sobre 
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les persones i/o les coses, que són els delictes informàtics com les estafes, que mostren un 
lleuger increment en relació al 2018.
En la valoració, cal dir que en general els delictes són més especialitzats i no establerts contínua-
ment a la comarca, en el sentit que determinada delinqüència organitzada prové de fora de la 
nostra comarca a través de les vies ràpides d’accés a la Garrotxa i és difícil de detectar; tot i així, 
a la nostra comarca encara podem gaudir d’una bona seguretat si ens atenem als fets penals 
ocorreguts i l’impacte en la població, ja que la ràtio és la meitat de la de Catalunya. En aquesta 
línia, aquest 2019 s’ha continuat amb la implementació de mesures policials preventives com 
els controls policials a les diverses vies d’entrada de la comarca, l’increment dels patrullatges 
dirigits i la millora en les investigacions, focalitzant les identificacions en zones concretes i 
susceptibles de robatoris, fet que ha fet davallar el nombre de controls aleatoris en zones disper-
ses i el nombre de vehicles identificats en relació amb el 2018. Des d’una òptica de formació, 
també s’ha continuat amb les accions directes adreçades als més joves i de conscienciació de la 
nova amenaça que són les noves tecnologies i la ciberdelinqüència.
Finalment, cal incidir en la consolidació del GAV (Grup d’Atenció a la Víctima), que és l’oficina de 
suport i atenció a la víctima i que es basa en diferents accions: informar, coordinar, prevenir i 
protegir. És gràcies a aquesta tasca continuada del GAV que es veu un increment del nombre 
d’expedients oberts de noves víctimes i on observem un increment en les atencions per violèn-
cia de gènere, en les entrevistes amb les víctimes i amb les trucades de seguiment. 

Policia Municipal d’Olot  

Una de les problemàtiques socials d’arreu del país, i que també afecta la ciutat d’Olot, és la 
proliferació d’ocupacions.  Els habitatges ocupats (de vegades blocs sencers) sempre tenen una 
entitat bancària com a propietària. Malgrat la diligència a l’hora de notificar aquesta ocupació i 
confeccionar un primer atestat penal, la lentitud de la justícia i el baix interès dels propietaris 
acaben dilatant la resolució d’aquestes ocupacions. Al darrere de les ocupacions sovint hi ha 
grups relativament organitzats que, després de l’ocupació de manera fraudulenta, connecten 
l’habitatge a la xarxa de llum i aigua per acabar cedint aquest pis a una família amb pocs 
recursos que paga un únic import en rebre les noves claus. En el pitjor dels casos, els residents 
són gent marginal, amb problemes psicològics i de drogoaddicció, que malviuen en aquests 
habitatges ocupats i generen molèsties veïnals i problemes de mala convivència, que són de 
mal solucionar. 

JUSTÍCIA
Elaborat a través de les dades recollides des de la pàgina web www.poderjudicial.es

L’any 2019 han entrat 3.765 assumptes judicials als jutjats d’Olot i la Garrotxa: el 39% són proce-
diments civils (reclamacions de quantitat, desnonaments i altres conflictes), el 60% són procedi-
ments penals i el 6% procediments penals de violència contra la dona, un percentatge que 
augmenta un 2% en relació al 2018. Pel què fa l’entrada d’assumptes judicials, s’ha incrementat 

notablement, amb un 18,3% respecte del 2018.
La resolució d’assumptes judicials es concreta en 500 sentències (un augment de l’1,4% respecte de 
l’any anterior), 1.965 autos (un augment del 15% respecte del 2017) i 622 decrets (una xifra molt 
similar a la de l’any anterior). 
A finals de 2019, els jutjats d’Olot registren un total de 1.624 casos pendents, xifra que representa un 
augment del 38,9% en relació amb un any abans. 

PARTENARIAT | ALIANCES
Elaborat pel Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA) i el Consell Comarcal de la Garrotxa

Pel que fa a les administracions de la comarca, en aquesta edició s’analitza de nou l’evolució de la 
despesa dels ajuntaments (€/hab). En aquest sentit, observem que en relació amb els ingressos, 
l’evolució del conjunt d’ajuntaments de la comarca, després d’uns anys amb reajustos en les 
transferències de capital, s’ha mantingut més o menys estable.
En referència a les despeses totals del conjunt d’ajuntaments de la Garrotxa, cal dir que han variat 
significativament al llarg dels últims 10 anys, arran de les inversions i els ajustos en les transferències. 
Tanmateix, la despesa obligada s’ha mantingut amb una lleugera tendència a l’alça durant tots 
aquests anys.
Finalment, quant a la distribució del pressupost de les administracions locals, amb les dades del 
2018 observem que, en relació amb les del 2017, les xifres dels ajuntaments es mantenen més o 
menys igual, mentre que les del Consell Comarcal de la Garrotxa mostren una davallada en percen-
tatge d’aproximadament cinc punts. 



POBLACIÓ
Dades recollides de l’informe elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de l’informe 
d’Actíva Prospect i dades de referència de l’IDESCAT
Aquest 2019, la població de la comarca de la Garrotxa ha crescut de 977 persones respecte de 
l’any passat, i segueix la tendència de creixement dels últims anys (és el més alt dels últims deu 
anys). Aquest creixement ha situat la població total de la comarca en 57.590 persones, la xifra 
més alta des que es tenen dades. Aquest creixement demogràfic que viu la comarca està en 
consonància amb la dinàmica tant de les comarques gironines, com del conjunt de Catalunya, 
que han crescut en taxes similars durant els darrers anys. L’increment de la població ha estat 
impulsat per l’augment de la població estrangera a la Garrotxa, una  dinàmica també similar a la 
catalana. El 2019 es comptabilitzen 8.892 persones estrangeres empadronades, que suposen 
un 15,44% de la població; la catalana, se situa al 15,11%. Les principals nacionalitats presents a la 
comarca són Índia, Marroc, Romania, Xina, Hondures,  Gàmbia i Ucraïna. La Garrotxa és una 
comarca amb persones de, com a mínim, 91 nacionalitats diferents. En relació amb l’estructura 
de població que es donava l’any 2009, la piràmide de població mostra com els joves tenen més 
presència de cohorts, especialment aquells entre 5 i 15 anys. En canvi, les edats més joves, els 
cohorts de 0 a 3 anys, mostren una disminució significativa. Pel que fa a les edats actives, dels 
16 als 64 anys, s’evidencia una estructura més envellida, amb més pes dels cohorts d’edats més 
avançades, i una important reducció entre els cohorts de 20 a 35 anys. En el grup d’edat de la 
gent gran, de 65 anys i més, hi ha més pes en les primeres edats, dels 65 als 69 anys, i més enllà 
dels 80 anys, que expliquen el procés d’envelliment i sobreenvelliment que està experimentant 
la comarca durant els darrers anys.

PLANETA
Elaborat pel Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA), el Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa i l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa

CANVI CLIMÀTIC I QUALITAT DE L’AIRE
Durant l’any 2019, la precipitació mitjana de les estacions meteorològiques comarcals ha estat 
de 636,4mm, un 25% inferior a la mitjana de la pluviometria dels darrers anys, que ha estat de 
852 mm. 
A l’estació de Can Jordà (Santa Pau), es controla la concentració d’ozó de l’aire. Per a l’any 2019 
es va complir el valor objectiu de protecció de la salut humana (VOPS). També es controla la 
concentració de diòxid de nitrogen, i en aquest mateix any tampoc es va superar el valor límit 
anual. 
A la Garrotxa hi ha dues estacions per al control de les radiacions de camp electromagnètic de 
les freqüències de telefonia mòbil. Els nivells mesurats des de la seva posada en funcionament 
(una l’any 2005 i l’altra, el 2010) no han superat mai els nivells màxims permesos. 

BIODIVERSITAT, MEDI NATURAL I PAISATGE
Per aquesta edició de l’Observatori s’analitzen quatre indicadors en l’apartat de biodiversitat, 
medi natural i paisatge: la superfície d’inundació del riu Fluvià amb superfície qualificada de sòl 
urbà de la ciutat d’Olot, la densitat de porc senglar, les espècies exòtiques i la freqüència de 
visites dels tres espais naturals més visitats de la Garrotxa (la fageda d’en Jordà, el volcà del 
Croscat i la vall de Sant Aniol).

AIGUA
Amb dades dels darrers 7 anys, el consum total d’aigua per a ús domèstic a la comarca es manté 
constant, amb una lleugera tendència a l’alça. En l’àmbit català, la Garrotxa és la tretzena 
comarca de Catalunya amb menys consum d’aigua d’ús domèstic per habitant i dia i, amb 109 
litres, se situa per sota dels 116 litres que es calcula que consumeix, de mitjana, un català. 
 El 57% dels punts de cursos fluvials mostrejats durant el 2019, segons l’índex biològic IBMWP, 
presenten una qualitat molt bona o bona, i per la resta la qualitat és mitjana, deficient o dolenta. 
 Totes les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2019, excepte tres, presenten valors de 
concentració de nitrats inferiors al valor paramètric (50 mg/l). La concentració total de nitrats 
enguany ha trencat la tendència a la baixa dels últims anys. 
Enguany els nivells piezomètrics dels aqüífers tornen a ser baixos per les precipitacions poc 
abundants. 
Les fonts naturals d’Olot presenten una aigua sense garanties sanitàries, atès que són aigües no 
sotmeses a cap tipus de tractament, fet que s’evidencia per la presència d’alguns bacteris 
patògens com Escherichia coli. La concentració de nitrats en aquestes fonts es manté constant, 
amb una lleugera tendència a la baixa.

RESIDUS
Del 2000 al 2013, la producció de residus municipals a la Garrotxa va seguir la mateixa tendèn-
cia que en el conjunt de Catalunya: augmenta fins al 2006 i a partir d’aquí comença un descens. 
A partir de 2014, la tendència en la producció torna a ser a l’alça, tant al territori català com a la 
Garrotxa, on el 2018 la generació per càpita augmenta un 3%. 
Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà de selecció a la comarca és del 49%. Argelaguer és 
el municipi amb un nivell de selecció més elevat, amb el 78% dels residus seleccionats. En el 
conjunt de Catalunya, el grau de selecció és del 42%. 
La producció de residus industrials declarats a la Garrotxa des de l’any 2002 fins al 2007 va 
augmentar un 40%. A partir d’aquest any disminueix un 30%, fins al 2014, que torna a començar 
un procés d’increment que es frena l’any 2018. 

ENERGIA
En els tres darrers anys el consum elèctric dels equipaments municipals de la comarca ha seguit 
una tendència a la reducció, si bé molt lleugera. La reducció ha estat d’1,1% respecte als consums 
de l’any 2018. Tots els ajuntaments de la comarca consumeixen energia elèctrica 100% renova-
ble que els subministra la comercialitzadora que tenen contractada. 
Pel que fa referència a les instal·lacions de generació elèctrica local, en comparació amb el 2012, 

s’ha doblat la quantitat d’instal·lacions fotovoltaiques, si bé tenen una menor potència instal·la-
da i ja no són per a injecció a la xarxa com les inicials, sinó que treballen en el sistema d’autocon-
sum. De les 40 instal·lacions noves, 10 són de titularitat pública. La gran majoria s’han registrat 
en els darrers mesos del 2019 i principis del 2020, arran del canvis normatius favorables i a la 
reducció del cost de les instal·lacions. En relació amb la potència instal·lada i també energia 
generada, la cogeneració és la que té més potència, amb 51.870kW, després de la darrera 
incorporació d’una nova instal·lació de 4.040 kW. 
La certificació energètica dels edificis és obligatòria per als de nova construcció des del 2007. Per 
als antics, ho és des del 2013, i només en el moment que es venguin o lloguin. Aquesta certifica-
ció estableix unes categories en funció del consum i van des de l’A (més eficient) fins a la G 
(menys eficient). Dels 6.790 certificats d’edificis de la Garrotxa, el percentatge més alt correspon 
a la categoria E, amb 3.142 edificis. 

MOBILITAT
Al llarg del 2019, dos ajuntaments de la comarca (Riudaura i Santa Pau) han instal·lat punts de 
recàrrega en els seus municipis i s’afegeixen als existents a Olot, Besalú i Beuda. Cal tenir en 
compte que, a part d’aquests públics, n’hi ha de privats en pàrquings i establiments turístics. 

PERSONES

HABITATGE
Elaborat per l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot

Tot i que la Garrotxa ha moderat amb força el creixement del seu PIB durant el 2018 fins a 
situar-lo en el 2,3%, continua situant-se com una de les comarques que més ha crescut durant 
el període de recuperació econòmica. L’activitat constructora es ressent d’aquest alentiment i 
redueix el ritme de creixement, que ha situat el creixement de l’ocupació al sector de la construc-
ció en l’1,8% durant el darrer trimestre de 2019, i que ha situat els llocs de treball del sector de la 
construcció en 1.659. Pel que fa a la construcció d’habitatges, si durant el 2018 s’iniciaven 138 
habitatges, durant el 2019 se’n van començar 94, fet que suposa un descens del 31,8%. En els 
habitatges acabats, el descens també ha estat moderat, i s’ha passat de 57 a 33 habitatges 
finalitzats durant el 2019. El mateix procés es veu a Catalunya, on podem observar un creixe-
ment més estable del sector amb 14.549 habitatges iniciats i 8.831 d’habitatges acabats.
Pel que fa al mercat immobiliari residencial, d’altra banda, trobem un augment notable en el 
nombre d’habitatges venuts, tant nous com usats, i una estabilització dels preus; pel que fa al 
mercat de lloguer, la dinàmica tendeix sensiblement a la baixa, amb un nombre de contractes 
formalitzats a la Garrotxa durant el 2019 de 1.070, lleugerament per sota de l’any 2018, amb 1.211 
contractes formalitzats. L’import del lloguer mensual ha crescut, entre 2018 i 2019,  d’un 10% a 
la Garrotxa, i ha passat de 419,54€ euros mensuals a 464,22 €.

SERVEIS SOCIALS
Elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG)
Enguany la comarca ha augmentat en 977 persones; seguim amb moviments migratoris, 
especialment a la ciutat d’Olot. Al padró municipal hi ha hagut 2.104 altes, de les quals un 65,2% 
són persones estrangeres. Les principals nacionalitats són Índia, Marroc, romania, Xina, Hondu-
res, Gàmbia i Ucraïna. Segueix essent significatiu, per les conseqüències que té, el nombre de 
famílies que arriben a la comarca en una situació administrativa irregular o bé demanant asil. 
S’ha seguit mantenint la millora de la situació social i econòmica de la comarca, especialment 
pel que fa a la reducció de les xifres d’atur. Malgrat això, cada vegada ens arriben més situacions 
amb molta precarietat econòmica, i de l’habitatge, de persones que treballen però no arriben a 
final de mes, el que anomenem treballadors pobres. 
A banda de les problemàtiques socials derivades del context socioeconòmic, la població major 
de 85 anys és de 2.510 persones, de les quals 999 viuen soles. Aquesta situació d'envelliment i 
sobreenvelliment de la comarca suposa que gairebé un 40% de les atencions que es fan a 
serveis socials siguin per temes relacionats amb la promoció de l’autonomia i l’atenció a la 
dependència. 
Finalment, cal destacar l’augment significatiu de dones que participen en el SIAD, el Servei 
d’Informació i Atenció a Dones per rebre atenció psicològica, jurídica i per violència. 

EDUCACIÓ
Elaborat per l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot (IMEJO)

Si mirem el conjunt català, les dades sobre educació a la Garrotxa no difereixen gaire de les de la 
resta de Catalunya, si bé se’n poden identificar algunes especificitats, com una major escolarit-
zació a les escoles bressol. A la Garrotxa, la taxa d’escolarització de 0 a 2 anys se situa un any més 
per sobre del 50%. Si ens fixem en el segon cicle d’educació infantil, comprovem que l’escolarit-
zació dels infants en aquesta etapa no obligatòria continua essent l’opció més majoritària entre 
les famílies de la Garrotxa (94,7%). Una altra dada rellevant és que el nivell d’alumnes que acredi-
ten l’ESO a la comarca (86,19 %) ha baixat respecte de l’any anterior i també respecte del conjunt 
de Catalunya (88,8%). Pel que fa als coneixements globals a l’ESO, cal destacar uns millors 
coneixements en matemàtiques i ciència. Una vegada més, els resultats de les proves PAU 
demostren el gran nivell acadèmic i formatiu de la comarca. El 2019, i per segon any consecutiu, 
tots els alumnes garrotxins que es van presentar a les proves PAU van aprovar-les. Cal remarcar, 
també, la bona oferta de cicles formatius i de programes per a les noves oportunitats (PFI i IFE); 
si ens fixem en quines són les famílies professionals més sol·licitades de la comarca, observem 
que en l’àmbit de CFGM o CFAM la família de sanitat es manté com la més demanada. Si ens 
fixem en els estudis de CFGS o CFAS, observem que es manté la tendència de l’any passat i la 
família professional més sol·licitada és la d’arts plàstiques i disseny. Les dades recollides aquest 
any també ens permeten identificar famílies professionals altament masculinitzades o feminit-
zades. Com a senyals d’alarma, cal subratllar que l’origen familiar condiciona molt els resultats 
d’ESO dels alumnes i que, encara avui, el biaix de gènere en els cicles formatius és gran. 

