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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 2020, 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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Aquest 2021 ens plau presentar-vos de nou una altra edició de l’Observatori per al Desenvo-
lupament Sostenible de la Garrotxa, que amb aquesta ja suma vuit publicacions consecuti-
ves.  Aquesta edició, que recull les dades corresponents al 2020, ve forçosament marcada per 
la pandèmia Covid-19 que al març del 2020 va impactar fortament no només en la nostra 
comarca, sinó a tot el món. 

Aquesta pandèmia s’ha presentat per una banda com un possible obstacle inesperat per a la 
consecució dels ODS però, per l’altra, també com una oportunitat en què l’Agenda 2030 es 
pot erigir com el full de ruta necessari per minimitzar ja no només els efectes de la Covid-19 
sinó també per reduir els impactes que poden causar altres reptes que tenim al davant, com 
ara l’escalfament global i el que aquest comporta, com la pèrdua de biodiversitat o l’augment 
del risc de noves pandèmies, entre d’altres.

És per això que des de l’Observatori se segueix treballant cap a la cerca d’indicadors alineats 
amb els ODS i la voluntat de continuar treballant per al desenvolupament sostenible del 
nostre territori a través de les cinc dimensions dels ODS: Planeta, Persones, Prosperitat, Pau 
i Partenariats o Aliances. Unes dimensions que, com ja hem explicat en anteriors edicions, 
faciliten la comprensió de la necessitat de la gestió sistèmica per assolir el camí cap a la soste-
nibilitat.

Per continuar aquest recorregut, en aquesta edició s’ha iniciat el treball d’interconnexió d’indi-
cadors provinents de diferents àmbits. Cal recordar que aquest enxarxament es basa en la 
connexió entre les cinc dimensions dels ODS  (5P) i els seus 17 ODS, tots interconnectats, i 
que, sota el lema de les mateixes Nacions Unides “Leaving no one behind”,  busquen no 
deixar ningú enrere. 
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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.
També és important remarcar que durant el 2020 es va estar treballant intensament per 
construir les bases del Pla estratègic participatiu que s’està portant a terme des del mes 
d’abril d’enguany. Un pla estratègic que neix de la necessitat de treballar conjuntament socie-
tat civil, administració i empreses, i que s’ha enfocat de manera holística prenent com a base 
els ODS i el lema “Fem Garrotxa. Fem territori resilient”. Aquest pla, impulsat pel Consell 
Comarcal de la Garrotxa, proposa conèixer l’opinió i els punts de vista de la ciutadania respec-
te a diferents temes plantejats entorn de les 5 dimensions dels ODS, i guiarà, alineat amb 
l’Agenda 2030, les futures actuacions dels principals agents del territori.

Finalment, volem remarcar que, per segon any consecutiu, la recollida de les dades s’ha vist 
dificultada pels efectes de la pandèmia. 

Des d’aquí volem expressar, un any més, 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 excep-
cional de confinament en la qual ja fa més d’un any que ens trobem, i la dificultat que ha 
representat en la recollida de dades, sinó també per l’esforç constant d’adaptació i aprenen-
tatge que fa evolucionar l’Observatori any rere any.

Per consultar els informes complets, aneu a: www.observatorigarrotxa.cat
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Aquest apartat té per objectiu aplegar, a través de les cinc dimensions que recull l’Observatori (Planeta, 
Persones, Prosperitat, Pau i Partenariats o Aliances), els principals impactes generats per la pandèmia 
Covid-19 a la Garrotxa. Tot i que en aquests moments encara és difícil poder mesurar d’una forma 
rigorosa l’impacte global de la pandèmia, sí que disposem d’informació prou rellevant d’àmbit local per 
fer una primera valoració de la situació que hem viscut i detectar quins han estat els principals efectes 
socials, econòmics i ambientals. 

Cal destacar que aquest 2020, en tots els casos, els serveis i dispositius d’atenció a la ciutadania van 
haver d’adaptar-se a una nova situació de manera urgent i en ple confinament. En termes de població, 
en primer lloc cal lamentar les 224 defuncions per covid que s’acumulen des del març del 2020 fins a 
juny 2021; en el món assistencial s’ha patit de primera mà aquesta pandèmia veient l’augment sobtat 
de la mortalitat i fent front a la incertesa d’una malaltia que omplia d’interrogants el dia a dia. Aquesta 
situació  ha accelerat un canvi en l’atenció sanitària on les atencions virtuals han agafat una embranzida 
inesperada i on el repte actual és controlar aquest fràgil equilibri i assegurar l’accessibilitat de tothom. 
La vulnerabilitat ha estat un concepte que ha aflorat especialment durant aquest any, ja que la pandè-
mia ens ha mostrat un increment de les situacions d’especial risc: situacions de vulnerabilitat residencial,  
accés als serveis bàsics, atenció a la gent gran i atencions domiciliàries alterades per causa del confina-
ment, entre d’altres.
En matèria educativa també s’han viscut canvis importants que han obligat els centres educatius i de 
formació a crear noves modalitats d’aprenentatge centrades inicialment en un entorn virtual, i que s’han 
anat ampliant fins a oferir formats híbrids entre assistència presencial i virtual. Aquesta adaptació en 
molts casos, com en el de la cultura, no ha pogut cobrir tota l’oferta cultural i esportiva perquè bona part  
es basa en la presencialitat, i el període de confinament i les mesures de prevenció posteriors decretades 
per pal·liar els  efectes de la pandèmia van provocar una davallada important de l’activitat, que s’ha 
traduït en una disminució substancial de tots els  indicadors culturals i esportius de l’Observatori.
Els diferents tancaments i restriccions han reduït forçosament l’activitat econòmica. Durant el 2020 la 
comarca va acumular 1.026 ERO (expedients de regulació d’ocupació) amb comunicats no desistits i 
resolts, la qual cosa va fer que el nombre de persones treballadores afectades arribés fins a les 7.043. Per 
sectors, l’hostaleria va ser la més afectada, atès que va concentrar el 40% del total dels expedients, 
seguida del comerç, amb un 17%, i la indústria, amb un 11%. A les dificultats econòmiques que han hagut 
de superar diferents sectors, cal sumar-hi els nous reptes que ha suposat la prevenció de riscos durant 
la pandèmia. 
També cal tenir present els diferents dispositius de seguretat que han posat en marxa els cossos de 
seguretat, tant com a mesures de control de la mobilitat com informatives. Aquesta situació ha 
provocat, així mateix, canvis en determinats tipus de delictes: s’han reduït els robatoris a les llars però 
han augmentat els delictes informàtics.
Finalment, podem observar els efectes mediambientals de la pandèmia a un nivell individual a través de 
l’augment en l´ús de materials d’un sol ús com guants i mascaretes, com a dada negativa, o a través de 
la reducció de les emissions de CO2 per efectes de la reducció de la mobilitat global, com a positiva. Tot 
i això, el repte que ja hi ha sobre la taula des de fa molt de temps és de llarg recorregut, atès que s’ha 
d’apostar de manera valenta per una comarca sostenible i en equilibri amb l’entorn. 
La crisi ha evidenciat, doncs, una certa rigidesa d’algunes estructures, incertesa pel futur i la durada 
d’aquesta nova situació que comporta, evidentment, afectacions a les persones i al planeta en un entorn 
en canvi constant i que ens mostra com l’enxarxament i la cooperació faciliten la capacitat d’adaptació.