INFORME INSERCIÓ LABORAL GRADUATS FP 2019 LA GARROTXA
Elaborat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES)

Segons l’estudi Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals, només el 5% dels alumnes 
graduats en FP o Ensenyaments Artístics l’any 2019, en algun dels centres de la comarca, està 
buscant feina. Per obtenir aquests resultats s’ha fet una enquesta d’inserció laboral a 362 joves 
de la promoció de l’any 2019, sis mesos després d’haver-se graduat (aproximadament el 85% 
dels alumnes que han acabat). Els centres de procedència dels alumnes són: Institut Bosc de la 
Coma, Institut la Garrotxa, Institut Montsacopa, Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, Escola 
Pia Olot i Kreas, Centre Integral de Formació en Indústries Càrnies i Agroalimentàries. 
Un 51% dels joves graduats ha trobat feina, mentre que un 44% continua estudiant. Si només 
ens fixem en els graduats de cicle mitjà, un 73% continua estudiant, pràcticament tots un grau 
superior. Pel que fa als graduats de cicle superior, un 43% estudia a la universitat, cosa que 
demostra que els cicles de grau superior són una via molt vàlida per accedir a estudis universita-
ris, amb l’avantatge que els alumnes que opten per aquest camí han pogut conèixer la realitat 
del seu perfil professional a través de la formació en centres de treball, tenen un bon coneixe-
ment de la part pràctica que els facilita la inserció laboral i és una opció molt valorada per les 
empreses.  
Referent a la feina actual, un 73% manifesta que la realització dels estudis de cicles els ha 
facilitat la incorporació al món laboral. Aquests resultats demostren que els estudis de formació 
professionalitzadora són una opció molt interessant a l’hora de trobar feina. Quant al tipus de 
contracte, el 58% són temporals, enfront d'un 38%, que són indefinits.  

ESTUDIS UNIVERSITARIS
Elaborat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES)

Durant el curs 2019-20, un total de 1.161 estudiants de la comarca de la Garrotxa estan cursant 
un grau universitari en alguna de les universitats catalanes, tan sols 4 alumnes menys que l’any 
anterior. Són 10 dones més i 14 homes menys que l’any anterior i, en total, les primeres repre-
senten el 59,86% (695), mentre que els homes són el 40,14% (466). 
Si bé durant pràcticament 5 anys seguits el grau d’Administració i Direcció d’Empreses ha estat 
el més estudiat pels universitaris de la Garrotxa, tot i que continua sent una de les opcions més 
escollides, enguany els graus que apleguen més alumnes són els d’Educació infantil i Educació 
Primària (98 en total). 
Una tendència que es manté invariable des que recollim dades, ja fa més de 10 anys, és l’elecció 
del centre on estudiar. La Universitat de Girona continua aplegant bona part dels universitaris 
provinents de la Garrotxa i per al curs 2019-20 són 412, xifra que representa prop d’un 36% del 
total d’estudiants de la comarca. 
La segueixen la Universitat de Barcelona, amb 162 alumnes; la Universitat Oberta de Catalunya 
que aquest curs ha perdut una vintena d’alumnes, tot i que, amb 132 alumnes, continua repre-
sentant la tercera opció per tercer any consecutiu, , i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
125 alumnes. 

LLENGUA
Elaborat pel Consorci per a la Normalització Lingüística d’Olot – la Garrotxa

El 2019, la Direcció General de Política Lingüística va publicar l’Enquesta d’usos lingüístics de la 
població (EULP), un estudi quinquennal dels usos de català (del castellà i d’altres llengües) a 
Catalunya de la població de 15 anys i més.
La conclusió, comparant els resultats amb els altres estudis (2003, 2008 i 2013), és que l’ús del 
català com a llengua d’ús habitual aguanta a les comarques gironines, amb un 54,1%, però es 
desploma a l’àmbit metropolità, on només el 27,5% afirma que usa el català habitualment.
Pel que fa a la llengua d’identificació, s’observa que els joves fan usos compartits entre català i 
altres llengües i no s’identifiquen tant amb el català com les generacions més grans. Com més 
identificació hi ha amb una llengua, més habitual acaba essent en l’ús diari. Val la pena recordar 
que a les comarques gironines gairebé 90.000 persones tenen coma llengua inicial llengües 
diferents del català i del castellà, i d’aquestes destaca l’àrab, que és la llengua inicial de 21.700 
persones.
Pel que fa a Olot, amb un índex d’immigració del 20,1%, hem passat, en cinc anys, de 60 nacio-
nalitats a 91, però el nombre de llengües es manté força estable: incloent-hi el català i el castellà, 
la ciutat en té 58, amb les mateixes cinc grans llengües, que són, per ordre de més a menys 
parlants: panjabi, romanès, àrab, xinès mandarí i soninke.
És molt important destacar dos aspectes: UN, la tendència a l’alça de la immigració d’Amèrica 
Central i del Sud (a Olot, hi viuen 1.771 persones sud-americanes); DOS, l’índex de població 
panjabi que viu a Catalunya és del 6,13%, mentre que a Olot és del 18,16%, tres vegades més. 
Tenim una població de 1.684 persones del Panjab a Olot, la comunitat més gran de Catalunya.
Actualment, el 70% de la feina que fa el Servei de Català d’Olot-la Garrotxa se centra en l’ensen-
yament, sobretot dels cursos de nivells inicials i bàsics. No hi ha gaire continuïtat en l’aprenen-
tatge més enllà del Bàsic 3: la majoria de persones estrangeres estudien només 45-90 hores de 
català perquè és un tràmit per a l’arrelament o la residència.
Si analitzem l’alumnat per procedències, veiem que el 39% d’aquests nivells bàsics són alumnes 
que provenen d’Amèrica Central i del Sud, però només un 8% provenen de l’Índia, malgrat ser 
una comunitat tan gran.
Per acabar, volem remarcar que, en col·laboració amb l’Àrea d’Informació del Territori de l’Ajun-
tament d’Olot, s’ha elaborat un mapa que es posa a disposició del públic en general: mapa de 
terceres llengües, en què observem que el panjabi continua tenint un pes important a la ciutat 
com a tercera llengua d’alguns barris, mentre que la resta de llengües estan molt més repartides 
(el xinès, per exemple, no surt a cap districte com a 3a llengua, malgrat que hi 842 parlants de 
xinès mandarí, però estan molt repartits per tot Olot). 

SALUT
Elaborat per la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, l’Institut Català de la Salut 
(la Garrotxa) i l’Institut d’Assistència Sanitària (la Garrotxa) 

La comarca de la Garrotxa ha experimentat un augment de població, sobretot a nivell de la 
ciutat d’Olot. Durant el 2019 es va poder augmentar el nombre d’unitats bàsiques assistencials 
a l’EAP Garrotxa afegint a l’equip  un metge i una infermera. 
Al llarg d’aquest 2019, a la comarca s’han anat consolidant diversos dels projectes iniciats els 
darrers tres anys que busquen promoure el treball en xarxa i l’acostament dels serveis assisten-
cials a la comunitat. Dins del marc del Programa suport a primària en salut mental i addiccions,  
es va poder tirar endavant el primer grup específic per a homes i s’han començat a posar les 
bases per poder fer un treball en xarxa orientat a la comunitat per afavorir la desmedicalització. 
Es va realitzar la Primera Jornada de salut mediambiental pediàtrica de Catalunya i la FHOCG 
(Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa) va signar el mes d’abril el conveni amb la 
UVic-UCC i  el consistori olotí amb l’objectiu de promoure el desenvolupament de les humani-
tats integrades en les ciències de la salut i es va portar a terme un cicle de conferències sota el 
títol de “Límits i coneixement: ciència i humanitats a la sanitat del segle XXI”. 
En el marc del treball en xarxa, es va continuar avançant en l’elaboració d’un protocol d’estudi 
per conèixer la realitat de la solitud no volguda a la nostra comarca.

ESPORTS 
Elaborat per l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot  (IMELO)

Aquest any, per l’episodi d’emergència sanitària i social per Covid-19, ha estat impossible recollir 
les dades d’esport federat d’Olot per al llibret de l’Observatori; de totes maneres, s’intentarà 
anar recollint dades per tal de mantenir la seqüència d’aquesta informació per a les edicions 
posteriors, i també per disposar de les dades actualitzades per a la pàgina web de l’Observatori 
www.observatorigarrotxa.cat
Per a aquesta edició, ens hem fixat en els usos de les IEM (instal·lacions esportives municipals) 
de gestió directa de l’Ajuntament d’Olot durant la temporada 2018 – 2019. Cal concretar que, 
quan parlem de gestió directa, això vol dir que és el mateix Ajuntament qui a través de la seva 
Àrea d’Esports en fa el manteniment i les tasques de consergeria.  
Pel que fa a la promoció de l’activitat física a les escoles, es tracta d’un programa amb molts 
anys de recorregut i que es desenvolupa de forma gratuïta i en horari escolar, fet que garanteix 
la participació de tot l’alumnat. Aquest 2019 s’han consolidat les sessions de natació a 1r de 
primària i, en general, observem que el 2019 s’ha mantingut la tendència de participació tant en 
escacs com en poliesport.

CULTURA
Elaborat per l’Institut Municipal de Cultura d’Olot (IMCO)

Durant el 2019, l’Institut Municipal de Cultura ha mantingut una activitat similar a la d’altres 
anys, amb un mateix pressupost i amb una programació i una oferta cultural basades en l’equi-
libri entre la quantitat i la qualitat. S’han programat 125 espectacles d’arts escèniques, sis menys 
que el 2018, i 208 concerts (públics i privats), 3 més que l’any passat. Com en anys anteriors, la 
resposta ciutadana ha estat notable; en xifres, cal destacar una davallada en nombre d’especta-
dors als espectacles celebrats en recintes tancats, que va passar dels 40.884 del 2018 als 32.035 
del 2019, i un augment notable de les persones que van visitar els museus d’Olot, que van 
passar dels 63.454 visitants als 95.867 del 2019.

Cal destacar, finalment, la incorporació de tres nous festivals, dos dels quals adreçats als més 
petits, i la bona acollida per part del públic dels festivals ja existents com Sismògraf, MOT o 
Lluèrnia, que s’han convertit en pols de referència cultural del país. 

ECONOMIA

COMPORTAMENT ECONÒMIC
Elaborat per Actíva Prospect

Aquest 2019, tot i que la Garrotxa ha moderat amb força el creixement del seu PIB durant el 
2018 fins a situar-lo en el 2,33%, en el més llarg termini situa la Garrotxa com una de les comar-
ques que més ha crescut durant el període de recuperació econòmica.
El menor creixement econòmic i els majors creixements poblacionals allunyen la Garrotxa de la 
total confluència dels nivells de PIB per càpita amb Catalunya, que se situa actualment en un 
2,0% per sota del nivell català.  
La Garrotxa, que ha registrat nivells de productivitat per lloc de treball superiors als de Catalunya 
durant els darrers anys amb una mitjana de 71.764 €, per lloc de treball.
L’evolució de la renda a la comarca continua sent molt positiva gràcies a un dels majors 
increments dels últims anys: l’augment de 1.669 euros de la base imposable per declarant de 
l’IRPF durant el 2017 situa la renda mitjana en els 21.714 €, la xifra més elevada des que es 
disposa de dades.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Elaborat per Actíva Prospect
La dinàmica de moderació dels creixements de l’ocupació en la qual es trobava immersa la 
Garrotxa es reverteix a finals del 2019 gràcies al creixement de la indústria.
La indústria assoleix un nou màxim d’ocupació amb 9.903 llocs de treball a la comarca, gràcies 
a l’impuls del sector de l’alimentació, especialment durant el darrer trimestre de l’any.
El mal comportament del comerç durant el 2019 frena el creixement de l’ocupació al sector 
serveis. La construcció segueix reduint els ritmes de creixement i l’agricultura es manté en la 

tònica negativa dels últims trimestres.
Un any més, la indústria torna a liderar el creixement de l’ocupació a la Garrotxa, i genera el 
82,9% dels 754 nous llocs de treball creats a la comarca durant els últims mesos de l’any.
Durant el 2019, els serveis redueixen el seu ritme de creixement respecte d’ anys anteriors amb 
increments que han fluctuat entre el 0,9% i l’1,7%, davant les variacions superiors al 3,0% del 
període 2014-2018. La causa d’aquest alentiment ha estat el retrocés del comerç, que ja acumu-
la tres trimestres consecutius amb pèrdues d’ocupació i que durant els tres últims mesos de 
l’any ha perdut 109 llocs de treball.

MERCAT DE TREBALL
Elaborat per Actíva Prospect

L’alentiment dels ritmes de creixement de l’ocupació es reverteix a finals del 2019 amb un 
repunt que torna a situar l’ocupació de la Garrotxa en màxims històrics.
Davant del constant creixement del treball assalariat, que tanca el 2019 amb un increment del 
5,2%, el treball autònom s’enfonsa amb pèrdues d’ocupació que se situen en el -7,2% durant el 
mateix període.
La reducció del nombre de persones registrades a l’atur es modera durant el 2019, i se situa en 
tan sols un 0,7% el darrer trimestre de l’any. A Catalunya, la reducció se situa en el 7,2%.
Després d’un 2018 en què la contractació es va frenar molt significativament, durant el 2019 el 
nombre de contractes signats a la comarca tornen a créixer amb força, sobretot durant el segon 
semestre.

COMERÇ EXTERIOR
Elaborat per la Cambra de Comerç de Girona

Les exportacions gironines durant el 2019 van ser de més de 5.782 milions d'euros, contra una 
xifra d'importacions d’uns 2.844 milions. Les xifres d'exportacions de les empreses gironines, a 
més, signifiquen el 7,83% de les exportacions catalanes. Les importacions, per la seva banda, 
representen el 3,08% del global català.
Per altra banda, els Certificats d'origen que van emetre el 2019 les Cambres de la demarcació de 
Girona van ser de 20.073, mentre que el 2018 es va arribar a un volum de 15.768, la qual cosa 
suposa un increment del 27,30%.
Observem doncs, que la Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament exportadora i 
representa un 11,57% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a països fora de la UE 
o amb qui no hi ha acord bilateral (especialment a l’Àfrica, Àsia i Amèrica), i continua essent la 
tercera comarca  en importància de la demarcació. Les exportacions a tercers països respecte de 
les dades de 2018 han tingut un creixement del 5,16%. El valor estimat anual és de 668,89 
milions d’euros (aquesta darrera xifra inclou també les exportacions a la UE). Cal destacar que la 
major part dels sectors productius participen en l’activitat exportadora.

TURISME 
Elaborat per Turisme Garrotxa

L’any 2019 el model de desenvolupament turístic de la Garrotxa s’ha continuat basant en el 
turisme sostenible i per a tothom, a través de l’estratègia i els principis de la CETS (Carta europea 
de turisme sostenible).
Pel que fa a l’oferta, el sector ha crescut especialment en habitatges d’ús turístic (+18,6%). També 
ha crescut la recaptació de l’impost sobre estades en allotjaments turístics (+2,9%). El nombre 
d’empreses turístiques compromeses amb la sostenibilitat i que treballen per un territori social-
ment responsable creix, i ja arriba a les 42 (+10,5%). La demanda, per la seva banda, es manté 
estable o lleugerament a la baixa respecte d’anys anteriors: petit descens en l’ocupació (-1%), 
poques variacions en el total de persones ateses a les oficines de turisme, i Catalunya com a 
mercat principal (55,9%), amb un pes important dels mercats internacionals (25,5%), que un any 
més superen l’estatal (18,6%).
Turistes, visitants i població local tenen a la seva disposició 1.119 km de camins senyalitzats per 
gaudir de la natura i fer salut, i més de 140 itineraris senyalitzats diferents.
Som, doncs, davant d’un sector divers que experimenta un nou creixement de l’oferta, més 
important que no pas el de la demanda, que es manté estable o lleugerament a l’alça, i una 
bona infraestructura per al gaudi de la natura.

PAU

SEGURETAT
Elaborat per Mossos d’Esquadra – ABP de la Garrotxa

La comarca de la Garrotxa històricament presenta un impacte o pressió delinqüencial baix i 
lineal durant tots els mesos de l’any. Respecte del 2018, observem una estabilitat dels fets 
delictius, una tònica inversa de la que es presenta en general a Catalunya.
Per determinar l’impacte i/o pressió delinqüencial que té un determinat territori es té en compte 
la taxa de fets penals per 1.000 habitants: aquesta taxa ens permet veure quin és l’impacte 
sobre la ciutadania en un determinat territori. A la Garrotxa, la taxa és de 38’9 delictes per 1.000 
habitants, mentre que el global de Catalunya és del 76,4, és a dir, el doble. Per tant, la població 
de la Garrotxa està gairebé al 50% per sota respecte de la mitjana de Catalunya. En aquest 
sentit, tot i que hem de continuar amb l’objectiu de reduir i minimitzar la delinqüència, sí que 
podem afirmar que tenim un bon nivell de qualitat pel que fa a la seguretat i al servei públic 
policial a la comarca. 
Pel que fa a la tipologia de delictes, la tendència mostra, com l’any anterior, dues tipologies: la 
primera, els robatoris amb força sobre les coses, furts i els robatoris a l’interior de domicilis. I, 
com a segon tipus, un fet delinqüencial que no necessàriament incideix de manera directa sobre 
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les persones i/o les coses, que són els delictes informàtics com les estafes, que mostren un 
lleuger increment en relació al 2018.
En la valoració, cal dir que en general els delictes són més especialitzats i no establerts contínua-
ment a la comarca, en el sentit que determinada delinqüència organitzada prové de fora de la 
nostra comarca a través de les vies ràpides d’accés a la Garrotxa i és difícil de detectar; tot i així, 
a la nostra comarca encara podem gaudir d’una bona seguretat si ens atenem als fets penals 
ocorreguts i l’impacte en la població, ja que la ràtio és la meitat de la de Catalunya. En aquesta 
línia, aquest 2019 s’ha continuat amb la implementació de mesures policials preventives com 
els controls policials a les diverses vies d’entrada de la comarca, l’increment dels patrullatges 
dirigits i la millora en les investigacions, focalitzant les identificacions en zones concretes i 
susceptibles de robatoris, fet que ha fet davallar el nombre de controls aleatoris en zones disper-
ses i el nombre de vehicles identificats en relació amb el 2018. Des d’una òptica de formació, 
també s’ha continuat amb les accions directes adreçades als més joves i de conscienciació de la 
nova amenaça que són les noves tecnologies i la ciberdelinqüència.
Finalment, cal incidir en la consolidació del GAV (Grup d’Atenció a la Víctima), que és l’oficina de 
suport i atenció a la víctima i que es basa en diferents accions: informar, coordinar, prevenir i 
protegir. És gràcies a aquesta tasca continuada del GAV que es veu un increment del nombre 
d’expedients oberts de noves víctimes i on observem un increment en les atencions per violèn-
cia de gènere, en les entrevistes amb les víctimes i amb les trucades de seguiment. 

Policia Municipal d’Olot  

Una de les problemàtiques socials d’arreu del país, i que també afecta la ciutat d’Olot, és la 
proliferació d’ocupacions.  Els habitatges ocupats (de vegades blocs sencers) sempre tenen una 
entitat bancària com a propietària. Malgrat la diligència a l’hora de notificar aquesta ocupació i 
confeccionar un primer atestat penal, la lentitud de la justícia i el baix interès dels propietaris 
acaben dilatant la resolució d’aquestes ocupacions. Al darrere de les ocupacions sovint hi ha 
grups relativament organitzats que, després de l’ocupació de manera fraudulenta, connecten 
l’habitatge a la xarxa de llum i aigua per acabar cedint aquest pis a una família amb pocs 
recursos que paga un únic import en rebre les noves claus. En el pitjor dels casos, els residents 
són gent marginal, amb problemes psicològics i de drogoaddicció, que malviuen en aquests 
habitatges ocupats i generen molèsties veïnals i problemes de mala convivència, que són de 
mal solucionar. 

JUSTÍCIA
Elaborat a través de les dades recollides des de la pàgina web www.poderjudicial.es

L’any 2019 han entrat 3.765 assumptes judicials als jutjats d’Olot i la Garrotxa: el 39% són proce-
diments civils (reclamacions de quantitat, desnonaments i altres conflictes), el 60% són procedi-
ments penals i el 6% procediments penals de violència contra la dona, un percentatge que 
augmenta un 2% en relació al 2018. Pel què fa l’entrada d’assumptes judicials, s’ha incrementat 

notablement, amb un 18,3% respecte del 2018.
La resolució d’assumptes judicials es concreta en 500 sentències (un augment de l’1,4% respecte de 
l’any anterior), 1.965 autos (un augment del 15% respecte del 2017) i 622 decrets (una xifra molt 
similar a la de l’any anterior). 
A finals de 2019, els jutjats d’Olot registren un total de 1.624 casos pendents, xifra que representa un 
augment del 38,9% en relació amb un any abans. 

PARTENARIAT | ALIANCES
Elaborat pel Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA) i el Consell Comarcal de la Garrotxa

Pel que fa a les administracions de la comarca, en aquesta edició s’analitza de nou l’evolució de la 
despesa dels ajuntaments (€/hab). En aquest sentit, observem que en relació amb els ingressos, 
l’evolució del conjunt d’ajuntaments de la comarca, després d’uns anys amb reajustos en les 
transferències de capital, s’ha mantingut més o menys estable.
En referència a les despeses totals del conjunt d’ajuntaments de la Garrotxa, cal dir que han variat 
significativament al llarg dels últims 10 anys, arran de les inversions i els ajustos en les transferències. 
Tanmateix, la despesa obligada s’ha mantingut amb una lleugera tendència a l’alça durant tots 
aquests anys.
Finalment, quant a la distribució del pressupost de les administracions locals, amb les dades del 
2018 observem que, en relació amb les del 2017, les xifres dels ajuntaments es mantenen més o 
menys igual, mentre que les del Consell Comarcal de la Garrotxa mostren una davallada en percen-
tatge d’aproximadament cinc punts. 



POBLACIÓ
Dades recollides de l’informe elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de l’informe 
d’Actíva Prospect i dades de referència de l’IDESCAT
Aquest 2019, la població de la comarca de la Garrotxa ha crescut de 977 persones respecte de 
l’any passat, i segueix la tendència de creixement dels últims anys (és el més alt dels últims deu 
anys). Aquest creixement ha situat la població total de la comarca en 57.590 persones, la xifra 
més alta des que es tenen dades. Aquest creixement demogràfic que viu la comarca està en 
consonància amb la dinàmica tant de les comarques gironines, com del conjunt de Catalunya, 
que han crescut en taxes similars durant els darrers anys. L’increment de la població ha estat 
impulsat per l’augment de la població estrangera a la Garrotxa, una  dinàmica també similar a la 
catalana. El 2019 es comptabilitzen 8.892 persones estrangeres empadronades, que suposen 
un 15,44% de la població; la catalana, se situa al 15,11%. Les principals nacionalitats presents a la 
comarca són Índia, Marroc, Romania, Xina, Hondures,  Gàmbia i Ucraïna. La Garrotxa és una 
comarca amb persones de, com a mínim, 91 nacionalitats diferents. En relació amb l’estructura 
de població que es donava l’any 2009, la piràmide de població mostra com els joves tenen més 
presència de cohorts, especialment aquells entre 5 i 15 anys. En canvi, les edats més joves, els 
cohorts de 0 a 3 anys, mostren una disminució significativa. Pel que fa a les edats actives, dels 
16 als 64 anys, s’evidencia una estructura més envellida, amb més pes dels cohorts d’edats més 
avançades, i una important reducció entre els cohorts de 20 a 35 anys. En el grup d’edat de la 
gent gran, de 65 anys i més, hi ha més pes en les primeres edats, dels 65 als 69 anys, i més enllà 
dels 80 anys, que expliquen el procés d’envelliment i sobreenvelliment que està experimentant 
la comarca durant els darrers anys.

PLANETA
Elaborat pel Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA), el Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa i l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa

CANVI CLIMÀTIC I QUALITAT DE L’AIRE
Durant l’any 2019, la precipitació mitjana de les estacions meteorològiques comarcals ha estat 
de 636,4mm, un 25% inferior a la mitjana de la pluviometria dels darrers anys, que ha estat de 
852 mm. 
A l’estació de Can Jordà (Santa Pau), es controla la concentració d’ozó de l’aire. Per a l’any 2019 
es va complir el valor objectiu de protecció de la salut humana (VOPS). També es controla la 
concentració de diòxid de nitrogen, i en aquest mateix any tampoc es va superar el valor límit 
anual. 
A la Garrotxa hi ha dues estacions per al control de les radiacions de camp electromagnètic de 
les freqüències de telefonia mòbil. Els nivells mesurats des de la seva posada en funcionament 
(una l’any 2005 i l’altra, el 2010) no han superat mai els nivells màxims permesos. 

BIODIVERSITAT, MEDI NATURAL I PAISATGE
Per aquesta edició de l’Observatori s’analitzen quatre indicadors en l’apartat de biodiversitat, 
medi natural i paisatge: la superfície d’inundació del riu Fluvià amb superfície qualificada de sòl 
urbà de la ciutat d’Olot, la densitat de porc senglar, les espècies exòtiques i la freqüència de 
visites dels tres espais naturals més visitats de la Garrotxa (la fageda d’en Jordà, el volcà del 
Croscat i la vall de Sant Aniol).

AIGUA
Amb dades dels darrers 7 anys, el consum total d’aigua per a ús domèstic a la comarca es manté 
constant, amb una lleugera tendència a l’alça. En l’àmbit català, la Garrotxa és la tretzena 
comarca de Catalunya amb menys consum d’aigua d’ús domèstic per habitant i dia i, amb 109 
litres, se situa per sota dels 116 litres que es calcula que consumeix, de mitjana, un català. 
 El 57% dels punts de cursos fluvials mostrejats durant el 2019, segons l’índex biològic IBMWP, 
presenten una qualitat molt bona o bona, i per la resta la qualitat és mitjana, deficient o dolenta. 
 Totes les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2019, excepte tres, presenten valors de 
concentració de nitrats inferiors al valor paramètric (50 mg/l). La concentració total de nitrats 
enguany ha trencat la tendència a la baixa dels últims anys. 
Enguany els nivells piezomètrics dels aqüífers tornen a ser baixos per les precipitacions poc 
abundants. 
Les fonts naturals d’Olot presenten una aigua sense garanties sanitàries, atès que són aigües no 
sotmeses a cap tipus de tractament, fet que s’evidencia per la presència d’alguns bacteris 
patògens com Escherichia coli. La concentració de nitrats en aquestes fonts es manté constant, 
amb una lleugera tendència a la baixa.

RESIDUS
Del 2000 al 2013, la producció de residus municipals a la Garrotxa va seguir la mateixa tendèn-
cia que en el conjunt de Catalunya: augmenta fins al 2006 i a partir d’aquí comença un descens. 
A partir de 2014, la tendència en la producció torna a ser a l’alça, tant al territori català com a la 
Garrotxa, on el 2018 la generació per càpita augmenta un 3%. 
Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà de selecció a la comarca és del 49%. Argelaguer és 
el municipi amb un nivell de selecció més elevat, amb el 78% dels residus seleccionats. En el 
conjunt de Catalunya, el grau de selecció és del 42%. 
La producció de residus industrials declarats a la Garrotxa des de l’any 2002 fins al 2007 va 
augmentar un 40%. A partir d’aquest any disminueix un 30%, fins al 2014, que torna a començar 
un procés d’increment que es frena l’any 2018. 

ENERGIA
En els tres darrers anys el consum elèctric dels equipaments municipals de la comarca ha seguit 
una tendència a la reducció, si bé molt lleugera. La reducció ha estat d’1,1% respecte als consums 
de l’any 2018. Tots els ajuntaments de la comarca consumeixen energia elèctrica 100% renova-
ble que els subministra la comercialitzadora que tenen contractada. 
Pel que fa referència a les instal·lacions de generació elèctrica local, en comparació amb el 2012, 

s’ha doblat la quantitat d’instal·lacions fotovoltaiques, si bé tenen una menor potència instal·la-
da i ja no són per a injecció a la xarxa com les inicials, sinó que treballen en el sistema d’autocon-
sum. De les 40 instal·lacions noves, 10 són de titularitat pública. La gran majoria s’han registrat 
en els darrers mesos del 2019 i principis del 2020, arran del canvis normatius favorables i a la 
reducció del cost de les instal·lacions. En relació amb la potència instal·lada i també energia 
generada, la cogeneració és la que té més potència, amb 51.870kW, després de la darrera 
incorporació d’una nova instal·lació de 4.040 kW. 
La certificació energètica dels edificis és obligatòria per als de nova construcció des del 2007. Per 
als antics, ho és des del 2013, i només en el moment que es venguin o lloguin. Aquesta certifica-
ció estableix unes categories en funció del consum i van des de l’A (més eficient) fins a la G 
(menys eficient). Dels 6.790 certificats d’edificis de la Garrotxa, el percentatge més alt correspon 
a la categoria E, amb 3.142 edificis. 

MOBILITAT
Al llarg del 2019, dos ajuntaments de la comarca (Riudaura i Santa Pau) han instal·lat punts de 
recàrrega en els seus municipis i s’afegeixen als existents a Olot, Besalú i Beuda. Cal tenir en 
compte que, a part d’aquests públics, n’hi ha de privats en pàrquings i establiments turístics. 

PERSONES

HABITATGE
Elaborat per l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot

Tot i que la Garrotxa ha moderat amb força el creixement del seu PIB durant el 2018 fins a 
situar-lo en el 2,3%, continua situant-se com una de les comarques que més ha crescut durant 
el període de recuperació econòmica. L’activitat constructora es ressent d’aquest alentiment i 
redueix el ritme de creixement, que ha situat el creixement de l’ocupació al sector de la construc-
ció en l’1,8% durant el darrer trimestre de 2019, i que ha situat els llocs de treball del sector de la 
construcció en 1.659. Pel que fa a la construcció d’habitatges, si durant el 2018 s’iniciaven 138 
habitatges, durant el 2019 se’n van començar 94, fet que suposa un descens del 31,8%. En els 
habitatges acabats, el descens també ha estat moderat, i s’ha passat de 57 a 33 habitatges 
finalitzats durant el 2019. El mateix procés es veu a Catalunya, on podem observar un creixe-
ment més estable del sector amb 14.549 habitatges iniciats i 8.831 d’habitatges acabats.
Pel que fa al mercat immobiliari residencial, d’altra banda, trobem un augment notable en el 
nombre d’habitatges venuts, tant nous com usats, i una estabilització dels preus; pel que fa al 
mercat de lloguer, la dinàmica tendeix sensiblement a la baixa, amb un nombre de contractes 
formalitzats a la Garrotxa durant el 2019 de 1.070, lleugerament per sota de l’any 2018, amb 1.211 
contractes formalitzats. L’import del lloguer mensual ha crescut, entre 2018 i 2019,  d’un 10% a 
la Garrotxa, i ha passat de 419,54€ euros mensuals a 464,22 €.

SERVEIS SOCIALS
Elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG)
Enguany la comarca ha augmentat en 977 persones; seguim amb moviments migratoris, 
especialment a la ciutat d’Olot. Al padró municipal hi ha hagut 2.104 altes, de les quals un 65,2% 
són persones estrangeres. Les principals nacionalitats són Índia, Marroc, romania, Xina, Hondu-
res, Gàmbia i Ucraïna. Segueix essent significatiu, per les conseqüències que té, el nombre de 
famílies que arriben a la comarca en una situació administrativa irregular o bé demanant asil. 
S’ha seguit mantenint la millora de la situació social i econòmica de la comarca, especialment 
pel que fa a la reducció de les xifres d’atur. Malgrat això, cada vegada ens arriben més situacions 
amb molta precarietat econòmica, i de l’habitatge, de persones que treballen però no arriben a 
final de mes, el que anomenem treballadors pobres. 
A banda de les problemàtiques socials derivades del context socioeconòmic, la població major 
de 85 anys és de 2.510 persones, de les quals 999 viuen soles. Aquesta situació d'envelliment i 
sobreenvelliment de la comarca suposa que gairebé un 40% de les atencions que es fan a 
serveis socials siguin per temes relacionats amb la promoció de l’autonomia i l’atenció a la 
dependència. 
Finalment, cal destacar l’augment significatiu de dones que participen en el SIAD, el Servei 
d’Informació i Atenció a Dones per rebre atenció psicològica, jurídica i per violència. 

EDUCACIÓ
Elaborat per l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot (IMEJO)

Si mirem el conjunt català, les dades sobre educació a la Garrotxa no difereixen gaire de les de la 
resta de Catalunya, si bé se’n poden identificar algunes especificitats, com una major escolarit-
zació a les escoles bressol. A la Garrotxa, la taxa d’escolarització de 0 a 2 anys se situa un any més 
per sobre del 50%. Si ens fixem en el segon cicle d’educació infantil, comprovem que l’escolarit-
zació dels infants en aquesta etapa no obligatòria continua essent l’opció més majoritària entre 
les famílies de la Garrotxa (94,7%). Una altra dada rellevant és que el nivell d’alumnes que acredi-
ten l’ESO a la comarca (86,19 %) ha baixat respecte de l’any anterior i també respecte del conjunt 
de Catalunya (88,8%). Pel que fa als coneixements globals a l’ESO, cal destacar uns millors 
coneixements en matemàtiques i ciència. Una vegada més, els resultats de les proves PAU 
demostren el gran nivell acadèmic i formatiu de la comarca. El 2019, i per segon any consecutiu, 
tots els alumnes garrotxins que es van presentar a les proves PAU van aprovar-les. Cal remarcar, 
també, la bona oferta de cicles formatius i de programes per a les noves oportunitats (PFI i IFE); 
si ens fixem en quines són les famílies professionals més sol·licitades de la comarca, observem 
que en l’àmbit de CFGM o CFAM la família de sanitat es manté com la més demanada. Si ens 
fixem en els estudis de CFGS o CFAS, observem que es manté la tendència de l’any passat i la 
família professional més sol·licitada és la d’arts plàstiques i disseny. Les dades recollides aquest 
any també ens permeten identificar famílies professionals altament masculinitzades o feminit-
zades. Com a senyals d’alarma, cal subratllar que l’origen familiar condiciona molt els resultats 
d’ESO dels alumnes i que, encara avui, el biaix de gènere en els cicles formatius és gran. 

INFORME INSERCIÓ LABORAL GRADUATS FP 2019 LA GARROTXA
Elaborat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES)

Segons l’estudi Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals, només el 5% dels alumnes 
graduats en FP o Ensenyaments Artístics l’any 2019, en algun dels centres de la comarca, està 
buscant feina. Per obtenir aquests resultats s’ha fet una enquesta d’inserció laboral a 362 joves 
de la promoció de l’any 2019, sis mesos després d’haver-se graduat (aproximadament el 85% 
dels alumnes que han acabat). Els centres de procedència dels alumnes són: Institut Bosc de la 
Coma, Institut la Garrotxa, Institut Montsacopa, Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, Escola 
Pia Olot i Kreas, Centre Integral de Formació en Indústries Càrnies i Agroalimentàries. 
Un 51% dels joves graduats ha trobat feina, mentre que un 44% continua estudiant. Si només 
ens fixem en els graduats de cicle mitjà, un 73% continua estudiant, pràcticament tots un grau 
superior. Pel que fa als graduats de cicle superior, un 43% estudia a la universitat, cosa que 
demostra que els cicles de grau superior són una via molt vàlida per accedir a estudis universita-
ris, amb l’avantatge que els alumnes que opten per aquest camí han pogut conèixer la realitat 
del seu perfil professional a través de la formació en centres de treball, tenen un bon coneixe-
ment de la part pràctica que els facilita la inserció laboral i és una opció molt valorada per les 
empreses.  
Referent a la feina actual, un 73% manifesta que la realització dels estudis de cicles els ha 
facilitat la incorporació al món laboral. Aquests resultats demostren que els estudis de formació 
professionalitzadora són una opció molt interessant a l’hora de trobar feina. Quant al tipus de 
contracte, el 58% són temporals, enfront d'un 38%, que són indefinits.  