Al llarg del llibret s’hi poden observar, a través d’aquest símbol, els principals impactes de la Covid-19 en 
cadascun dels àmbits. 

UN ANY MARCAT PER LA COVID-19
*

*



Els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) són 17 objectius, aprovats l’any 
2015 per Nacions Unides en el marc de l’Agenda 2030. Aquesta agenda té la voluntat de 
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. 
Els 17 objectius, es considera que engloben els diferents aspectes del desenvolupament 
humà i són de caràcter global, universal i indivisible. 
Aquest 2021 entrem, tal i com apunta Nacions Unides, a la dècada decisiva per al 
compliment d’aquesta Agenda 2030. Deu anys  que poden determinar el curs de la 
humanitat.
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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

BARCELONABARCELONA

TARRAGONA

LLEIDA

FIGUERES

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



GIRONÈS

197.104 HAB.

BAIX EMPORDÀ

135.805 HAB.

LA SELVA

174.638 HAB.

GARROTXA

58.620 HAB.

OSONA

163.702 HAB.

pla de l’estany

32.637 HAB.

ALT EMPORDÀ

142.624HAB.

ripollès

25.253 HAB.

COMPARACIO AMB LES COMARQUES VEINES 2020

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 > 103.369
Salt > 32.138
Cassà de la Selva >10.410
La Selva 
Blanes > 39.914
Lloret de Mar > 39.089
Santa Coloma de Farners > 13.363
Osona 
Vic > 47.630
Manlleu > 20.912
Torelló > 14.400

Alt Empordà 
Figueres > 47.235
Roses > 19.807
Castelló d'Empúries > 11.100
Baix Empordà 
Palafrugell > 23.244
Sant Feliu de Guíxols > 22.097
Palamós > 18.135
Garrotxa
Olot > 35.926
LA Vall d'en Bas > 3.093
Sant Joan les Fonts > 3.044

Pla de l'Estany
Banyoles > 20.053
Porqueres > 4.677
Cornellà del Terri > 2.399
Ripollès
Ripoll > 10.803
Sant Joan les Abadesses > 3.224
Campdevànol > 3.232

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 COMARCA58.620 EN 10 ANYS HA CRESCUT UN  5,7%| 3.181 PERSONES 

en l’Últim any HA AUGMENTAT UN  1,78%| 1.030 PERSONES 29.419 29.201

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% 

35.926 > Olot 
3.093 > la Vall d’en Bas  
3.044 > Sant Joan les Fonts  
2.487 > Besalú 
1.855 > les Preses 
1.712 > les Planes d’Hostoles 
1.614 > Santa Pau
1.437 > Sant Feliu de Pallerols 
1.275> la Vall de Bianya 
   947 > Castellfollit de la Roca 
   930 > Montagut i Oix 

871 > Sant Jaume de Llierca 
818 > Tortellà
481 > Riudaura   
463 > Maià de Montcal  
396 > Argelaguer
345 > Sant Aniol de Finestres 
345 > Mieres 
236 > Sant Ferriol 
186 > Beuda 
159 > Sales de Llierca 

>01.1 POBLACIO

DENSITAT DE POBLACIO
GARROTXA >79,8 Hab./km2

GIRONA >132,4 Hab./km2

CATALUNYA> 242,3 Hab./km2

ELS 14 municipis RESTANTS tenen menys de 1.500 habitants 

7,49%
de la poblacio
de la provincia 
de girona
781.788

LA GARROTXA REPRESENTA UN

0,75%
de la poblacio
de catalunya
7.780.479

LA GARROTXA REPRESENTA UN

2020

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

60,9 %

8,8%

50,1% 49,9%



>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

21,7%
Olot

16,7% 106
nacionalitats

garrotxa

Garrotxa

16,2%
Catalunya

>11

GARROTXA 2020 POBLACIÓ: 58.620
CATALUNYA 2020 POBLACIÓ: 7.780.479

DONES GARROTXA
DONES CATALUNYA

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 4,5% 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 2020

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

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

CENS 2011



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
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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 

50
DIES DE GLAÇADA

 TEMp. MÍNIMA DE MENYS DE 0ºC

105
DIES D’ESTIU

TEMP. MÀXIMa DE MÉS DE 25ºC

1.237 mm
PRECIPITACIÓ TOTAL ANUaL. 2020

índexs climàtics d’olot

Valoració dels danys

pluviometria DE la garrotxa 

BIODVERSITAT, MEDI NATURAL I PAISATGE

>01 CANVI CLIMATIC  / BIODIVERSITAT >14

0
202020122003

300

600

900

1200

1500

3
MILIONS D’EUROS

Valoració de les actuacions

663.879
MILERS D’EUROS

Valoració dels danys

85
km  DE NETEJA I ADEQUACIO

DE LA LLERA FLUVIAL

Nombre d’incendis

0,01 d’Ha afectades

visitants als espais naturals protegits

Pluja

250-500
mm  ENTRE ELS DIES
20 a 23 DE GENER

0

fageda d’en jordà VOLCÀ croscat sant aniol D’AIGUA

2015 2016 2017 2018 2019 2020

85.318

34.980
33.325

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

nombre anual de visitants

EFECTES DEL TEMPORAL GLÒRIA

INCENDIS FORESTALS 

MITJANA DE 
LA GARROTXA : 