ESTUDIS UNIVERSITARIS
Elaborat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES)

Durant el curs 2019-20, un total de 1.161 estudiants de la comarca de la Garrotxa estan cursant 
un grau universitari en alguna de les universitats catalanes, tan sols 4 alumnes menys que l’any 
anterior. Són 10 dones més i 14 homes menys que l’any anterior i, en total, les primeres repre-
senten el 59,86% (695), mentre que els homes són el 40,14% (466). 
Si bé durant pràcticament 5 anys seguits el grau d’Administració i Direcció d’Empreses ha estat 
el més estudiat pels universitaris de la Garrotxa, tot i que continua sent una de les opcions més 
escollides, enguany els graus que apleguen més alumnes són els d’Educació infantil i Educació 
Primària (98 en total). 
Una tendència que es manté invariable des que recollim dades, ja fa més de 10 anys, és l’elecció 
del centre on estudiar. La Universitat de Girona continua aplegant bona part dels universitaris 
provinents de la Garrotxa i per al curs 2019-20 són 412, xifra que representa prop d’un 36% del 
total d’estudiants de la comarca. 
La segueixen la Universitat de Barcelona, amb 162 alumnes; la Universitat Oberta de Catalunya 
que aquest curs ha perdut una vintena d’alumnes, tot i que, amb 132 alumnes, continua repre-
sentant la tercera opció per tercer any consecutiu, , i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
125 alumnes. 

LLENGUA
Elaborat pel Consorci per a la Normalització Lingüística d’Olot – la Garrotxa

El 2019, la Direcció General de Política Lingüística va publicar l’Enquesta d’usos lingüístics de la 
població (EULP), un estudi quinquennal dels usos de català (del castellà i d’altres llengües) a 
Catalunya de la població de 15 anys i més.
La conclusió, comparant els resultats amb els altres estudis (2003, 2008 i 2013), és que l’ús del 
català com a llengua d’ús habitual aguanta a les comarques gironines, amb un 54,1%, però es 
desploma a l’àmbit metropolità, on només el 27,5% afirma que usa el català habitualment.
Pel que fa a la llengua d’identificació, s’observa que els joves fan usos compartits entre català i 
altres llengües i no s’identifiquen tant amb el català com les generacions més grans. Com més 
identificació hi ha amb una llengua, més habitual acaba essent en l’ús diari. Val la pena recordar 
que a les comarques gironines gairebé 90.000 persones tenen coma llengua inicial llengües 
diferents del català i del castellà, i d’aquestes destaca l’àrab, que és la llengua inicial de 21.700 
persones.
Pel que fa a Olot, amb un índex d’immigració del 20,1%, hem passat, en cinc anys, de 60 nacio-
nalitats a 91, però el nombre de llengües es manté força estable: incloent-hi el català i el castellà, 
la ciutat en té 58, amb les mateixes cinc grans llengües, que són, per ordre de més a menys 
parlants: panjabi, romanès, àrab, xinès mandarí i soninke.
És molt important destacar dos aspectes: UN, la tendència a l’alça de la immigració d’Amèrica 
Central i del Sud (a Olot, hi viuen 1.771 persones sud-americanes); DOS, l’índex de població 
panjabi que viu a Catalunya és del 6,13%, mentre que a Olot és del 18,16%, tres vegades més. 
Tenim una població de 1.684 persones del Panjab a Olot, la comunitat més gran de Catalunya.
Actualment, el 70% de la feina que fa el Servei de Català d’Olot-la Garrotxa se centra en l’ensen-
yament, sobretot dels cursos de nivells inicials i bàsics. No hi ha gaire continuïtat en l’aprenen-
tatge més enllà del Bàsic 3: la majoria de persones estrangeres estudien només 45-90 hores de 
català perquè és un tràmit per a l’arrelament o la residència.
Si analitzem l’alumnat per procedències, veiem que el 39% d’aquests nivells bàsics són alumnes 
que provenen d’Amèrica Central i del Sud, però només un 8% provenen de l’Índia, malgrat ser 
una comunitat tan gran.
Per acabar, volem remarcar que, en col·laboració amb l’Àrea d’Informació del Territori de l’Ajun-
tament d’Olot, s’ha elaborat un mapa que es posa a disposició del públic en general: mapa de 
terceres llengües, en què observem que el panjabi continua tenint un pes important a la ciutat 
com a tercera llengua d’alguns barris, mentre que la resta de llengües estan molt més repartides 
(el xinès, per exemple, no surt a cap districte com a 3a llengua, malgrat que hi 842 parlants de 
xinès mandarí, però estan molt repartits per tot Olot). 

SALUT
Elaborat per la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, l’Institut Català de la Salut 
(la Garrotxa) i l’Institut d’Assistència Sanitària (la Garrotxa) 

La comarca de la Garrotxa ha experimentat un augment de població, sobretot a nivell de la 
ciutat d’Olot. Durant el 2019 es va poder augmentar el nombre d’unitats bàsiques assistencials 
a l’EAP Garrotxa afegint a l’equip  un metge i una infermera. 
Al llarg d’aquest 2019, a la comarca s’han anat consolidant diversos dels projectes iniciats els 
darrers tres anys que busquen promoure el treball en xarxa i l’acostament dels serveis assisten-
cials a la comunitat. Dins del marc del Programa suport a primària en salut mental i addiccions,  
es va poder tirar endavant el primer grup específic per a homes i s’han començat a posar les 
bases per poder fer un treball en xarxa orientat a la comunitat per afavorir la desmedicalització. 
Es va realitzar la Primera Jornada de salut mediambiental pediàtrica de Catalunya i la FHOCG 
(Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa) va signar el mes d’abril el conveni amb la 
UVic-UCC i  el consistori olotí amb l’objectiu de promoure el desenvolupament de les humani-
tats integrades en les ciències de la salut i es va portar a terme un cicle de conferències sota el 
títol de “Límits i coneixement: ciència i humanitats a la sanitat del segle XXI”. 
En el marc del treball en xarxa, es va continuar avançant en l’elaboració d’un protocol d’estudi 
per conèixer la realitat de la solitud no volguda a la nostra comarca.

ESPORTS 
Elaborat per l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot  (IMELO)

Aquest any, per l’episodi d’emergència sanitària i social per Covid-19, ha estat impossible recollir 
les dades d’esport federat d’Olot per al llibret de l’Observatori; de totes maneres, s’intentarà 
anar recollint dades per tal de mantenir la seqüència d’aquesta informació per a les edicions 
posteriors, i també per disposar de les dades actualitzades per a la pàgina web de l’Observatori 
www.observatorigarrotxa.cat
Per a aquesta edició, ens hem fixat en els usos de les IEM (instal·lacions esportives municipals) 
de gestió directa de l’Ajuntament d’Olot durant la temporada 2018 – 2019. Cal concretar que, 
quan parlem de gestió directa, això vol dir que és el mateix Ajuntament qui a través de la seva 
Àrea d’Esports en fa el manteniment i les tasques de consergeria.  
Pel que fa a la promoció de l’activitat física a les escoles, es tracta d’un programa amb molts 
anys de recorregut i que es desenvolupa de forma gratuïta i en horari escolar, fet que garanteix 
la participació de tot l’alumnat. Aquest 2019 s’han consolidat les sessions de natació a 1r de 
primària i, en general, observem que el 2019 s’ha mantingut la tendència de participació tant en 
escacs com en poliesport.

CULTURA
Elaborat per l’Institut Municipal de Cultura d’Olot (IMCO)

Durant el 2019, l’Institut Municipal de Cultura ha mantingut una activitat similar a la d’altres 
anys, amb un mateix pressupost i amb una programació i una oferta cultural basades en l’equi-
libri entre la quantitat i la qualitat. S’han programat 125 espectacles d’arts escèniques, sis menys 
que el 2018, i 208 concerts (públics i privats), 3 més que l’any passat. Com en anys anteriors, la 
resposta ciutadana ha estat notable; en xifres, cal destacar una davallada en nombre d’especta-
dors als espectacles celebrats en recintes tancats, que va passar dels 40.884 del 2018 als 32.035 
del 2019, i un augment notable de les persones que van visitar els museus d’Olot, que van 
passar dels 63.454 visitants als 95.867 del 2019.

Cal destacar, finalment, la incorporació de tres nous festivals, dos dels quals adreçats als més 
petits, i la bona acollida per part del públic dels festivals ja existents com Sismògraf, MOT o 
Lluèrnia, que s’han convertit en pols de referència cultural del país. 

ECONOMIA

COMPORTAMENT ECONÒMIC
Elaborat per Actíva Prospect

Aquest 2019, tot i que la Garrotxa ha moderat amb força el creixement del seu PIB durant el 
2018 fins a situar-lo en el 2,33%, en el més llarg termini situa la Garrotxa com una de les comar-
ques que més ha crescut durant el període de recuperació econòmica.
El menor creixement econòmic i els majors creixements poblacionals allunyen la Garrotxa de la 
total confluència dels nivells de PIB per càpita amb Catalunya, que se situa actualment en un 
2,0% per sota del nivell català.  
La Garrotxa, que ha registrat nivells de productivitat per lloc de treball superiors als de Catalunya 
durant els darrers anys amb una mitjana de 71.764 €, per lloc de treball.
L’evolució de la renda a la comarca continua sent molt positiva gràcies a un dels majors 
increments dels últims anys: l’augment de 1.669 euros de la base imposable per declarant de 
l’IRPF durant el 2017 situa la renda mitjana en els 21.714 €, la xifra més elevada des que es 
disposa de dades.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Elaborat per Actíva Prospect
La dinàmica de moderació dels creixements de l’ocupació en la qual es trobava immersa la 
Garrotxa es reverteix a finals del 2019 gràcies al creixement de la indústria.
La indústria assoleix un nou màxim d’ocupació amb 9.903 llocs de treball a la comarca, gràcies 
a l’impuls del sector de l’alimentació, especialment durant el darrer trimestre de l’any.
El mal comportament del comerç durant el 2019 frena el creixement de l’ocupació al sector 
serveis. La construcció segueix reduint els ritmes de creixement i l’agricultura es manté en la 

tònica negativa dels últims trimestres.
Un any més, la indústria torna a liderar el creixement de l’ocupació a la Garrotxa, i genera el 
82,9% dels 754 nous llocs de treball creats a la comarca durant els últims mesos de l’any.
Durant el 2019, els serveis redueixen el seu ritme de creixement respecte d’ anys anteriors amb 
increments que han fluctuat entre el 0,9% i l’1,7%, davant les variacions superiors al 3,0% del 
període 2014-2018. La causa d’aquest alentiment ha estat el retrocés del comerç, que ja acumu-
la tres trimestres consecutius amb pèrdues d’ocupació i que durant els tres últims mesos de 
l’any ha perdut 109 llocs de treball.

MERCAT DE TREBALL
Elaborat per Actíva Prospect

L’alentiment dels ritmes de creixement de l’ocupació es reverteix a finals del 2019 amb un 
repunt que torna a situar l’ocupació de la Garrotxa en màxims històrics.
Davant del constant creixement del treball assalariat, que tanca el 2019 amb un increment del 
5,2%, el treball autònom s’enfonsa amb pèrdues d’ocupació que se situen en el -7,2% durant el 
mateix període.
La reducció del nombre de persones registrades a l’atur es modera durant el 2019, i se situa en 
tan sols un 0,7% el darrer trimestre de l’any. A Catalunya, la reducció se situa en el 7,2%.
Després d’un 2018 en què la contractació es va frenar molt significativament, durant el 2019 el 
nombre de contractes signats a la comarca tornen a créixer amb força, sobretot durant el segon 
semestre.

COMERÇ EXTERIOR
Elaborat per la Cambra de Comerç de Girona

Les exportacions gironines durant el 2019 van ser de més de 5.782 milions d'euros, contra una 
xifra d'importacions d’uns 2.844 milions. Les xifres d'exportacions de les empreses gironines, a 
més, signifiquen el 7,83% de les exportacions catalanes. Les importacions, per la seva banda, 
representen el 3,08% del global català.
Per altra banda, els Certificats d'origen que van emetre el 2019 les Cambres de la demarcació de 
Girona van ser de 20.073, mentre que el 2018 es va arribar a un volum de 15.768, la qual cosa 
suposa un increment del 27,30%.
Observem doncs, que la Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament exportadora i 
representa un 11,57% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a països fora de la UE 
o amb qui no hi ha acord bilateral (especialment a l’Àfrica, Àsia i Amèrica), i continua essent la 
tercera comarca  en importància de la demarcació. Les exportacions a tercers països respecte de 
les dades de 2018 han tingut un creixement del 5,16%. El valor estimat anual és de 668,89 
milions d’euros (aquesta darrera xifra inclou també les exportacions a la UE). Cal destacar que la 
major part dels sectors productius participen en l’activitat exportadora.

TURISME 
Elaborat per Turisme Garrotxa

L’any 2019 el model de desenvolupament turístic de la Garrotxa s’ha continuat basant en el 
turisme sostenible i per a tothom, a través de l’estratègia i els principis de la CETS (Carta europea 
de turisme sostenible).
Pel que fa a l’oferta, el sector ha crescut especialment en habitatges d’ús turístic (+18,6%). També 
ha crescut la recaptació de l’impost sobre estades en allotjaments turístics (+2,9%). El nombre 
d’empreses turístiques compromeses amb la sostenibilitat i que treballen per un territori social-
ment responsable creix, i ja arriba a les 42 (+10,5%). La demanda, per la seva banda, es manté 
estable o lleugerament a la baixa respecte d’anys anteriors: petit descens en l’ocupació (-1%), 
poques variacions en el total de persones ateses a les oficines de turisme, i Catalunya com a 
mercat principal (55,9%), amb un pes important dels mercats internacionals (25,5%), que un any 
més superen l’estatal (18,6%).
Turistes, visitants i població local tenen a la seva disposició 1.119 km de camins senyalitzats per 
gaudir de la natura i fer salut, i més de 140 itineraris senyalitzats diferents.
Som, doncs, davant d’un sector divers que experimenta un nou creixement de l’oferta, més 
important que no pas el de la demanda, que es manté estable o lleugerament a l’alça, i una 
bona infraestructura per al gaudi de la natura.

PAU

SEGURETAT
Elaborat per Mossos d’Esquadra – ABP de la Garrotxa

La comarca de la Garrotxa històricament presenta un impacte o pressió delinqüencial baix i 
lineal durant tots els mesos de l’any. Respecte del 2018, observem una estabilitat dels fets 
delictius, una tònica inversa de la que es presenta en general a Catalunya.
Per determinar l’impacte i/o pressió delinqüencial que té un determinat territori es té en compte 
la taxa de fets penals per 1.000 habitants: aquesta taxa ens permet veure quin és l’impacte 
sobre la ciutadania en un determinat territori. A la Garrotxa, la taxa és de 38’9 delictes per 1.000 
habitants, mentre que el global de Catalunya és del 76,4, és a dir, el doble. Per tant, la població 
de la Garrotxa està gairebé al 50% per sota respecte de la mitjana de Catalunya. En aquest 
sentit, tot i que hem de continuar amb l’objectiu de reduir i minimitzar la delinqüència, sí que 
podem afirmar que tenim un bon nivell de qualitat pel que fa a la seguretat i al servei públic 
policial a la comarca. 
Pel que fa a la tipologia de delictes, la tendència mostra, com l’any anterior, dues tipologies: la 
primera, els robatoris amb força sobre les coses, furts i els robatoris a l’interior de domicilis. I, 
com a segon tipus, un fet delinqüencial que no necessàriament incideix de manera directa sobre 
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les persones i/o les coses, que són els delictes informàtics com les estafes, que mostren un 
lleuger increment en relació al 2018.
En la valoració, cal dir que en general els delictes són més especialitzats i no establerts contínua-
ment a la comarca, en el sentit que determinada delinqüència organitzada prové de fora de la 
nostra comarca a través de les vies ràpides d’accés a la Garrotxa i és difícil de detectar; tot i així, 
a la nostra comarca encara podem gaudir d’una bona seguretat si ens atenem als fets penals 
ocorreguts i l’impacte en la població, ja que la ràtio és la meitat de la de Catalunya. En aquesta 
línia, aquest 2019 s’ha continuat amb la implementació de mesures policials preventives com 
els controls policials a les diverses vies d’entrada de la comarca, l’increment dels patrullatges 
dirigits i la millora en les investigacions, focalitzant les identificacions en zones concretes i 
susceptibles de robatoris, fet que ha fet davallar el nombre de controls aleatoris en zones disper-
ses i el nombre de vehicles identificats en relació amb el 2018. Des d’una òptica de formació, 
també s’ha continuat amb les accions directes adreçades als més joves i de conscienciació de la 
nova amenaça que són les noves tecnologies i la ciberdelinqüència.
Finalment, cal incidir en la consolidació del GAV (Grup d’Atenció a la Víctima), que és l’oficina de 
suport i atenció a la víctima i que es basa en diferents accions: informar, coordinar, prevenir i 
protegir. És gràcies a aquesta tasca continuada del GAV que es veu un increment del nombre 
d’expedients oberts de noves víctimes i on observem un increment en les atencions per violèn-
cia de gènere, en les entrevistes amb les víctimes i amb les trucades de seguiment. 

Policia Municipal d’Olot  

Una de les problemàtiques socials d’arreu del país, i que també afecta la ciutat d’Olot, és la 
proliferació d’ocupacions.  Els habitatges ocupats (de vegades blocs sencers) sempre tenen una 
entitat bancària com a propietària. Malgrat la diligència a l’hora de notificar aquesta ocupació i 
confeccionar un primer atestat penal, la lentitud de la justícia i el baix interès dels propietaris 
acaben dilatant la resolució d’aquestes ocupacions. Al darrere de les ocupacions sovint hi ha 
grups relativament organitzats que, després de l’ocupació de manera fraudulenta, connecten 
l’habitatge a la xarxa de llum i aigua per acabar cedint aquest pis a una família amb pocs 
recursos que paga un únic import en rebre les noves claus. En el pitjor dels casos, els residents 
són gent marginal, amb problemes psicològics i de drogoaddicció, que malviuen en aquests 
habitatges ocupats i generen molèsties veïnals i problemes de mala convivència, que són de 
mal solucionar. 

JUSTÍCIA
Elaborat a través de les dades recollides des de la pàgina web www.poderjudicial.es

L’any 2019 han entrat 3.765 assumptes judicials als jutjats d’Olot i la Garrotxa: el 39% són proce-
diments civils (reclamacions de quantitat, desnonaments i altres conflictes), el 60% són procedi-
ments penals i el 6% procediments penals de violència contra la dona, un percentatge que 
augmenta un 2% en relació al 2018. Pel què fa l’entrada d’assumptes judicials, s’ha incrementat 

notablement, amb un 18,3% respecte del 2018.
La resolució d’assumptes judicials es concreta en 500 sentències (un augment de l’1,4% respecte de 
l’any anterior), 1.965 autos (un augment del 15% respecte del 2017) i 622 decrets (una xifra molt 
similar a la de l’any anterior). 
A finals de 2019, els jutjats d’Olot registren un total de 1.624 casos pendents, xifra que representa un 
augment del 38,9% en relació amb un any abans. 

PARTENARIAT | ALIANCES
Elaborat pel Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA) i el Consell Comarcal de la Garrotxa

Pel que fa a les administracions de la comarca, en aquesta edició s’analitza de nou l’evolució de la 
despesa dels ajuntaments (€/hab). En aquest sentit, observem que en relació amb els ingressos, 
l’evolució del conjunt d’ajuntaments de la comarca, després d’uns anys amb reajustos en les 
transferències de capital, s’ha mantingut més o menys estable.
En referència a les despeses totals del conjunt d’ajuntaments de la Garrotxa, cal dir que han variat 
significativament al llarg dels últims 10 anys, arran de les inversions i els ajustos en les transferències. 
Tanmateix, la despesa obligada s’ha mantingut amb una lleugera tendència a l’alça durant tots 
aquests anys.
Finalment, quant a la distribució del pressupost de les administracions locals, amb les dades del 
2018 observem que, en relació amb les del 2017, les xifres dels ajuntaments es mantenen més o 
menys igual, mentre que les del Consell Comarcal de la Garrotxa mostren una davallada en percen-
tatge d’aproximadament cinc punts. 



POBLACIÓ
Dades recollides de l’informe elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de l’informe 
d’Actíva Prospect i dades de referència de l’IDESCAT
Aquest 2019, la població de la comarca de la Garrotxa ha crescut de 977 persones respecte de 
l’any passat, i segueix la tendència de creixement dels últims anys (és el més alt dels últims deu 
anys). Aquest creixement ha situat la població total de la comarca en 57.590 persones, la xifra 
més alta des que es tenen dades. Aquest creixement demogràfic que viu la comarca està en 
consonància amb la dinàmica tant de les comarques gironines, com del conjunt de Catalunya, 
que han crescut en taxes similars durant els darrers anys. L’increment de la població ha estat 
impulsat per l’augment de la població estrangera a la Garrotxa, una  dinàmica també similar a la 
catalana. El 2019 es comptabilitzen 8.892 persones estrangeres empadronades, que suposen 
un 15,44% de la població; la catalana, se situa al 15,11%. Les principals nacionalitats presents a la 
comarca són Índia, Marroc, Romania, Xina, Hondures,  Gàmbia i Ucraïna. La Garrotxa és una 
comarca amb persones de, com a mínim, 91 nacionalitats diferents. En relació amb l’estructura 
de població que es donava l’any 2009, la piràmide de població mostra com els joves tenen més 
presència de cohorts, especialment aquells entre 5 i 15 anys. En canvi, les edats més joves, els 
cohorts de 0 a 3 anys, mostren una disminució significativa. Pel que fa a les edats actives, dels 
16 als 64 anys, s’evidencia una estructura més envellida, amb més pes dels cohorts d’edats més 
avançades, i una important reducció entre els cohorts de 20 a 35 anys. En el grup d’edat de la 
gent gran, de 65 anys i més, hi ha més pes en les primeres edats, dels 65 als 69 anys, i més enllà 
dels 80 anys, que expliquen el procés d’envelliment i sobreenvelliment que està experimentant 
la comarca durant els darrers anys.

PLANETA
Elaborat pel Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA), el Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa i l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa

CANVI CLIMÀTIC I QUALITAT DE L’AIRE
Durant l’any 2019, la precipitació mitjana de les estacions meteorològiques comarcals ha estat 
de 636,4mm, un 25% inferior a la mitjana de la pluviometria dels darrers anys, que ha estat de 
852 mm. 
A l’estació de Can Jordà (Santa Pau), es controla la concentració d’ozó de l’aire. Per a l’any 2019 
es va complir el valor objectiu de protecció de la salut humana (VOPS). També es controla la 
concentració de diòxid de nitrogen, i en aquest mateix any tampoc es va superar el valor límit 
anual. 
A la Garrotxa hi ha dues estacions per al control de les radiacions de camp electromagnètic de 
les freqüències de telefonia mòbil. Els nivells mesurats des de la seva posada en funcionament 
(una l’any 2005 i l’altra, el 2010) no han superat mai els nivells màxims permesos. 

BIODIVERSITAT, MEDI NATURAL I PAISATGE
Per aquesta edició de l’Observatori s’analitzen quatre indicadors en l’apartat de biodiversitat, 
medi natural i paisatge: la superfície d’inundació del riu Fluvià amb superfície qualificada de sòl 
urbà de la ciutat d’Olot, la densitat de porc senglar, les espècies exòtiques i la freqüència de 
visites dels tres espais naturals més visitats de la Garrotxa (la fageda d’en Jordà, el volcà del 
Croscat i la vall de Sant Aniol).

AIGUA
Amb dades dels darrers 7 anys, el consum total d’aigua per a ús domèstic a la comarca es manté 
constant, amb una lleugera tendència a l’alça. En l’àmbit català, la Garrotxa és la tretzena 
comarca de Catalunya amb menys consum d’aigua d’ús domèstic per habitant i dia i, amb 109 
litres, se situa per sota dels 116 litres que es calcula que consumeix, de mitjana, un català. 
 El 57% dels punts de cursos fluvials mostrejats durant el 2019, segons l’índex biològic IBMWP, 
presenten una qualitat molt bona o bona, i per la resta la qualitat és mitjana, deficient o dolenta. 
 Totes les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2019, excepte tres, presenten valors de 
concentració de nitrats inferiors al valor paramètric (50 mg/l). La concentració total de nitrats 
enguany ha trencat la tendència a la baixa dels últims anys. 
Enguany els nivells piezomètrics dels aqüífers tornen a ser baixos per les precipitacions poc 
abundants. 
Les fonts naturals d’Olot presenten una aigua sense garanties sanitàries, atès que són aigües no 
sotmeses a cap tipus de tractament, fet que s’evidencia per la presència d’alguns bacteris 
patògens com Escherichia coli. La concentració de nitrats en aquestes fonts es manté constant, 
amb una lleugera tendència a la baixa.

RESIDUS
Del 2000 al 2013, la producció de residus municipals a la Garrotxa va seguir la mateixa tendèn-
cia que en el conjunt de Catalunya: augmenta fins al 2006 i a partir d’aquí comença un descens. 
A partir de 2014, la tendència en la producció torna a ser a l’alça, tant al territori català com a la 
Garrotxa, on el 2018 la generació per càpita augmenta un 3%. 
Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà de selecció a la comarca és del 49%. Argelaguer és 
el municipi amb un nivell de selecció més elevat, amb el 78% dels residus seleccionats. En el 
conjunt de Catalunya, el grau de selecció és del 42%. 
La producció de residus industrials declarats a la Garrotxa des de l’any 2002 fins al 2007 va 
augmentar un 40%. A partir d’aquest any disminueix un 30%, fins al 2014, que torna a començar 
un procés d’increment que es frena l’any 2018. 

ENERGIA
En els tres darrers anys el consum elèctric dels equipaments municipals de la comarca ha seguit 
una tendència a la reducció, si bé molt lleugera. La reducció ha estat d’1,1% respecte als consums 
de l’any 2018. Tots els ajuntaments de la comarca consumeixen energia elèctrica 100% renova-
ble que els subministra la comercialitzadora que tenen contractada. 
Pel que fa referència a les instal·lacions de generació elèctrica local, en comparació amb el 2012, 

s’ha doblat la quantitat d’instal·lacions fotovoltaiques, si bé tenen una menor potència instal·la-
da i ja no són per a injecció a la xarxa com les inicials, sinó que treballen en el sistema d’autocon-
sum. De les 40 instal·lacions noves, 10 són de titularitat pública. La gran majoria s’han registrat 
en els darrers mesos del 2019 i principis del 2020, arran del canvis normatius favorables i a la 
reducció del cost de les instal·lacions. En relació amb la potència instal·lada i també energia 
generada, la cogeneració és la que té més potència, amb 51.870kW, després de la darrera 
incorporació d’una nova instal·lació de 4.040 kW. 
La certificació energètica dels edificis és obligatòria per als de nova construcció des del 2007. Per 
als antics, ho és des del 2013, i només en el moment que es venguin o lloguin. Aquesta certifica-
ció estableix unes categories en funció del consum i van des de l’A (més eficient) fins a la G 
(menys eficient). Dels 6.790 certificats d’edificis de la Garrotxa, el percentatge més alt correspon 
a la categoria E, amb 3.142 edificis. 

MOBILITAT
Al llarg del 2019, dos ajuntaments de la comarca (Riudaura i Santa Pau) han instal·lat punts de 
recàrrega en els seus municipis i s’afegeixen als existents a Olot, Besalú i Beuda. Cal tenir en 
compte que, a part d’aquests públics, n’hi ha de privats en pàrquings i establiments turístics. 

PERSONES

HABITATGE
Elaborat per l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot

Tot i que la Garrotxa ha moderat amb força el creixement del seu PIB durant el 2018 fins a 
situar-lo en el 2,3%, continua situant-se com una de les comarques que més ha crescut durant 
el període de recuperació econòmica. L’activitat constructora es ressent d’aquest alentiment i 
redueix el ritme de creixement, que ha situat el creixement de l’ocupació al sector de la construc-
ció en l’1,8% durant el darrer trimestre de 2019, i que ha situat els llocs de treball del sector de la 
construcció en 1.659. Pel que fa a la construcció d’habitatges, si durant el 2018 s’iniciaven 138 
habitatges, durant el 2019 se’n van començar 94, fet que suposa un descens del 31,8%. En els 
habitatges acabats, el descens també ha estat moderat, i s’ha passat de 57 a 33 habitatges 
finalitzats durant el 2019. El mateix procés es veu a Catalunya, on podem observar un creixe-
ment més estable del sector amb 14.549 habitatges iniciats i 8.831 d’habitatges acabats.
Pel que fa al mercat immobiliari residencial, d’altra banda, trobem un augment notable en el 
nombre d’habitatges venuts, tant nous com usats, i una estabilització dels preus; pel que fa al 
mercat de lloguer, la dinàmica tendeix sensiblement a la baixa, amb un nombre de contractes 
formalitzats a la Garrotxa durant el 2019 de 1.070, lleugerament per sota de l’any 2018, amb 1.211 
contractes formalitzats. L’import del lloguer mensual ha crescut, entre 2018 i 2019,  d’un 10% a 
la Garrotxa, i ha passat de 419,54€ euros mensuals a 464,22 €.

SERVEIS SOCIALS
Elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG)
Enguany la comarca ha augmentat en 977 persones; seguim amb moviments migratoris, 
especialment a la ciutat d’Olot. Al padró municipal hi ha hagut 2.104 altes, de les quals un 65,2% 
són persones estrangeres. Les principals nacionalitats són Índia, Marroc, romania, Xina, Hondu-
res, Gàmbia i Ucraïna. Segueix essent significatiu, per les conseqüències que té, el nombre de 
famílies que arriben a la comarca en una situació administrativa irregular o bé demanant asil. 
S’ha seguit mantenint la millora de la situació social i econòmica de la comarca, especialment 
pel que fa a la reducció de les xifres d’atur. Malgrat això, cada vegada ens arriben més situacions 
amb molta precarietat econòmica, i de l’habitatge, de persones que treballen però no arriben a 
final de mes, el que anomenem treballadors pobres. 
A banda de les problemàtiques socials derivades del context socioeconòmic, la població major 
de 85 anys és de 2.510 persones, de les quals 999 viuen soles. Aquesta situació d'envelliment i 
sobreenvelliment de la comarca suposa que gairebé un 40% de les atencions que es fan a 
serveis socials siguin per temes relacionats amb la promoció de l’autonomia i l’atenció a la 
dependència. 
Finalment, cal destacar l’augment significatiu de dones que participen en el SIAD, el Servei 
d’Informació i Atenció a Dones per rebre atenció psicològica, jurídica i per violència. 

EDUCACIÓ
Elaborat per l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot (IMEJO)

Si mirem el conjunt català, les dades sobre educació a la Garrotxa no difereixen gaire de les de la 
resta de Catalunya, si bé se’n poden identificar algunes especificitats, com una major escolarit-
zació a les escoles bressol. A la Garrotxa, la taxa d’escolarització de 0 a 2 anys se situa un any més 
per sobre del 50%. Si ens fixem en el segon cicle d’educació infantil, comprovem que l’escolarit-
zació dels infants en aquesta etapa no obligatòria continua essent l’opció més majoritària entre 
les famílies de la Garrotxa (94,7%). Una altra dada rellevant és que el nivell d’alumnes que acredi-
ten l’ESO a la comarca (86,19 %) ha baixat respecte de l’any anterior i també respecte del conjunt 
de Catalunya (88,8%). Pel que fa als coneixements globals a l’ESO, cal destacar uns millors 
coneixements en matemàtiques i ciència. Una vegada més, els resultats de les proves PAU 
demostren el gran nivell acadèmic i formatiu de la comarca. El 2019, i per segon any consecutiu, 
tots els alumnes garrotxins que es van presentar a les proves PAU van aprovar-les. Cal remarcar, 
també, la bona oferta de cicles formatius i de programes per a les noves oportunitats (PFI i IFE); 
si ens fixem en quines són les famílies professionals més sol·licitades de la comarca, observem 
que en l’àmbit de CFGM o CFAM la família de sanitat es manté com la més demanada. Si ens 
fixem en els estudis de CFGS o CFAS, observem que es manté la tendència de l’any passat i la 
família professional més sol·licitada és la d’arts plàstiques i disseny. Les dades recollides aquest 
any també ens permeten identificar famílies professionals altament masculinitzades o feminit-
zades. Com a senyals d’alarma, cal subratllar que l’origen familiar condiciona molt els resultats 
d’ESO dels alumnes i que, encara avui, el biaix de gènere en els cicles formatius és gran. 

INFORME INSERCIÓ LABORAL GRADUATS FP 2019 LA GARROTXA
Elaborat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES)

Segons l’estudi Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals, només el 5% dels alumnes 
graduats en FP o Ensenyaments Artístics l’any 2019, en algun dels centres de la comarca, està 
buscant feina. Per obtenir aquests resultats s’ha fet una enquesta d’inserció laboral a 362 joves 
de la promoció de l’any 2019, sis mesos després d’haver-se graduat (aproximadament el 85% 
dels alumnes que han acabat). Els centres de procedència dels alumnes són: Institut Bosc de la 
Coma, Institut la Garrotxa, Institut Montsacopa, Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, Escola 
Pia Olot i Kreas, Centre Integral de Formació en Indústries Càrnies i Agroalimentàries. 
Un 51% dels joves graduats ha trobat feina, mentre que un 44% continua estudiant. Si només 
ens fixem en els graduats de cicle mitjà, un 73% continua estudiant, pràcticament tots un grau 
superior. Pel que fa als graduats de cicle superior, un 43% estudia a la universitat, cosa que 
demostra que els cicles de grau superior són una via molt vàlida per accedir a estudis universita-
ris, amb l’avantatge que els alumnes que opten per aquest camí han pogut conèixer la realitat 
del seu perfil professional a través de la formació en centres de treball, tenen un bon coneixe-
ment de la part pràctica que els facilita la inserció laboral i és una opció molt valorada per les 
empreses.  
Referent a la feina actual, un 73% manifesta que la realització dels estudis de cicles els ha 
facilitat la incorporació al món laboral. Aquests resultats demostren que els estudis de formació 
professionalitzadora són una opció molt interessant a l’hora de trobar feina. Quant al tipus de 
contracte, el 58% són temporals, enfront d'un 38%, que són indefinits.  

ESTUDIS UNIVERSITARIS
Elaborat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES)

Durant el curs 2019-20, un total de 1.161 estudiants de la comarca de la Garrotxa estan cursant 
un grau universitari en alguna de les universitats catalanes, tan sols 4 alumnes menys que l’any 
anterior. Són 10 dones més i 14 homes menys que l’any anterior i, en total, les primeres repre-
senten el 59,86% (695), mentre que els homes són el 40,14% (466). 
Si bé durant pràcticament 5 anys seguits el grau d’Administració i Direcció d’Empreses ha estat 
el més estudiat pels universitaris de la Garrotxa, tot i que continua sent una de les opcions més 
escollides, enguany els graus que apleguen més alumnes són els d’Educació infantil i Educació 
Primària (98 en total). 
Una tendència que es manté invariable des que recollim dades, ja fa més de 10 anys, és l’elecció 
del centre on estudiar. La Universitat de Girona continua aplegant bona part dels universitaris 
provinents de la Garrotxa i per al curs 2019-20 són 412, xifra que representa prop d’un 36% del 
total d’estudiants de la comarca. 
La segueixen la Universitat de Barcelona, amb 162 alumnes; la Universitat Oberta de Catalunya 
que aquest curs ha perdut una vintena d’alumnes, tot i que, amb 132 alumnes, continua repre-
sentant la tercera opció per tercer any consecutiu, , i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
125 alumnes. 