852 mm





2019

2019

52%

9
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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

GRAU DE SELECCIO DE RESIDUS

MOBILITAT I INFRAESTRUCTURA DE VEHICLES ELECTRICS

>16

 HABITANT / DIA

1,36 kg

a

FAMÍLIA /ANY

1.986 kg

catalunya 1,44

DELS RESIDUS MUNICIPALS GENERATS A LA 
GARROTXA SE SELECCIONEN

30%
D’ESTALVI EN LES EMISSIONS DE LA 

GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS

4.668
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

1  BESALÚ
1  BEUDA
2  OLOT

1 LES PLANES D’HOSTOLES
1  RIUDAURA
1  SANTA PAU7

>

>

tCO2eq



250
REDUCCIÓ D’EMISSIONS

60
NOMBRE DE DIAGNOSIS

ENERGÈTIQUES REALITZADES

885 MWh /any
REDUCCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC

>04

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

NOVES IMPLANTACIONS DE GENERACIO
D’ENERGIA LOCAL 

CONSUM DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC CONSUM DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

2018 | 5.487.960 kWh
2019 | 5.388.444 kWh

2018 | 5.640.362 kWh
2019 | 5.616.018 kWh

2020 | 4.680.802 kWh2020 | 5.421.011 kWh

QUANTITAT 

D’INSTAL·LACIONS

QUANTITAT D’INSTAL·LACIONS

POTÈNCIA (kw)

70
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0

POTÈNCIA (kw)

700

600
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300

200

100

0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

AUTOCONSUMS ELÈCTRICS 

REHABILITACIO ENERGETICA
D’EDIFICIS. 
PROGRAMA HOLADOMUS OLOT 

tCO2/any



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 2020
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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)

134 1.185 11.395INICIATS 2020 110

94 1.530 14.549INICIATS 2019 71

85 1.343 11.601ACABATS 2020 61

33 1.089 8.831ACABATS 2019 22

GARROTXAOLOT COMARQUES 
GIRONINES

CATALUNYA

HABITATGES INICIATS I ACABATS PER AMBITS TERRITORIALS 2020 
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88
persones beneficiàries 

del servei de dutxa i 
bugaderia

595
informes per evitar 

els talls de 
subministraments

26
informes per evitar 

la pèrdua de 
l’habitatge

38
persones que reben 

ajuts directes al 
lloguer

75
persones ubicades 

temporalment 
en una pensió

COMPRAVENDES D’HABITATGES 

LLOGUER 2020

MERCAT DE L’HABITATGE 2020

HABITATGE PROTEGIT I AJUDES AL LLOGUER 

CONTRACTES DE 
LLOGUER A OLOT

691
CONTRACTES DE 

LLOGUER A  LA GARROTXA
(1.070 al 2019)

995

5591.795

LLOGUER MENSUAL
MITJÀ A OLOT

468,82 €
LLOGUER MENSUAL

MITJÀ A LA GARROTXA

476,56 €

VARIACIÓ EN UN ANY
 del PREU DEL lloguer

A LA GARROTXA

1,5 %
VARIACIÓ EN UN ANY

 delS CONTRACTES DE lloguer
A OLOT

-7 %

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

4
OLOT

55.420
CATALUNYA

101.442.556
CATALUNYA

0,9 %

PRESTACIONS CONCEDIDES 
PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER

A LA GARROTXA

874.023,6€
IMPORT DE LES 

PRESTACIONS CONCEDIDES 
PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER

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

4

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DE l’agència de l’habitatge de catalunya i del consorci d’acció social de la garrotxa (CASG)

atencio a les situacions de pobresa . casg

132 102,2 1.587,2 8.790,3 323,08NOUS GARROTXA
88 96 1.828,5 8.790,3 410,71OLOT

296 96,6 1.213,8 20.792,0 198,6USATS GARROTXA
214 88,4 1.217,1 20.792,0 328,9OLOT

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 (CASG)

ATENCIO SOCIAL BASICA 2020

Principals 
problemàtiques ateses

ATENCIO A LA POBRESA I A L’EXCLUSIO SOCIAL 

9.912
persones BENEFICIÀRIES DEL 

servei d’atenció social bàsica 

2.569
persones beneficiàries 

del Centre de Distribució

 d’Aliments

INFORMES PER
EVITAR TALLS DE 
SUBMINISTRAMENT595

INFORMES PER
EVITAR LA PÈRDUA 
DE L’HABITATGE26

PERSONES REBEN LA 
RENDA GARANTIDA 
DE CIUTADANIA461

45
INFANTS ATESOS PER 

NECESSITATS ALIMENTÀRIES 

FORA DEL PERÍODE ESCOLAR

90
PERSONES ATESES

 AL menjador social  

44% 56%

34%
Salut

22%
Econòmiques

10%
Laborals

11%
MANCANCES

SOCIALS

7%
Discapacitats

5%
Habitatge

3%
Aprenentatge

17%
MAJORS DE 85 ANYS

69%
RESIDENTS A OLOT

2%
Sospita de 

maltractament

6%
Altres

672.457,74 €
destinats a atendre  3.933
AJUDES D’urgènciA social 

 a la Garrotxa 

>22

perfil de les persones beneficiàries2.676

1.160

persones han arribat per 
primera vegada al servei

famílies ateses. en 220 hi ha 
com a mínim 1 integrant

en situació irregular
>



374
USUARIS QUE

REBEN EL SERVEI D’AJUDA A 
DOMICILI

143
PERSONES QUE

REBEN EL SERVEI D’ÀPATS
A DOMICILI

224
PERSONES 

TRASLLADADES
REGULARMENT AMB

EL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT

1.397
USUARIS QUE HAN

DISPOSAT DEL SERVEI DE 
TELEASSISTÈNCIA

130
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 (CASG)