LLENGUA
Elaborat pel Consorci per a la Normalització Lingüística d’Olot – la Garrotxa

El 2019, la Direcció General de Política Lingüística va publicar l’Enquesta d’usos lingüístics de la 
població (EULP), un estudi quinquennal dels usos de català (del castellà i d’altres llengües) a 
Catalunya de la població de 15 anys i més.
La conclusió, comparant els resultats amb els altres estudis (2003, 2008 i 2013), és que l’ús del 
català com a llengua d’ús habitual aguanta a les comarques gironines, amb un 54,1%, però es 
desploma a l’àmbit metropolità, on només el 27,5% afirma que usa el català habitualment.
Pel que fa a la llengua d’identificació, s’observa que els joves fan usos compartits entre català i 
altres llengües i no s’identifiquen tant amb el català com les generacions més grans. Com més 
identificació hi ha amb una llengua, més habitual acaba essent en l’ús diari. Val la pena recordar 
que a les comarques gironines gairebé 90.000 persones tenen coma llengua inicial llengües 
diferents del català i del castellà, i d’aquestes destaca l’àrab, que és la llengua inicial de 21.700 
persones.
Pel que fa a Olot, amb un índex d’immigració del 20,1%, hem passat, en cinc anys, de 60 nacio-
nalitats a 91, però el nombre de llengües es manté força estable: incloent-hi el català i el castellà, 
la ciutat en té 58, amb les mateixes cinc grans llengües, que són, per ordre de més a menys 
parlants: panjabi, romanès, àrab, xinès mandarí i soninke.
És molt important destacar dos aspectes: UN, la tendència a l’alça de la immigració d’Amèrica 
Central i del Sud (a Olot, hi viuen 1.771 persones sud-americanes); DOS, l’índex de població 
panjabi que viu a Catalunya és del 6,13%, mentre que a Olot és del 18,16%, tres vegades més. 
Tenim una població de 1.684 persones del Panjab a Olot, la comunitat més gran de Catalunya.
Actualment, el 70% de la feina que fa el Servei de Català d’Olot-la Garrotxa se centra en l’ensen-
yament, sobretot dels cursos de nivells inicials i bàsics. No hi ha gaire continuïtat en l’aprenen-
tatge més enllà del Bàsic 3: la majoria de persones estrangeres estudien només 45-90 hores de 
català perquè és un tràmit per a l’arrelament o la residència.
Si analitzem l’alumnat per procedències, veiem que el 39% d’aquests nivells bàsics són alumnes 
que provenen d’Amèrica Central i del Sud, però només un 8% provenen de l’Índia, malgrat ser 
una comunitat tan gran.
Per acabar, volem remarcar que, en col·laboració amb l’Àrea d’Informació del Territori de l’Ajun-
tament d’Olot, s’ha elaborat un mapa que es posa a disposició del públic en general: mapa de 
terceres llengües, en què observem que el panjabi continua tenint un pes important a la ciutat 
com a tercera llengua d’alguns barris, mentre que la resta de llengües estan molt més repartides 
(el xinès, per exemple, no surt a cap districte com a 3a llengua, malgrat que hi 842 parlants de 
xinès mandarí, però estan molt repartits per tot Olot). 

SALUT
Elaborat per la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, l’Institut Català de la Salut 
(la Garrotxa) i l’Institut d’Assistència Sanitària (la Garrotxa) 

La comarca de la Garrotxa ha experimentat un augment de població, sobretot a nivell de la 
ciutat d’Olot. Durant el 2019 es va poder augmentar el nombre d’unitats bàsiques assistencials 
a l’EAP Garrotxa afegint a l’equip  un metge i una infermera. 
Al llarg d’aquest 2019, a la comarca s’han anat consolidant diversos dels projectes iniciats els 
darrers tres anys que busquen promoure el treball en xarxa i l’acostament dels serveis assisten-
cials a la comunitat. Dins del marc del Programa suport a primària en salut mental i addiccions,  
es va poder tirar endavant el primer grup específic per a homes i s’han començat a posar les 
bases per poder fer un treball en xarxa orientat a la comunitat per afavorir la desmedicalització. 
Es va realitzar la Primera Jornada de salut mediambiental pediàtrica de Catalunya i la FHOCG 
(Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa) va signar el mes d’abril el conveni amb la 
UVic-UCC i  el consistori olotí amb l’objectiu de promoure el desenvolupament de les humani-
tats integrades en les ciències de la salut i es va portar a terme un cicle de conferències sota el 
títol de “Límits i coneixement: ciència i humanitats a la sanitat del segle XXI”. 
En el marc del treball en xarxa, es va continuar avançant en l’elaboració d’un protocol d’estudi 
per conèixer la realitat de la solitud no volguda a la nostra comarca.

ESPORTS 
Elaborat per l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot  (IMELO)

Aquest any, per l’episodi d’emergència sanitària i social per Covid-19, ha estat impossible recollir 
les dades d’esport federat d’Olot per al llibret de l’Observatori; de totes maneres, s’intentarà 
anar recollint dades per tal de mantenir la seqüència d’aquesta informació per a les edicions 
posteriors, i també per disposar de les dades actualitzades per a la pàgina web de l’Observatori 
www.observatorigarrotxa.cat
Per a aquesta edició, ens hem fixat en els usos de les IEM (instal·lacions esportives municipals) 
de gestió directa de l’Ajuntament d’Olot durant la temporada 2018 – 2019. Cal concretar que, 
quan parlem de gestió directa, això vol dir que és el mateix Ajuntament qui a través de la seva 
Àrea d’Esports en fa el manteniment i les tasques de consergeria.  
Pel que fa a la promoció de l’activitat física a les escoles, es tracta d’un programa amb molts 
anys de recorregut i que es desenvolupa de forma gratuïta i en horari escolar, fet que garanteix 
la participació de tot l’alumnat. Aquest 2019 s’han consolidat les sessions de natació a 1r de 
primària i, en general, observem que el 2019 s’ha mantingut la tendència de participació tant en 
escacs com en poliesport.

CULTURA
Elaborat per l’Institut Municipal de Cultura d’Olot (IMCO)

Durant el 2019, l’Institut Municipal de Cultura ha mantingut una activitat similar a la d’altres 
anys, amb un mateix pressupost i amb una programació i una oferta cultural basades en l’equi-
libri entre la quantitat i la qualitat. S’han programat 125 espectacles d’arts escèniques, sis menys 
que el 2018, i 208 concerts (públics i privats), 3 més que l’any passat. Com en anys anteriors, la 
resposta ciutadana ha estat notable; en xifres, cal destacar una davallada en nombre d’especta-
dors als espectacles celebrats en recintes tancats, que va passar dels 40.884 del 2018 als 32.035 
del 2019, i un augment notable de les persones que van visitar els museus d’Olot, que van 
passar dels 63.454 visitants als 95.867 del 2019.

Cal destacar, finalment, la incorporació de tres nous festivals, dos dels quals adreçats als més 
petits, i la bona acollida per part del públic dels festivals ja existents com Sismògraf, MOT o 
Lluèrnia, que s’han convertit en pols de referència cultural del país. 

ECONOMIA

COMPORTAMENT ECONÒMIC
Elaborat per Actíva Prospect

Aquest 2019, tot i que la Garrotxa ha moderat amb força el creixement del seu PIB durant el 
2018 fins a situar-lo en el 2,33%, en el més llarg termini situa la Garrotxa com una de les comar-
ques que més ha crescut durant el període de recuperació econòmica.
El menor creixement econòmic i els majors creixements poblacionals allunyen la Garrotxa de la 
total confluència dels nivells de PIB per càpita amb Catalunya, que se situa actualment en un 
2,0% per sota del nivell català.  
La Garrotxa, que ha registrat nivells de productivitat per lloc de treball superiors als de Catalunya 
durant els darrers anys amb una mitjana de 71.764 €, per lloc de treball.
L’evolució de la renda a la comarca continua sent molt positiva gràcies a un dels majors 
increments dels últims anys: l’augment de 1.669 euros de la base imposable per declarant de 
l’IRPF durant el 2017 situa la renda mitjana en els 21.714 €, la xifra més elevada des que es 
disposa de dades.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Elaborat per Actíva Prospect
La dinàmica de moderació dels creixements de l’ocupació en la qual es trobava immersa la 
Garrotxa es reverteix a finals del 2019 gràcies al creixement de la indústria.
La indústria assoleix un nou màxim d’ocupació amb 9.903 llocs de treball a la comarca, gràcies 
a l’impuls del sector de l’alimentació, especialment durant el darrer trimestre de l’any.
El mal comportament del comerç durant el 2019 frena el creixement de l’ocupació al sector 
serveis. La construcció segueix reduint els ritmes de creixement i l’agricultura es manté en la 

tònica negativa dels últims trimestres.
Un any més, la indústria torna a liderar el creixement de l’ocupació a la Garrotxa, i genera el 
82,9% dels 754 nous llocs de treball creats a la comarca durant els últims mesos de l’any.
Durant el 2019, els serveis redueixen el seu ritme de creixement respecte d’ anys anteriors amb 
increments que han fluctuat entre el 0,9% i l’1,7%, davant les variacions superiors al 3,0% del 
període 2014-2018. La causa d’aquest alentiment ha estat el retrocés del comerç, que ja acumu-
la tres trimestres consecutius amb pèrdues d’ocupació i que durant els tres últims mesos de 
l’any ha perdut 109 llocs de treball.

MERCAT DE TREBALL
Elaborat per Actíva Prospect

L’alentiment dels ritmes de creixement de l’ocupació es reverteix a finals del 2019 amb un 
repunt que torna a situar l’ocupació de la Garrotxa en màxims històrics.
Davant del constant creixement del treball assalariat, que tanca el 2019 amb un increment del 
5,2%, el treball autònom s’enfonsa amb pèrdues d’ocupació que se situen en el -7,2% durant el 
mateix període.
La reducció del nombre de persones registrades a l’atur es modera durant el 2019, i se situa en 
tan sols un 0,7% el darrer trimestre de l’any. A Catalunya, la reducció se situa en el 7,2%.
Després d’un 2018 en què la contractació es va frenar molt significativament, durant el 2019 el 
nombre de contractes signats a la comarca tornen a créixer amb força, sobretot durant el segon 
semestre.

COMERÇ EXTERIOR
Elaborat per la Cambra de Comerç de Girona

Les exportacions gironines durant el 2019 van ser de més de 5.782 milions d'euros, contra una 
xifra d'importacions d’uns 2.844 milions. Les xifres d'exportacions de les empreses gironines, a 
més, signifiquen el 7,83% de les exportacions catalanes. Les importacions, per la seva banda, 
representen el 3,08% del global català.
Per altra banda, els Certificats d'origen que van emetre el 2019 les Cambres de la demarcació de 
Girona van ser de 20.073, mentre que el 2018 es va arribar a un volum de 15.768, la qual cosa 
suposa un increment del 27,30%.
Observem doncs, que la Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament exportadora i 
representa un 11,57% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a països fora de la UE 
o amb qui no hi ha acord bilateral (especialment a l’Àfrica, Àsia i Amèrica), i continua essent la 
tercera comarca  en importància de la demarcació. Les exportacions a tercers països respecte de 
les dades de 2018 han tingut un creixement del 5,16%. El valor estimat anual és de 668,89 
milions d’euros (aquesta darrera xifra inclou també les exportacions a la UE). Cal destacar que la 
major part dels sectors productius participen en l’activitat exportadora.

TURISME 
Elaborat per Turisme Garrotxa

L’any 2019 el model de desenvolupament turístic de la Garrotxa s’ha continuat basant en el 
turisme sostenible i per a tothom, a través de l’estratègia i els principis de la CETS (Carta europea 
de turisme sostenible).
Pel que fa a l’oferta, el sector ha crescut especialment en habitatges d’ús turístic (+18,6%). També 
ha crescut la recaptació de l’impost sobre estades en allotjaments turístics (+2,9%). El nombre 
d’empreses turístiques compromeses amb la sostenibilitat i que treballen per un territori social-
ment responsable creix, i ja arriba a les 42 (+10,5%). La demanda, per la seva banda, es manté 
estable o lleugerament a la baixa respecte d’anys anteriors: petit descens en l’ocupació (-1%), 
poques variacions en el total de persones ateses a les oficines de turisme, i Catalunya com a 
mercat principal (55,9%), amb un pes important dels mercats internacionals (25,5%), que un any 
més superen l’estatal (18,6%).
Turistes, visitants i població local tenen a la seva disposició 1.119 km de camins senyalitzats per 
gaudir de la natura i fer salut, i més de 140 itineraris senyalitzats diferents.
Som, doncs, davant d’un sector divers que experimenta un nou creixement de l’oferta, més 
important que no pas el de la demanda, que es manté estable o lleugerament a l’alça, i una 
bona infraestructura per al gaudi de la natura.

PAU

SEGURETAT
Elaborat per Mossos d’Esquadra – ABP de la Garrotxa

La comarca de la Garrotxa històricament presenta un impacte o pressió delinqüencial baix i 
lineal durant tots els mesos de l’any. Respecte del 2018, observem una estabilitat dels fets 
delictius, una tònica inversa de la que es presenta en general a Catalunya.
Per determinar l’impacte i/o pressió delinqüencial que té un determinat territori es té en compte 
la taxa de fets penals per 1.000 habitants: aquesta taxa ens permet veure quin és l’impacte 
sobre la ciutadania en un determinat territori. A la Garrotxa, la taxa és de 38’9 delictes per 1.000 
habitants, mentre que el global de Catalunya és del 76,4, és a dir, el doble. Per tant, la població 
de la Garrotxa està gairebé al 50% per sota respecte de la mitjana de Catalunya. En aquest 
sentit, tot i que hem de continuar amb l’objectiu de reduir i minimitzar la delinqüència, sí que 
podem afirmar que tenim un bon nivell de qualitat pel que fa a la seguretat i al servei públic 
policial a la comarca. 
Pel que fa a la tipologia de delictes, la tendència mostra, com l’any anterior, dues tipologies: la 
primera, els robatoris amb força sobre les coses, furts i els robatoris a l’interior de domicilis. I, 
com a segon tipus, un fet delinqüencial que no necessàriament incideix de manera directa sobre 
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les persones i/o les coses, que són els delictes informàtics com les estafes, que mostren un 
lleuger increment en relació al 2018.
En la valoració, cal dir que en general els delictes són més especialitzats i no establerts contínua-
ment a la comarca, en el sentit que determinada delinqüència organitzada prové de fora de la 
nostra comarca a través de les vies ràpides d’accés a la Garrotxa i és difícil de detectar; tot i així, 
a la nostra comarca encara podem gaudir d’una bona seguretat si ens atenem als fets penals 
ocorreguts i l’impacte en la població, ja que la ràtio és la meitat de la de Catalunya. En aquesta 
línia, aquest 2019 s’ha continuat amb la implementació de mesures policials preventives com 
els controls policials a les diverses vies d’entrada de la comarca, l’increment dels patrullatges 
dirigits i la millora en les investigacions, focalitzant les identificacions en zones concretes i 
susceptibles de robatoris, fet que ha fet davallar el nombre de controls aleatoris en zones disper-
ses i el nombre de vehicles identificats en relació amb el 2018. Des d’una òptica de formació, 
també s’ha continuat amb les accions directes adreçades als més joves i de conscienciació de la 
nova amenaça que són les noves tecnologies i la ciberdelinqüència.
Finalment, cal incidir en la consolidació del GAV (Grup d’Atenció a la Víctima), que és l’oficina de 
suport i atenció a la víctima i que es basa en diferents accions: informar, coordinar, prevenir i 
protegir. És gràcies a aquesta tasca continuada del GAV que es veu un increment del nombre 
d’expedients oberts de noves víctimes i on observem un increment en les atencions per violèn-
cia de gènere, en les entrevistes amb les víctimes i amb les trucades de seguiment. 

Policia Municipal d’Olot  

Una de les problemàtiques socials d’arreu del país, i que també afecta la ciutat d’Olot, és la 
proliferació d’ocupacions.  Els habitatges ocupats (de vegades blocs sencers) sempre tenen una 
entitat bancària com a propietària. Malgrat la diligència a l’hora de notificar aquesta ocupació i 
confeccionar un primer atestat penal, la lentitud de la justícia i el baix interès dels propietaris 
acaben dilatant la resolució d’aquestes ocupacions. Al darrere de les ocupacions sovint hi ha 
grups relativament organitzats que, després de l’ocupació de manera fraudulenta, connecten 
l’habitatge a la xarxa de llum i aigua per acabar cedint aquest pis a una família amb pocs 
recursos que paga un únic import en rebre les noves claus. En el pitjor dels casos, els residents 
són gent marginal, amb problemes psicològics i de drogoaddicció, que malviuen en aquests 
habitatges ocupats i generen molèsties veïnals i problemes de mala convivència, que són de 
mal solucionar. 

JUSTÍCIA
Elaborat a través de les dades recollides des de la pàgina web www.poderjudicial.es

L’any 2019 han entrat 3.765 assumptes judicials als jutjats d’Olot i la Garrotxa: el 39% són proce-
diments civils (reclamacions de quantitat, desnonaments i altres conflictes), el 60% són procedi-
ments penals i el 6% procediments penals de violència contra la dona, un percentatge que 
augmenta un 2% en relació al 2018. Pel què fa l’entrada d’assumptes judicials, s’ha incrementat 

notablement, amb un 18,3% respecte del 2018.
La resolució d’assumptes judicials es concreta en 500 sentències (un augment de l’1,4% respecte de 
l’any anterior), 1.965 autos (un augment del 15% respecte del 2017) i 622 decrets (una xifra molt 
similar a la de l’any anterior). 
A finals de 2019, els jutjats d’Olot registren un total de 1.624 casos pendents, xifra que representa un 
augment del 38,9% en relació amb un any abans. 