SERVEIS DOMICILIARIS

ÀMBIT FAMILIAR

ÀMBIT COMUNITARI

SERVEIS DIÜRNS SERVEIS RESIDENCIALS

176
INFANTS I ADOLESCENTS 

QUE HAN GAUDIT 
D’ACOMPANYAMENT 

SOCIOEDUCATIU

187
PERSONES QUE S’HAN

OFERT COM
A VOLUNTARIES

103
NENS I NENES
EN SITUACIÓ

DE DESEMPARAMENT
PER NEGLIGÈNCIA O 
MALTRACTAMENT

95
Dones ateses per 

violència 
masclista

12
MESURES

DE PROTECCIÓ A LA 
DONA

219
DONES que s’han 

informat, assessorat 
i/o rebut suport 

psicològic

20
atencions 
a entitats

3
processsos

participatius

15
PERSONES ATESES

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

152
PERSONES

DEMANDANTS
D’ASIL

86 5
sol·licituds de
reagrupament

familiar

CONFESSIONS 
RELIGIOSES AL GRUP 

DE DIÀLEG 
INTERRELIGIÓS

22
CONFLICTES

VEÏNALS

25
PLACES

D’autonomia a la 
pròpia llar i llars 

amb suport

PERSONES EN SITUACIÓ DE DISCAPACITAT

4
PLACES DE LLARS 

RESIDÈNCIA

36
PLACES DE 

RESIDÈNCIA

266
PLACES DE CENTRE DE DIA 

PER A GENT GRAN EN 
SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

102
PLACES de centres

ocupacionals per a persones 
en situació de discapacitat

570
PLACES DE RESIDÈNCIA
PER A PERSONES GRANS 

DEPENENTS

SERVEIS DE VALORACIÓ

604
VALORACIONS
PER DEFINIR EL GRAU DE 
DEPENDÈNCIA 1.297

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

405 >
VALORACIONS
PER DEFINIR EL 
PERCENTATGE DE 
DISCAPACITAT

ATENCIO A LES NECESSITATS D’AUTONOMIA 2020

>23

36,5 % FÍSIQUES

58,3 % MIXTES

5,2 % PSÍQUIQUES

VEÏNATGE I CONVIVÈNCIA, PARTICIPACIÓ I TEIXIT ASSOCIATIU, COL·LABORACIÓ I VOLUNTARIAT

INFÀNCIA DONES

ACOLLIDA DIVERSITAT

ATENCIO A LES NECESSITATS DE RELACIO



>03

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 2019-20

ESTUDIS OBLIGATORIS

 ESTUDIS POSTOBLIGATORIS

TRAJECTÒRIA DESPRÉS DE L’ESO *

EDUCACIO

Garrotxa 
50,4% 
Catalunya
39,6%

ACREDITACIÓ DE 4T D’ESO

RESULTATS PROVES ACCÉS A LA UNIVERSITAT. NOTA MITJANA. 2020

MODALITATS DE BATXILLERAT A LA GARROTXA
ACTIVITATS
2020 selecció d’activitats del casg i de 
l’INSTITUT de cultura de LA CIUTAT d’olot

0-2 ANYS

86,64% GARROTXA > 415 ALUMNES

GARROTXA : 6,96
97,67% APROVATS

CATALUNYA: 6,63
95,38% APROVATS

Garrotxa 
90,3% 
Catalunya
94,7%

3-5 ANYS

89,15% CATALUNYA > 66.514 ALUMNES

54,5%
Batxillerat

30,6%
Cicles 

formatius de 
Grau Mitjà

5,8%
Desconegut

2,9%
Repetidors ESO

6,2%
Pla de 

Transició al 
TrebalL

59,2%
DONES 

MATRICULADES

40,8%
HOMES

MATRICULATS

>24

10%
ARTS

41%
HUMANITATS

I CIÈNCIES SOCIALS

49%
CIÈNCIES I 

TECNOLOGIA

FONTS: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DE Àrea d'Educació i Joventut de l’Ajuntament d'Olot, DEP. D’ENSENYAMENT i el consorci d’acció social de la garrotxa

24
ALUMNES

PROJECTE TRAMPOLÍ
ATENCIÓ A LES NECESSITATS 

RELACIONALS (CASG)

30
TALLERS

PROGRAMA D’EDUCACIÓ 
AFECTIVA I SEXUAL

(CASG)

13
ESPECTACLES

RECURSOS EDUCATIUS ESCÈNICS 
I MUSICALS (INSTITUT DECULTURA 

DE LA CIUTAT D’OLOT)

3.229
ALUMNES

EN HORARI LECTIU>



>03.1      
CICLES FORMATIUS A LA GARROTXA (MATRICULES)
CURS 2019-20

EDUCACIO

ESTUDIS UNIVERSITARIS CURSATS PELS GARROTXINS (MATRICULES)
CURS 2019-20

55,1%

Ciències socials i 
jurídiques

630

10,8%

Ciències de la 
salut

124

15,4%

Enginyeria i 
arquitectura

176

9,4%

Arts 
i humanitats

108

9,3%

106
Ciències

59,3%
DONES 

MATRICULADES

40,7%
HOMES

MATRICULATS

43,5%
DONES 

MATRICULADES

56,5%
HOMES

MATRICULATS

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DE Àrea d'Educació i Joventut de l’Ajuntament 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
93
56
98
34
28
42
47
33
13
45
0

23
42
0

554

GRAU SUPERIOR
191
120
35
62
36
28
45
46
30
0

70
36
25
13

737

TOTAL
284
176
133
96
64
70
92
79
43
45
70
59
67
13

1.291

PERCENTATGE
21,9%
13,7%
10,3%
7,4%
4,9%
5,5%
7,1%
6,1%
3,4%
3,5%
5,4%
4,6%
5,2%
1,0%

100,0%



>04 LLENGUA

FONTS: ELABORACIÓ PRÒPIA  A PARTIR DE DADES DEL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA - SC D’OLOT-LA GARROTXA i el consorci d’acció social de la garrotxa