PARTENARIAT | ALIANCES
Elaborat pel Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA) i el Consell Comarcal de la Garrotxa

Pel que fa a les administracions de la comarca, en aquesta edició s’analitza de nou l’evolució de la 
despesa dels ajuntaments (€/hab). En aquest sentit, observem que en relació amb els ingressos, 
l’evolució del conjunt d’ajuntaments de la comarca, després d’uns anys amb reajustos en les 
transferències de capital, s’ha mantingut més o menys estable.
En referència a les despeses totals del conjunt d’ajuntaments de la Garrotxa, cal dir que han variat 
significativament al llarg dels últims 10 anys, arran de les inversions i els ajustos en les transferències. 
Tanmateix, la despesa obligada s’ha mantingut amb una lleugera tendència a l’alça durant tots 
aquests anys.
Finalment, quant a la distribució del pressupost de les administracions locals, amb les dades del 
2018 observem que, en relació amb les del 2017, les xifres dels ajuntaments es mantenen més o 
menys igual, mentre que les del Consell Comarcal de la Garrotxa mostren una davallada en percen-
tatge d’aproximadament cinc punts. 



POBLACIÓ
Dades recollides de l’informe elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de l’informe 
d’Actíva Prospect i dades de referència de l’IDESCAT
Aquest 2019, la població de la comarca de la Garrotxa ha crescut de 977 persones respecte de 
l’any passat, i segueix la tendència de creixement dels últims anys (és el més alt dels últims deu 
anys). Aquest creixement ha situat la població total de la comarca en 57.590 persones, la xifra 
més alta des que es tenen dades. Aquest creixement demogràfic que viu la comarca està en 
consonància amb la dinàmica tant de les comarques gironines, com del conjunt de Catalunya, 
que han crescut en taxes similars durant els darrers anys. L’increment de la població ha estat 
impulsat per l’augment de la població estrangera a la Garrotxa, una  dinàmica també similar a la 
catalana. El 2019 es comptabilitzen 8.892 persones estrangeres empadronades, que suposen 
un 15,44% de la població; la catalana, se situa al 15,11%. Les principals nacionalitats presents a la 
comarca són Índia, Marroc, Romania, Xina, Hondures,  Gàmbia i Ucraïna. La Garrotxa és una 
comarca amb persones de, com a mínim, 91 nacionalitats diferents. En relació amb l’estructura 
de població que es donava l’any 2009, la piràmide de població mostra com els joves tenen més 
presència de cohorts, especialment aquells entre 5 i 15 anys. En canvi, les edats més joves, els 
cohorts de 0 a 3 anys, mostren una disminució significativa. Pel que fa a les edats actives, dels 
16 als 64 anys, s’evidencia una estructura més envellida, amb més pes dels cohorts d’edats més 
avançades, i una important reducció entre els cohorts de 20 a 35 anys. En el grup d’edat de la 
gent gran, de 65 anys i més, hi ha més pes en les primeres edats, dels 65 als 69 anys, i més enllà 
dels 80 anys, que expliquen el procés d’envelliment i sobreenvelliment que està experimentant 
la comarca durant els darrers anys.

PLANETA
Elaborat pel Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA), el Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa i l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa

CANVI CLIMÀTIC I QUALITAT DE L’AIRE
Durant l’any 2019, la precipitació mitjana de les estacions meteorològiques comarcals ha estat 
de 636,4mm, un 25% inferior a la mitjana de la pluviometria dels darrers anys, que ha estat de 
852 mm. 
A l’estació de Can Jordà (Santa Pau), es controla la concentració d’ozó de l’aire. Per a l’any 2019 
es va complir el valor objectiu de protecció de la salut humana (VOPS). També es controla la 
concentració de diòxid de nitrogen, i en aquest mateix any tampoc es va superar el valor límit 
anual. 
A la Garrotxa hi ha dues estacions per al control de les radiacions de camp electromagnètic de 
les freqüències de telefonia mòbil. Els nivells mesurats des de la seva posada en funcionament 
(una l’any 2005 i l’altra, el 2010) no han superat mai els nivells màxims permesos. 

BIODIVERSITAT, MEDI NATURAL I PAISATGE
Per aquesta edició de l’Observatori s’analitzen quatre indicadors en l’apartat de biodiversitat, 
medi natural i paisatge: la superfície d’inundació del riu Fluvià amb superfície qualificada de sòl 
urbà de la ciutat d’Olot, la densitat de porc senglar, les espècies exòtiques i la freqüència de 
visites dels tres espais naturals més visitats de la Garrotxa (la fageda d’en Jordà, el volcà del 
Croscat i la vall de Sant Aniol).

AIGUA
Amb dades dels darrers 7 anys, el consum total d’aigua per a ús domèstic a la comarca es manté 
constant, amb una lleugera tendència a l’alça. En l’àmbit català, la Garrotxa és la tretzena 
comarca de Catalunya amb menys consum d’aigua d’ús domèstic per habitant i dia i, amb 109 
litres, se situa per sota dels 116 litres que es calcula que consumeix, de mitjana, un català. 
 El 57% dels punts de cursos fluvials mostrejats durant el 2019, segons l’índex biològic IBMWP, 
presenten una qualitat molt bona o bona, i per la resta la qualitat és mitjana, deficient o dolenta. 
 Totes les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2019, excepte tres, presenten valors de 
concentració de nitrats inferiors al valor paramètric (50 mg/l). La concentració total de nitrats 
enguany ha trencat la tendència a la baixa dels últims anys. 
Enguany els nivells piezomètrics dels aqüífers tornen a ser baixos per les precipitacions poc 
abundants. 
Les fonts naturals d’Olot presenten una aigua sense garanties sanitàries, atès que són aigües no 
sotmeses a cap tipus de tractament, fet que s’evidencia per la presència d’alguns bacteris 
patògens com Escherichia coli. La concentració de nitrats en aquestes fonts es manté constant, 
amb una lleugera tendència a la baixa.

RESIDUS
Del 2000 al 2013, la producció de residus municipals a la Garrotxa va seguir la mateixa tendèn-
cia que en el conjunt de Catalunya: augmenta fins al 2006 i a partir d’aquí comença un descens. 
A partir de 2014, la tendència en la producció torna a ser a l’alça, tant al territori català com a la 
Garrotxa, on el 2018 la generació per càpita augmenta un 3%. 
Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà de selecció a la comarca és del 49%. Argelaguer és 
el municipi amb un nivell de selecció més elevat, amb el 78% dels residus seleccionats. En el 
conjunt de Catalunya, el grau de selecció és del 42%. 
La producció de residus industrials declarats a la Garrotxa des de l’any 2002 fins al 2007 va 
augmentar un 40%. A partir d’aquest any disminueix un 30%, fins al 2014, que torna a començar 
un procés d’increment que es frena l’any 2018. 

ENERGIA
En els tres darrers anys el consum elèctric dels equipaments municipals de la comarca ha seguit 
una tendència a la reducció, si bé molt lleugera. La reducció ha estat d’1,1% respecte als consums 
de l’any 2018. Tots els ajuntaments de la comarca consumeixen energia elèctrica 100% renova-
ble que els subministra la comercialitzadora que tenen contractada. 
Pel que fa referència a les instal·lacions de generació elèctrica local, en comparació amb el 2012, 

s’ha doblat la quantitat d’instal·lacions fotovoltaiques, si bé tenen una menor potència instal·la-
da i ja no són per a injecció a la xarxa com les inicials, sinó que treballen en el sistema d’autocon-
sum. De les 40 instal·lacions noves, 10 són de titularitat pública. La gran majoria s’han registrat 
en els darrers mesos del 2019 i principis del 2020, arran del canvis normatius favorables i a la 
reducció del cost de les instal·lacions. En relació amb la potència instal·lada i també energia 
generada, la cogeneració és la que té més potència, amb 51.870kW, després de la darrera 
incorporació d’una nova instal·lació de 4.040 kW. 
La certificació energètica dels edificis és obligatòria per als de nova construcció des del 2007. Per 
als antics, ho és des del 2013, i només en el moment que es venguin o lloguin. Aquesta certifica-
ció estableix unes categories en funció del consum i van des de l’A (més eficient) fins a la G 
(menys eficient). Dels 6.790 certificats d’edificis de la Garrotxa, el percentatge més alt correspon 
a la categoria E, amb 3.142 edificis. 

MOBILITAT
Al llarg del 2019, dos ajuntaments de la comarca (Riudaura i Santa Pau) han instal·lat punts de 
recàrrega en els seus municipis i s’afegeixen als existents a Olot, Besalú i Beuda. Cal tenir en 
compte que, a part d’aquests públics, n’hi ha de privats en pàrquings i establiments turístics. 

PERSONES

HABITATGE
Elaborat per l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot

Tot i que la Garrotxa ha moderat amb força el creixement del seu PIB durant el 2018 fins a 
situar-lo en el 2,3%, continua situant-se com una de les comarques que més ha crescut durant 
el període de recuperació econòmica. L’activitat constructora es ressent d’aquest alentiment i 
redueix el ritme de creixement, que ha situat el creixement de l’ocupació al sector de la construc-
ció en l’1,8% durant el darrer trimestre de 2019, i que ha situat els llocs de treball del sector de la 
construcció en 1.659. Pel que fa a la construcció d’habitatges, si durant el 2018 s’iniciaven 138 
habitatges, durant el 2019 se’n van començar 94, fet que suposa un descens del 31,8%. En els 
habitatges acabats, el descens també ha estat moderat, i s’ha passat de 57 a 33 habitatges 
finalitzats durant el 2019. El mateix procés es veu a Catalunya, on podem observar un creixe-
ment més estable del sector amb 14.549 habitatges iniciats i 8.831 d’habitatges acabats.
Pel que fa al mercat immobiliari residencial, d’altra banda, trobem un augment notable en el 
nombre d’habitatges venuts, tant nous com usats, i una estabilització dels preus; pel que fa al 
mercat de lloguer, la dinàmica tendeix sensiblement a la baixa, amb un nombre de contractes 
formalitzats a la Garrotxa durant el 2019 de 1.070, lleugerament per sota de l’any 2018, amb 1.211 
contractes formalitzats. L’import del lloguer mensual ha crescut, entre 2018 i 2019,  d’un 10% a 
la Garrotxa, i ha passat de 419,54€ euros mensuals a 464,22 €.

SERVEIS SOCIALS
Elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG)
Enguany la comarca ha augmentat en 977 persones; seguim amb moviments migratoris, 
especialment a la ciutat d’Olot. Al padró municipal hi ha hagut 2.104 altes, de les quals un 65,2% 
són persones estrangeres. Les principals nacionalitats són Índia, Marroc, romania, Xina, Hondu-
res, Gàmbia i Ucraïna. Segueix essent significatiu, per les conseqüències que té, el nombre de 
famílies que arriben a la comarca en una situació administrativa irregular o bé demanant asil. 
S’ha seguit mantenint la millora de la situació social i econòmica de la comarca, especialment 
pel que fa a la reducció de les xifres d’atur. Malgrat això, cada vegada ens arriben més situacions 
amb molta precarietat econòmica, i de l’habitatge, de persones que treballen però no arriben a 
final de mes, el que anomenem treballadors pobres. 
A banda de les problemàtiques socials derivades del context socioeconòmic, la població major 
de 85 anys és de 2.510 persones, de les quals 999 viuen soles. Aquesta situació d'envelliment i 
sobreenvelliment de la comarca suposa que gairebé un 40% de les atencions que es fan a 
serveis socials siguin per temes relacionats amb la promoció de l’autonomia i l’atenció a la 
dependència. 
Finalment, cal destacar l’augment significatiu de dones que participen en el SIAD, el Servei 
d’Informació i Atenció a Dones per rebre atenció psicològica, jurídica i per violència. 

EDUCACIÓ
Elaborat per l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot (IMEJO)

Si mirem el conjunt català, les dades sobre educació a la Garrotxa no difereixen gaire de les de la 
resta de Catalunya, si bé se’n poden identificar algunes especificitats, com una major escolarit-
zació a les escoles bressol. A la Garrotxa, la taxa d’escolarització de 0 a 2 anys se situa un any més 
per sobre del 50%. Si ens fixem en el segon cicle d’educació infantil, comprovem que l’escolarit-
zació dels infants en aquesta etapa no obligatòria continua essent l’opció més majoritària entre 
les famílies de la Garrotxa (94,7%). Una altra dada rellevant és que el nivell d’alumnes que acredi-
ten l’ESO a la comarca (86,19 %) ha baixat respecte de l’any anterior i també respecte del conjunt 
de Catalunya (88,8%). Pel que fa als coneixements globals a l’ESO, cal destacar uns millors 
coneixements en matemàtiques i ciència. Una vegada més, els resultats de les proves PAU 
demostren el gran nivell acadèmic i formatiu de la comarca. El 2019, i per segon any consecutiu, 
tots els alumnes garrotxins que es van presentar a les proves PAU van aprovar-les. Cal remarcar, 
també, la bona oferta de cicles formatius i de programes per a les noves oportunitats (PFI i IFE); 
si ens fixem en quines són les famílies professionals més sol·licitades de la comarca, observem 
que en l’àmbit de CFGM o CFAM la família de sanitat es manté com la més demanada. Si ens 
fixem en els estudis de CFGS o CFAS, observem que es manté la tendència de l’any passat i la 
família professional més sol·licitada és la d’arts plàstiques i disseny. Les dades recollides aquest 
any també ens permeten identificar famílies professionals altament masculinitzades o feminit-
zades. Com a senyals d’alarma, cal subratllar que l’origen familiar condiciona molt els resultats 
d’ESO dels alumnes i que, encara avui, el biaix de gènere en els cicles formatius és gran. 

INFORME INSERCIÓ LABORAL GRADUATS FP 2019 LA GARROTXA
Elaborat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES)

Segons l’estudi Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals, només el 5% dels alumnes 
graduats en FP o Ensenyaments Artístics l’any 2019, en algun dels centres de la comarca, està 
buscant feina. Per obtenir aquests resultats s’ha fet una enquesta d’inserció laboral a 362 joves 
de la promoció de l’any 2019, sis mesos després d’haver-se graduat (aproximadament el 85% 
dels alumnes que han acabat). Els centres de procedència dels alumnes són: Institut Bosc de la 
Coma, Institut la Garrotxa, Institut Montsacopa, Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, Escola 
Pia Olot i Kreas, Centre Integral de Formació en Indústries Càrnies i Agroalimentàries. 
Un 51% dels joves graduats ha trobat feina, mentre que un 44% continua estudiant. Si només 
ens fixem en els graduats de cicle mitjà, un 73% continua estudiant, pràcticament tots un grau 
superior. Pel que fa als graduats de cicle superior, un 43% estudia a la universitat, cosa que 
demostra que els cicles de grau superior són una via molt vàlida per accedir a estudis universita-
ris, amb l’avantatge que els alumnes que opten per aquest camí han pogut conèixer la realitat 
del seu perfil professional a través de la formació en centres de treball, tenen un bon coneixe-
ment de la part pràctica que els facilita la inserció laboral i és una opció molt valorada per les 
empreses.  
Referent a la feina actual, un 73% manifesta que la realització dels estudis de cicles els ha 
facilitat la incorporació al món laboral. Aquests resultats demostren que els estudis de formació 
professionalitzadora són una opció molt interessant a l’hora de trobar feina. Quant al tipus de 
contracte, el 58% són temporals, enfront d'un 38%, que són indefinits.  

ESTUDIS UNIVERSITARIS
Elaborat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES)

Durant el curs 2019-20, un total de 1.161 estudiants de la comarca de la Garrotxa estan cursant 
un grau universitari en alguna de les universitats catalanes, tan sols 4 alumnes menys que l’any 
anterior. Són 10 dones més i 14 homes menys que l’any anterior i, en total, les primeres repre-
senten el 59,86% (695), mentre que els homes són el 40,14% (466). 
Si bé durant pràcticament 5 anys seguits el grau d’Administració i Direcció d’Empreses ha estat 
el més estudiat pels universitaris de la Garrotxa, tot i que continua sent una de les opcions més 
escollides, enguany els graus que apleguen més alumnes són els d’Educació infantil i Educació 
Primària (98 en total). 
Una tendència que es manté invariable des que recollim dades, ja fa més de 10 anys, és l’elecció 
del centre on estudiar. La Universitat de Girona continua aplegant bona part dels universitaris 
provinents de la Garrotxa i per al curs 2019-20 són 412, xifra que representa prop d’un 36% del 
total d’estudiants de la comarca. 
La segueixen la Universitat de Barcelona, amb 162 alumnes; la Universitat Oberta de Catalunya 
que aquest curs ha perdut una vintena d’alumnes, tot i que, amb 132 alumnes, continua repre-
sentant la tercera opció per tercer any consecutiu, , i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
125 alumnes. 