APRENENTATGE DEL CATALA 

503
INSCRITS

76,73%
NIVELLS

INICIALS I BÀSICS

>26

OLOT 2019 -2020

NACIONALITATS

DIVERSITAT LINGUISTICA

106
procedència dels col·lectius de parlants més grans que viuen a olot:
PANJAB (índia), marroc, romania, xina i hondures

LLENGÜES

58

DIVERSITAT DE L’ALUMNAT

MODALITATS D’APRENENTATGE

3,5 % CATALUNYA

2,9 % europa extracomunitària

9,3 % nord d’àfrica

6,9 % àsia

2,8 % resta d’àfrica

7,5 % ns/nc

4,7 % unió europea
4,7 % resta de

l’estat espanyol

57,7% 
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

2 modalitats de cursos: 
Presencials I 
100% EN LÍNIA

4 modalitats de cursos: 
presencial, 

semipresencial, 
virtuals (amb classes) i 

100% en línia (des de 14 plataformes diferents, una per a cada curs) 

De gener a març de 2020
(ABANS DE LA PANDÈMIA COVID-19)

D’abril a DESEMBRE de 2020
(DURANT LA PANDÈMIA COVID-19)
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OFERTA CULTURAL. GARROTXA

ESPECTACLES
PROFESSIONALS
D’ARTS ESCÈNIQUES *

 * teatre, dansa, circ i espectacles familiars

EspaiS PÚBLICS 
per a PROFESSIONALS
D’ARTS ESCÈNIQUES

CONCERTS 

65

MOT

CORNAMUSAM

SISMÒGRAF

LLUÈRNIA

MOSTRA PESSEBRES

El petit format

EL MÉS PETIT DE TOTS
FESTIVALS

2
OLOT

Teatre d’olot
sala el torín

1
les Preses

espai de dansa

CASTELLFOLLIT de la roca- 4
MAIÀ DE MONTCAL- 2
MIERES - 1
OLOT - 46

LES PLANES D’HOSTOLES  - 1
sant feliu de pallerols  - 5
VALL D’EN BAS - 5
VALL DE BIANYA- 1

MUNICIPIS de
la garrotxa

712
olot

BIANYAL D’ART
1

VALL DE BIANYA

Ésdansa
1

les preses

PÍNDOLES
1

CASTELLFOLLIT
de la roca

pesca l’estiu

pesca l’hivern

2
Sant feliu 

de pallerols

VARIETAT D’ESTILS

RESPOSTA DE LA CIUTADANIA. GARROTXA

olot
-66% d’ocupació respecte

l’any 2019

10.913

MUSEUS D’OLOT

nombre de visitants als museus i sales d’exposicions
(més de 100 persones)

nombre de visitants en recintes tancats 
(més de 500 persones)

26.954

Espai can trona
de la val d’en bas847 Can trona. vall d’en bas

-59% d’ocupació respecte
l’any 2019

3.369

LES PRESES100
FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DE L’INSTITUT DE CULTURA de la ciutat D’OLOT I AJUNTAMENTS DE LA COMARCA

degut a les restriccions per covid-19, 
al 2020 es van cancel·lar/ajornar  
els festivals:

“sant joan les flors” 
de sant joan les fonts
“meandre”
de sant jaume de llierca
i “planestiueja’t” de les
planes d’hostoles

63
olot - 56
CASTELLFOLLIT de la roca- 6
les preses- 1

Església vella Museu
Castellfollit8.053
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XERRADES, PRESENTACIONS I EXPOSICIONS. GARROTXA

XERRADES,
activitats*
I PRESENTACIONS
DE LLIBRES **

EXPOSICIONS **

79

VISITES GUIADES I ACTIVITATS 2020. OLOT

3.277 PERSONES QUE HAN ANAT
A ALGUNA DE LES VISITES
GUIADES ALS MUSEUS. OLOT

40

ACTIVITATS CULTURALS
DIRIGIDES ESPECIALMENT
A TOTA LA FAMÍLIA

-42 % 
respecte l’any 2019

-77 % 
RESPECTE l’any 2019

* Docs del mes. docs barcelona
** degut a la covid-19 les xerrades, presentacions i exposicions s’han vist fortament alterades, el què n’ha dificultat
la recollida per part de la majoria de municipis de la comarca 

EXHIBICIONS DE COMPANYIES
D’ARTISTES LOCALS

13
-74 % 

RESPECTE 2019
DIES AMB ACTIVITAT A L’ANY

SALA 
EL TORÍN40

OLOT - 55
VALL D’EN BAS - 24

24
OLOT - 29

VALL D’EN BAS - 5

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DE L’INSTITUT DE CULTURA de la ciutat D’OLOT I AJUNTAMENTS DE LA COMARCA

PROGRAMACIO AL TEATRE I SALA EL TORIN. 2020. OLOT
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PRÉSTECS DIARIS
BIBLiOTECA OLOT

més seguidors
respecte 2019

més seguidors
respecte 2019

més seguidors
respecte 2019

PRÉSTECS mensuals a biblioteques/sales de lectura de la comarca

166
visites DIàries

BIBLiOTECA OLOT

233

BIBLiOTECA 
sant joan les fonts

137
SALA DE LECTURA

ARGELAGUER

15
BIBLiOTECA 

castellfollit de la roca

942
BIBLiOTECA 

les planes d’hostoles

60
BIBLiOTECA 

sant feliu de pallerols

218
BIBLiOTECA 

sant jaume de llierca

50

ACTIVITAT DE Les biblioteques
de la comarca

reducció
RESPECTE DEL 2019

102.955
EXEMPLARS que FORMEN EL FONS
DE LA BIBLIOTECA D’OLOT

2018 2019
-1 % 

37% 7% 

#olotculturacanals de difusió cultural

13% 26% 21% 21% 

ARXIUS I BIBLIOTEQUES. GARROTXA

ARXIUS I 
Biblioteques /
sales de lectura

19
ARGELAGUER - 1
BESALÚ - 2
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - 1
MAIÀ DE MONTCAL- 1
olot - 5
LES PLANES D’HOSTOLES- 1
les preses - 2
sales de llierca - 1
SANT  feliu de pallerols- 1
SANT Jaume de llierca - 1
SANT JOAN LES FONTS- 1
SANTa pau- 1
TORTELLÀ - 1

XARXES SOCIALS MES UTILITZADES. GARROTXA

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DE L’IDESCAT, INSTITUT DE CULTURA de la ciutat D’OLOT  I AJUNTAMENTS DE LA COMARCA

26% 6% 

-39 % 
RESPECTE 2019

-45 % 
RESPECTE 2019

>29
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FONT: INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS I LLEURE D’OLOT (IMELO)  

>30

USOS I INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. OLOT 2020

PROMOCIO DE L’ACTIVITAT FISICA A LES ESCOLES.  OLOT 2020
PARTICIPACIÓ

PISCINA 

14%

21.077 USOS*

camps de futbol del
PLA DE BAIX (MORROT)

25%

38.901 USOS

ESTADI 
D’ATLETISME

2020
2019

12%

18.044 USOS

PARC ESPORTIU
PLA DE LLACS

49%

73.513 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

piscina camps de futbol del 
pla de baix (Morrot)

estadi
d’atletisme

parc esportiu
pla de llacs

comparativa d’utilització de les INSTAL.LACIONS esportives municipals. olot

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

0

30.000

60.000

90.000

120.000

150.000

escoles
23

30 escoles
al 2019

alumnes
949
1.241 alumnes

al 2019

205

NATACIÓ

355 alumnes
al 2019

280

poliesport

370 alumnes
al 2019

317

escacs 
primària

escacs 
ESO

342 alumnes
al 2019

147

174 alumnes
al 2019



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. 2020
per tipus

total d’espais esportius
de la garrotxa*

713

10 120 10 127 1570

camps 
poliesportius

espais
d’atletisme

piscines a 
l’aire lliure

piscines
cobertes

pistes
poliesportives

pavellons

espais poliesportius piscines pistes poliesportives

15 77 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
ARGELAGUER
BESALÚ
BEUDA
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
MAIÀ DE MONTCAL
MONTAGUT I OIX
MIERES
OLOT
LES PLANES D’HOSTOLES
LES PRESES
RIUDAURA
SANT ANIOL DE FINESTRES
SALES DE LLIERCA

NOMBRE D’ESPAIS
5

21
4
8

11
17
8

201
18
20
5
2
5

MUNICIPI
SANT FELIU DE PALLEROLS
SANT FERRIOL
SANT JAUME DE LLIERCA
SANT JOAN LES FONTS
SANTA PAU
TORTELLÀ
LA VALL D’EN BAS
LA VALL DE BIANYA

TOTAL

NOMBRE D’ESPAIS
12
32
7

20
34
11
25
27

493

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



>07 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 àrees bàsiques de salut

DADES GENERALS 
RECURSOS 2020 

CONSUM DE RECURSOS 2019

DESPESA 2019

2020
ATENCIO PRIMARIA 

>32

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 

83,1%

80,8 % CATALUNYA

hospitalitzacions
per 100 habitants

10,7%

10,5 % CATALUNYA

MORTALITAT PER
1.000 HABITANTS

9,6% 

8,3 % CATALUNYA

urgències
per 100 habitants

57,5%

43,6 % CATALUNYA

contactes a salut
 mental x 100 hab.

15,6%

22,5% CATALUNYA

RECEPTES 
PER habitant

158,3€

278.803 14.620

185,7 CATALUNYA

MEDICACIÓ HOSPITALÀRIA
ambulatòria PER HABITANT

117,3€

140,2 CATALUNYA

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

nombre de fàrmacs
PER HABITANT

3,2

3,5 CATALUNYA

total anual
de visites (tot tipus)

total anual
de visites a domicili

1.283,7
Mitjana d’usuaris per metge 

adults/any

976,7
Mitjana d’usuaris per metge 

PEDIATRIA/ANY

20,8

97,6%

0,6

12,5%

2,4

75%

9,65

100

16,7

94,3

% d’usuaris 
e-consulta/any

% de professionals 
e-consulta/any

ABS
Olot

ABS
Besalú

ABS
Sant Joan les 

FontS

ABS
LES VALLS Catalunya

+



>07.1 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 , àrees bàsiques de salut  
I INSTITUT D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

HOSPITAL SOCIOSANITARI

HOSPITAL D’OLOT I COMARCAL DE LA GARROTXA 2020 

14.231

ESTADES

4.171 altes

407 naixements

2.412 intervencions quirúrgiques MAJORS 

1.709 intervencions quirúrgiques menors

27.154 visites d’urgència > 74,3 AL DIA

80.080 visItes de consultes externes > 219,4 AL DIA

>33

ingressos hospitalaris

2.943
ingressos urgents 

1.793

LLARGA
 ESTADA 

72,8%
 CURES 

PAL·LIATIVES

5,8%
EN MITJA 
ESTADA 

19,1%

eficiència

estada mitjana 
del /la pacient

4,8

121,4  catalunya

 ESTADES PER 
100.000 habitants

103,3

10,5  catalunya

HOSPITALITZACIONS
per 100 habitants

10,7

142,5  catalunya

CONSULTES EXTERNES
PER 100 HABITANTS

164,7

43,6 catalunya

URGÈNCIES 
PER 100

HABITANTS

57,5

pacients
en ufiss**

* per 100 habitants  ** ufiss Unitat funcional interdisciplinària sociosanitària

2,4%
* ***



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 S’HA REDUÏT UN 3,6% EN EL DARRER ANY

31.033€

llocs de
treball

llocs de treball
 a la Garrotxa

25.314
residents a la 
Garrotxa que 

treballen 

25.313

1.692 MILIONS
D’€UROS

PIB GARROTXA
2019**
REVISIÓ ESTADÍSTICA

2018 **

2018 **

2018

2020 TERCER TRIMESTRE

productivitat
PIB per lloc de treball

GIRONA

63.517€
Catalunya

71.665€
Garrotxa

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

71.764€

GIRONA

21.301€
Catalunya

24.255€
Garrotxa

2,05%*
(20.873-2017)