LLENGUA
Elaborat pel Consorci per a la Normalització Lingüística d’Olot – la Garrotxa

El 2019, la Direcció General de Política Lingüística va publicar l’Enquesta d’usos lingüístics de la 
població (EULP), un estudi quinquennal dels usos de català (del castellà i d’altres llengües) a 
Catalunya de la població de 15 anys i més.
La conclusió, comparant els resultats amb els altres estudis (2003, 2008 i 2013), és que l’ús del 
català com a llengua d’ús habitual aguanta a les comarques gironines, amb un 54,1%, però es 
desploma a l’àmbit metropolità, on només el 27,5% afirma que usa el català habitualment.
Pel que fa a la llengua d’identificació, s’observa que els joves fan usos compartits entre català i 
altres llengües i no s’identifiquen tant amb el català com les generacions més grans. Com més 
identificació hi ha amb una llengua, més habitual acaba essent en l’ús diari. Val la pena recordar 
que a les comarques gironines gairebé 90.000 persones tenen coma llengua inicial llengües 
diferents del català i del castellà, i d’aquestes destaca l’àrab, que és la llengua inicial de 21.700 
persones.
Pel que fa a Olot, amb un índex d’immigració del 20,1%, hem passat, en cinc anys, de 60 nacio-
nalitats a 91, però el nombre de llengües es manté força estable: incloent-hi el català i el castellà, 
la ciutat en té 58, amb les mateixes cinc grans llengües, que són, per ordre de més a menys 
parlants: panjabi, romanès, àrab, xinès mandarí i soninke.
És molt important destacar dos aspectes: UN, la tendència a l’alça de la immigració d’Amèrica 
Central i del Sud (a Olot, hi viuen 1.771 persones sud-americanes); DOS, l’índex de població 
panjabi que viu a Catalunya és del 6,13%, mentre que a Olot és del 18,16%, tres vegades més. 
Tenim una població de 1.684 persones del Panjab a Olot, la comunitat més gran de Catalunya.
Actualment, el 70% de la feina que fa el Servei de Català d’Olot-la Garrotxa se centra en l’ensen-
yament, sobretot dels cursos de nivells inicials i bàsics. No hi ha gaire continuïtat en l’aprenen-
tatge més enllà del Bàsic 3: la majoria de persones estrangeres estudien només 45-90 hores de 
català perquè és un tràmit per a l’arrelament o la residència.
Si analitzem l’alumnat per procedències, veiem que el 39% d’aquests nivells bàsics són alumnes 
que provenen d’Amèrica Central i del Sud, però només un 8% provenen de l’Índia, malgrat ser 
una comunitat tan gran.
Per acabar, volem remarcar que, en col·laboració amb l’Àrea d’Informació del Territori de l’Ajun-
tament d’Olot, s’ha elaborat un mapa que es posa a disposició del públic en general: mapa de 
terceres llengües, en què observem que el panjabi continua tenint un pes important a la ciutat 
com a tercera llengua d’alguns barris, mentre que la resta de llengües estan molt més repartides 
(el xinès, per exemple, no surt a cap districte com a 3a llengua, malgrat que hi 842 parlants de 
xinès mandarí, però estan molt repartits per tot Olot). 

SALUT
Elaborat per la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, l’Institut Català de la Salut 
(la Garrotxa) i l’Institut d’Assistència Sanitària (la Garrotxa) 

La comarca de la Garrotxa ha experimentat un augment de població, sobretot a nivell de la 
ciutat d’Olot. Durant el 2019 es va poder augmentar el nombre d’unitats bàsiques assistencials 
a l’EAP Garrotxa afegint a l’equip  un metge i una infermera. 
Al llarg d’aquest 2019, a la comarca s’han anat consolidant diversos dels projectes iniciats els 
darrers tres anys que busquen promoure el treball en xarxa i l’acostament dels serveis assisten-
cials a la comunitat. Dins del marc del Programa suport a primària en salut mental i addiccions,  
es va poder tirar endavant el primer grup específic per a homes i s’han començat a posar les 
bases per poder fer un treball en xarxa orientat a la comunitat per afavorir la desmedicalització. 
Es va realitzar la Primera Jornada de salut mediambiental pediàtrica de Catalunya i la FHOCG 
(Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa) va signar el mes d’abril el conveni amb la 
UVic-UCC i  el consistori olotí amb l’objectiu de promoure el desenvolupament de les humani-
tats integrades en les ciències de la salut i es va portar a terme un cicle de conferències sota el 
títol de “Límits i coneixement: ciència i humanitats a la sanitat del segle XXI”. 
En el marc del treball en xarxa, es va continuar avançant en l’elaboració d’un protocol d’estudi 
per conèixer la realitat de la solitud no volguda a la nostra comarca.

ESPORTS 
Elaborat per l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot  (IMELO)

Aquest any, per l’episodi d’emergència sanitària i social per Covid-19, ha estat impossible recollir 
les dades d’esport federat d’Olot per al llibret de l’Observatori; de totes maneres, s’intentarà 
anar recollint dades per tal de mantenir la seqüència d’aquesta informació per a les edicions 
posteriors, i també per disposar de les dades actualitzades per a la pàgina web de l’Observatori 
www.observatorigarrotxa.cat
Per a aquesta edició, ens hem fixat en els usos de les IEM (instal·lacions esportives municipals) 
de gestió directa de l’Ajuntament d’Olot durant la temporada 2018 – 2019. Cal concretar que, 
quan parlem de gestió directa, això vol dir que és el mateix Ajuntament qui a través de la seva 
Àrea d’Esports en fa el manteniment i les tasques de consergeria.  
Pel que fa a la promoció de l’activitat física a les escoles, es tracta d’un programa amb molts 
anys de recorregut i que es desenvolupa de forma gratuïta i en horari escolar, fet que garanteix 
la participació de tot l’alumnat. Aquest 2019 s’han consolidat les sessions de natació a 1r de 
primària i, en general, observem que el 2019 s’ha mantingut la tendència de participació tant en 
escacs com en poliesport.

CULTURA
Elaborat per l’Institut Municipal de Cultura d’Olot (IMCO)

Durant el 2019, l’Institut Municipal de Cultura ha mantingut una activitat similar a la d’altres 
anys, amb un mateix pressupost i amb una programació i una oferta cultural basades en l’equi-
libri entre la quantitat i la qualitat. S’han programat 125 espectacles d’arts escèniques, sis menys 
que el 2018, i 208 concerts (públics i privats), 3 més que l’any passat. Com en anys anteriors, la 
resposta ciutadana ha estat notable; en xifres, cal destacar una davallada en nombre d’especta-
dors als espectacles celebrats en recintes tancats, que va passar dels 40.884 del 2018 als 32.035 
del 2019, i un augment notable de les persones que van visitar els museus d’Olot, que van 
passar dels 63.454 visitants als 95.867 del 2019.

Cal destacar, finalment, la incorporació de tres nous festivals, dos dels quals adreçats als més 
petits, i la bona acollida per part del públic dels festivals ja existents com Sismògraf, MOT o 
Lluèrnia, que s’han convertit en pols de referència cultural del país. 

ECONOMIA

COMPORTAMENT ECONÒMIC
Elaborat per Actíva Prospect

Aquest 2019, tot i que la Garrotxa ha moderat amb força el creixement del seu PIB durant el 
2018 fins a situar-lo en el 2,33%, en el més llarg termini situa la Garrotxa com una de les comar-
ques que més ha crescut durant el període de recuperació econòmica.
El menor creixement econòmic i els majors creixements poblacionals allunyen la Garrotxa de la 
total confluència dels nivells de PIB per càpita amb Catalunya, que se situa actualment en un 
2,0% per sota del nivell català.  
La Garrotxa, que ha registrat nivells de productivitat per lloc de treball superiors als de Catalunya 
durant els darrers anys amb una mitjana de 71.764 €, per lloc de treball.
L’evolució de la renda a la comarca continua sent molt positiva gràcies a un dels majors 
increments dels últims anys: l’augment de 1.669 euros de la base imposable per declarant de 
l’IRPF durant el 2017 situa la renda mitjana en els 21.714 €, la xifra més elevada des que es 
disposa de dades.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Elaborat per Actíva Prospect
La dinàmica de moderació dels creixements de l’ocupació en la qual es trobava immersa la 
Garrotxa es reverteix a finals del 2019 gràcies al creixement de la indústria.
La indústria assoleix un nou màxim d’ocupació amb 9.903 llocs de treball a la comarca, gràcies 
a l’impuls del sector de l’alimentació, especialment durant el darrer trimestre de l’any.
El mal comportament del comerç durant el 2019 frena el creixement de l’ocupació al sector 
serveis. La construcció segueix reduint els ritmes de creixement i l’agricultura es manté en la 

tònica negativa dels últims trimestres.
Un any més, la indústria torna a liderar el creixement de l’ocupació a la Garrotxa, i genera el 
82,9% dels 754 nous llocs de treball creats a la comarca durant els últims mesos de l’any.
Durant el 2019, els serveis redueixen el seu ritme de creixement respecte d’ anys anteriors amb 
increments que han fluctuat entre el 0,9% i l’1,7%, davant les variacions superiors al 3,0% del 
període 2014-2018. La causa d’aquest alentiment ha estat el retrocés del comerç, que ja acumu-
la tres trimestres consecutius amb pèrdues d’ocupació i que durant els tres últims mesos de 
l’any ha perdut 109 llocs de treball.

MERCAT DE TREBALL
Elaborat per Actíva Prospect

L’alentiment dels ritmes de creixement de l’ocupació es reverteix a finals del 2019 amb un 
repunt que torna a situar l’ocupació de la Garrotxa en màxims històrics.
Davant del constant creixement del treball assalariat, que tanca el 2019 amb un increment del 
5,2%, el treball autònom s’enfonsa amb pèrdues d’ocupació que se situen en el -7,2% durant el 
mateix període.
La reducció del nombre de persones registrades a l’atur es modera durant el 2019, i se situa en 
tan sols un 0,7% el darrer trimestre de l’any. A Catalunya, la reducció se situa en el 7,2%.
Després d’un 2018 en què la contractació es va frenar molt significativament, durant el 2019 el 
nombre de contractes signats a la comarca tornen a créixer amb força, sobretot durant el segon 
semestre.

COMERÇ EXTERIOR
Elaborat per la Cambra de Comerç de Girona

Les exportacions gironines durant el 2019 van ser de més de 5.782 milions d'euros, contra una 
xifra d'importacions d’uns 2.844 milions. Les xifres d'exportacions de les empreses gironines, a 
més, signifiquen el 7,83% de les exportacions catalanes. Les importacions, per la seva banda, 
representen el 3,08% del global català.
Per altra banda, els Certificats d'origen que van emetre el 2019 les Cambres de la demarcació de 
Girona van ser de 20.073, mentre que el 2018 es va arribar a un volum de 15.768, la qual cosa 
suposa un increment del 27,30%.
Observem doncs, que la Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament exportadora i 
representa un 11,57% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a països fora de la UE 
o amb qui no hi ha acord bilateral (especialment a l’Àfrica, Àsia i Amèrica), i continua essent la 
tercera comarca  en importància de la demarcació. Les exportacions a tercers països respecte de 
les dades de 2018 han tingut un creixement del 5,16%. El valor estimat anual és de 668,89 
milions d’euros (aquesta darrera xifra inclou també les exportacions a la UE). Cal destacar que la 
major part dels sectors productius participen en l’activitat exportadora.

TURISME 
Elaborat per Turisme Garrotxa

L’any 2019 el model de desenvolupament turístic de la Garrotxa s’ha continuat basant en el 
turisme sostenible i per a tothom, a través de l’estratègia i els principis de la CETS (Carta europea 
de turisme sostenible).
Pel que fa a l’oferta, el sector ha crescut especialment en habitatges d’ús turístic (+18,6%). També 
ha crescut la recaptació de l’impost sobre estades en allotjaments turístics (+2,9%). El nombre 
d’empreses turístiques compromeses amb la sostenibilitat i que treballen per un territori social-
ment responsable creix, i ja arriba a les 42 (+10,5%). La demanda, per la seva banda, es manté 
estable o lleugerament a la baixa respecte d’anys anteriors: petit descens en l’ocupació (-1%), 
poques variacions en el total de persones ateses a les oficines de turisme, i Catalunya com a 
mercat principal (55,9%), amb un pes important dels mercats internacionals (25,5%), que un any 
més superen l’estatal (18,6%).
Turistes, visitants i població local tenen a la seva disposició 1.119 km de camins senyalitzats per 
gaudir de la natura i fer salut, i més de 140 itineraris senyalitzats diferents.
Som, doncs, davant d’un sector divers que experimenta un nou creixement de l’oferta, més 
important que no pas el de la demanda, que es manté estable o lleugerament a l’alça, i una 
bona infraestructura per al gaudi de la natura.

PAU

SEGURETAT
Elaborat per Mossos d’Esquadra – ABP de la Garrotxa

La comarca de la Garrotxa històricament presenta un impacte o pressió delinqüencial baix i 
lineal durant tots els mesos de l’any. Respecte del 2018, observem una estabilitat dels fets 
delictius, una tònica inversa de la que es presenta en general a Catalunya.
Per determinar l’impacte i/o pressió delinqüencial que té un determinat territori es té en compte 
la taxa de fets penals per 1.000 habitants: aquesta taxa ens permet veure quin és l’impacte 
sobre la ciutadania en un determinat territori. A la Garrotxa, la taxa és de 38’9 delictes per 1.000 
habitants, mentre que el global de Catalunya és del 76,4, és a dir, el doble. Per tant, la població 
de la Garrotxa està gairebé al 50% per sota respecte de la mitjana de Catalunya. En aquest 
sentit, tot i que hem de continuar amb l’objectiu de reduir i minimitzar la delinqüència, sí que 
podem afirmar que tenim un bon nivell de qualitat pel que fa a la seguretat i al servei públic 
policial a la comarca. 
Pel que fa a la tipologia de delictes, la tendència mostra, com l’any anterior, dues tipologies: la 
primera, els robatoris amb força sobre les coses, furts i els robatoris a l’interior de domicilis. I, 
com a segon tipus, un fet delinqüencial que no necessàriament incideix de manera directa sobre 

>71

les persones i/o les coses, que són els delictes informàtics com les estafes, que mostren un 
lleuger increment en relació al 2018.
En la valoració, cal dir que en general els delictes són més especialitzats i no establerts contínua-
ment a la comarca, en el sentit que determinada delinqüència organitzada prové de fora de la 
nostra comarca a través de les vies ràpides d’accés a la Garrotxa i és difícil de detectar; tot i així, 
a la nostra comarca encara podem gaudir d’una bona seguretat si ens atenem als fets penals 
ocorreguts i l’impacte en la població, ja que la ràtio és la meitat de la de Catalunya. En aquesta 
línia, aquest 2019 s’ha continuat amb la implementació de mesures policials preventives com 
els controls policials a les diverses vies d’entrada de la comarca, l’increment dels patrullatges 
dirigits i la millora en les investigacions, focalitzant les identificacions en zones concretes i 
susceptibles de robatoris, fet que ha fet davallar el nombre de controls aleatoris en zones disper-
ses i el nombre de vehicles identificats en relació amb el 2018. Des d’una òptica de formació, 
també s’ha continuat amb les accions directes adreçades als més joves i de conscienciació de la 
nova amenaça que són les noves tecnologies i la ciberdelinqüència.
Finalment, cal incidir en la consolidació del GAV (Grup d’Atenció a la Víctima), que és l’oficina de 
suport i atenció a la víctima i que es basa en diferents accions: informar, coordinar, prevenir i 
protegir. És gràcies a aquesta tasca continuada del GAV que es veu un increment del nombre 
d’expedients oberts de noves víctimes i on observem un increment en les atencions per violèn-
cia de gènere, en les entrevistes amb les víctimes i amb les trucades de seguiment. 

Policia Municipal d’Olot  

Una de les problemàtiques socials d’arreu del país, i que també afecta la ciutat d’Olot, és la 
proliferació d’ocupacions.  Els habitatges ocupats (de vegades blocs sencers) sempre tenen una 
entitat bancària com a propietària. Malgrat la diligència a l’hora de notificar aquesta ocupació i 
confeccionar un primer atestat penal, la lentitud de la justícia i el baix interès dels propietaris 
acaben dilatant la resolució d’aquestes ocupacions. Al darrere de les ocupacions sovint hi ha 
grups relativament organitzats que, després de l’ocupació de manera fraudulenta, connecten 
l’habitatge a la xarxa de llum i aigua per acabar cedint aquest pis a una família amb pocs 
recursos que paga un únic import en rebre les noves claus. En el pitjor dels casos, els residents 
són gent marginal, amb problemes psicològics i de drogoaddicció, que malviuen en aquests 
habitatges ocupats i generen molèsties veïnals i problemes de mala convivència, que són de 
mal solucionar. 

JUSTÍCIA
Elaborat a través de les dades recollides des de la pàgina web www.poderjudicial.es

L’any 2019 han entrat 3.765 assumptes judicials als jutjats d’Olot i la Garrotxa: el 39% són proce-
diments civils (reclamacions de quantitat, desnonaments i altres conflictes), el 60% són procedi-
ments penals i el 6% procediments penals de violència contra la dona, un percentatge que 
augmenta un 2% en relació al 2018. Pel què fa l’entrada d’assumptes judicials, s’ha incrementat 

notablement, amb un 18,3% respecte del 2018.
La resolució d’assumptes judicials es concreta en 500 sentències (un augment de l’1,4% respecte de 
l’any anterior), 1.965 autos (un augment del 15% respecte del 2017) i 622 decrets (una xifra molt 
similar a la de l’any anterior). 
A finals de 2019, els jutjats d’Olot registren un total de 1.624 casos pendents, xifra que representa un 
augment del 38,9% en relació amb un any abans. 

PARTENARIAT | ALIANCES
Elaborat pel Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA) i el Consell Comarcal de la Garrotxa

Pel que fa a les administracions de la comarca, en aquesta edició s’analitza de nou l’evolució de la 
despesa dels ajuntaments (€/hab). En aquest sentit, observem que en relació amb els ingressos, 
l’evolució del conjunt d’ajuntaments de la comarca, després d’uns anys amb reajustos en les 
transferències de capital, s’ha mantingut més o menys estable.
En referència a les despeses totals del conjunt d’ajuntaments de la Garrotxa, cal dir que han variat 
significativament al llarg dels últims 10 anys, arran de les inversions i els ajustos en les transferències. 
Tanmateix, la despesa obligada s’ha mantingut amb una lleugera tendència a l’alça durant tots 
aquests anys.
Finalment, quant a la distribució del pressupost de les administracions locals, amb les dades del 
2018 observem que, en relació amb les del 2017, les xifres dels ajuntaments es mantenen més o 
menys igual, mentre que les del Consell Comarcal de la Garrotxa mostren una davallada en percen-
tatge d’aproximadament cinc punts. 
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