3,71%*
(23.760-2017)

 1,69%*
(20.756-2017)

21.107€

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  ** últimes dades disponibles en el moment de la publicació

>36



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

22,9 Milions € 

1,3%
779,8 Milions € 

 47,7%
8,9 Milions € 

5%
751,6Milions € 

Agricultura Indústria ConstruccióServeis

 46%

dimensio dels centres de cotitzacio

Fins a 5 treballadors 

1.298
De 6 a 50 treballadors

472
De 51 a 250 treballadors

54
251 treballadors O més

7

1.831 a la garrotxa
total d’empreses 4.678 AUTONOMS

2019

2020. TERCER TRIMESTRE

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

SECTOR SERVEIS

     83,1 - 5,1% > SANITAT I SERVEIS SOCIALS
     81,1 - 5,0% > ACTIVITATS PROFES. CIENT. I ADMIN.
    86,7 - 5,3% > HOSTALERIA
     67,3 - 4,1% > IMMOBILIÀRIES
    60,9 - 3,7% > ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I RECREATIVES

     44,0 - 2,7% > EDUCACIÓ
   49,1 - 3,0% > TRANSPORTS
     36,6 - 2,2% > ADMIN. PÚBL., DEFENSA, SEG. SOCIAL
     16,2 - 1,0% > BANCS I ASSEGURANCES
      9,5 - 0,6% > INFORMACIÓ I COMUNICACIONS
 749,1- 46% > TOTAL

MILIONS € -%

SECTOR INDUSTRIAL

296,3 - 18,1% > AGROALIMENTARI
     73.0- 4,5% > MAQUINÀRIA
   60,1 - 3,7% > QUÍMICA
    55,2 - 3,4% > PLÀSTIC
     54,5- 3,3% > ARTS GRÀFIQUES I PAPER
     51,3 - 3,1% > PROD. FARMACÈUTICS
  40,3 - 2,5% > TÈXTIL
  51,9 - 3,2% > METAL·LÚRGIA
     39,9- 2,4% > ENERGIA
    20,9 - 1,3% > MINERALS
     36,1 - 2,2% > ALTRES
    772,9- 47,7% > 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. 

>02 ACTIVITAT ECONOMICA >37

    216,6 - 13,3% > COMERÇ



Agricultura   
618 TREBALLADORS

2,1%
1.584 TREBALLADORS

Construcció

6,6%
8.662 TREBALLADORS

Indústria

 39,6%
12.841 TREBALLADORS

SERVEIS

 53,4%

LLOCS DE TREBALL 2020

SECTOR INDUSTRIAL

4.725 - 18,8% > AGROALIMENTARI
864  -   3,4% > MAQUINÀRIA
781 -   3,1% > PLÀSTIC

   706 -  2,8% > METAL·LÚRGIA
   532 -   2,1% > TÈXTIL
   576 -   2,3% > ARTS GRÀFIQUES I PAPER
   340 -    1,4% > QUÍMICA
   258 -    0,8% > productes farmacèutics
1.075 -   4,9% > ALTRES
9.937- 39,0% > TOTAL

NRE. TREB. - %

SECTOR SERVEIS

4.048   -  16,1% > COMERÇ
1.629 -   6,5% > HOSTALERIA
1.842 -    7,3% > SANITAT I SERVEIS SOCIALS
1.702 -   6,8 % > ACTIVITATS PROFESSIONALS CIENTÍFIQUES I ADMIN.
1.313 -    5,5% > ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I RECREATIVES
   734 -    2,9% > TRANSPORTS
   615 -     2,4% > ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    647   -   2,6% > EDUCACIÓ
   416  -  1,7% > ALTRES
13.016 -51,8% > TOTAL

NRE. TREB. - %

>02.1 ACTIVITAT ECONOMICA

TERCER TRIMESTRE *

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

>38

* últimes dades disponibles en el moment de la publicació



>03 LA FEINA

contractes
TEMPORALS

Garrotxa

87%
Catalunya eXPEDients 

de regulació 
d’ocupació
              

treballadors
AFECTATS

EXPEDIENTS 
DE REGULACIO

86,1%

58.620
POBLACIÓ

37.379
PERSONES
EN EDAT DE 
TREBALLAR
(entre 16 
i 64 anys)

27.705
POBLACIÓ
ACTIVA

9.673
POBLACIÓ 
INACTIVA *

25.131
POBLACIÓ
OCUPADA

2.575
POBLACIÓ 
ATURADA

21.241
PERSONES
MENORS DE 16 ANYS
I MAJORS DE 65 ANYS

TAXA D’OCUPACIÓ TAXA D’ATUR REGISTRAT

67,2% GARROTXA 9,3 % GARROTXA
60,4% GIRONA 12,6 %  GIRONA
63,1% CATALUNYA 12,6 % CATALUNYA

TAXA D’INACTIVITAT

25,9% GARROTXA
30,9% GIRONA
27,1% 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

1.026 7.043

RELACIO AMB L’ACTIVITAT DE LA POBLACIO 
2020

SINISTRALITAT LABORAL
DURANT l’any 2020 hi ha hagut 793 accidents laborals

> 788 lleus

> 4 grEUS

> 1 mortalS

>39

Garrotxa catalunya

-15,55 -24,48
Percentatge de variació respecte 

al 2019

acumulats 2020



>03.1 LA FEINA

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 2009-2020

2020
ATUR REGISTRATPERFIL DE LA PERSONA ATURADA  

Homes                                           46,9%
Dones                                           53,1%

Menors de 20 anys                   2,0%
de 20 a 29 anys                             15,3%
de 30 a 39 anys                              20,9 %
de 40 a 49 anys                              21,0%
de 50 a 59 anys                              24,8%
de 60 a 64 anys                             16 %

Sense titulació                            14,2 %
Primer grau                             15,5%
Segon grau                                          54,0%
UNIVERSITARI                              16,3%

Agricultura                             1,8%
Indústria                                       18,3%
Construcció                             5,6%
Serveis                                       70,0%
Sense ocupació anterior     4,3%

SEXE

EDAT

NIVELL 
D’ESTUDIS

OCUPACIÓ 
ANTERIOR

>40

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-40,0

-50,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

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 2020
S’HAN FORMALITZAT
20.164 CONTRACTES 
LABORALS



EN EL CAS DELS GRADUATS DE CICLE MITJÀ, UN 65% CONTINUA ESTUDIANT (UN 14 % HO COMPAGINA AMB LA FEINA
els alumnes que continuen estudiant, cursen:

un CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR 83%
UN ALTRE CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ 6%

un GRAU UNIVERSITARI O ALTRES ESTUDIS SUPERIORS (a partir d’un cfgs cursat anteriorment) 3%
PREPARACIÓ PER A ACCÉS AL GRAU SUPERIOR 2%

batxillerat 1%
ALTRES 5% 

>03.2      
INSERCIO LABORAL DELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS 2020

INSERCIO LABORAL

FONT: ENQUESTA FETA A 392 JOVES GRADUATS EN FP o ENSENYAMENTS ARTÍSTICS DELS 6 CENTRES EDUCATIUS D’OLOT 

>41

en el cas delS GRADUATS DE CICLE SUPERIOR O D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS DE DISSENY, UN 53% ESTAN TREBALLANT I 
UN 18% ESTUDIANT I TREBALLANT. Entre els que estudien un 49% segueixen un grau universitari i un 40% opta per cursar un altre cfgs

44%
TREBALLANT

32%
ESTUDIANT

16%
ESTUDIANT

I TREBALLANT

8%
BUSCANT 

FEINA

SITUACIÓ ALS 6 MESOS DE LA GRADUACIÓ

RELACIÓ DE LA FEINA AMB ELS ESTUDIS RELACIÓ dels estudis amb l’OBTENCIÓ DE fEINA

ACCÉS A LA FEINA

modalitat dual

RELACIONADA AMB 
EL CICLE QUE VAN ESTUDIAR

76%
alumnes enquestats

provenen d’estudis en modalitat dual

21%
CONSIDERA QUE EL CICLE

 ELS HA FACILITAT L’OBTENCIÓ DE LA FEINA

81%

A TRAVÉS DEL CENTRE ON VA FER 
EL CICLE FORMATIU o la formació

en el centre de treball

40%
a través d’amics,

coneguts o familiars

29%
ALTRES

10%
PRESENTANT EL CURRÍCULUM  

PER INICIATIVA PRÒPIA

21%

TIPUS DE CONTRACTE SALARI

TEMPORAL

54%
A TEMPS COMPLET

68%
DE 901 A 1.200€

37%
FINS A 900€

34%
DE 1.201 A 1.500€

21%
MÉS DE 1.500€

8%



FACTORS DE COMPETITIVITAT DE LA GARROTXA

>04 COMPETITIVITAT TERRITORIAL

INDEX  FEGP* DE COMPETITIVITAT TERRITORIAL DE LES COMARQUES 
2019***

EVOLUCIO DE LA POSICIO DE LA
GARROTXA

2019***

Barcelonès >1
Gironès > 3

Pla de l’estany >14

OSONA > 9

SELVA >22

RIPOLLÈS >34
41

3 0

20

10

1

2009 2010 2011 2012

BAIX EMPORDÀ >29

ALTA RIBAGORÇA >42

ALT EMPORDÀ >19
GARROTXA >18

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
***  Últimes dades disponibles 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.

>42

20
2016

15
2017

14
2018

16
2019

18

MILLOR
REGISTRE



INDICADORS GARROTXA 2019*** (1/2)

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE LES DADES DE L’INFORME            FEGP, ELABORAT PER ACTIVA PROSPECT
***  Últimes dades disponibles en el moment de la publicació

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 >43



FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE LES DADES DE L’INFORME ADEPG/FEGP, ELABORAT PER ACTIVA PROSPECT         ***  Últimes dades disponibles en el moment de la publicació

INDICADORS GARROTXA 2019*** (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 >44

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 

23% | PREPARATS CARNIS

14% | EQUIPS

10% | PRODUCTES QUÍMICS  

   7% | ALIMENTACIÓ I BEGUDES

certificats 
d’origen emesos

2.428
AUGMENT

respecte del 2019

4,57%
DE LES EXPORTACIONS

 DE GIRONA 

9,11%

ESTIMACIO DEL VOLUM TOTAL DE LES EXPORTACIONS DE LA GARROTXA

DESTÍ DE LES EXPORTACIONS

OCEANIA

1,9%
Europa 

(no membres UEM)**

3,6%
ÀSIA

44,6%
AMÈRICA

18,1%
ÀFRICA

31,5%

528,76 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

>45

2020



SALUT I BENESTAR FORMACIÓ

>06 TURISME

COMPOSICIO DE L’OFERTA 2020

578
allotjaments 

reglats

10.166
places en 

allotjaments 
reglats

176
restaurants

28
empreses 

d’activitats

2
agències 

receptives
ACREDITADES

CETS*

18
NOMBRE

DE
 càmpings

IMPACTE ECONOMIC

137.242€  

recaptació de l’Impost sobre 
Estades en Allotjaments 
Turístics DEL 2019

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)

COMPOSICIO DE LA DEMANDA 2020

ALTRES ACCIONS

57.526
PERSONES ATESES a 
la xarxa de Punts 

d’Informació Comarcals

81,1% 
visitants 

de procedència catalAna

10,4 % Resta de l’estat espanyol
6,9% de procedència europa

1,7% procedents de la resta del món 

73% 
de les visites

 es concentren entre els mesos 
de desconfinament i relaxament 

de les les mesures covid
essent el mEs d’agost el mes de 

més afluència

Tipologia 

Famílies 45,5%
Grups 18,3%
Parelles  32,1%
Individuals 3,9%
ALTRES 0,2%

>46

TOTAL DE 
CAMINS SENYALITZATS 

I MANTINGUTS

1.141 km
Oferta pedagògica relacionada 

amb la CETS 
i Formació del Gremis

7



45 VOLCANS
Relacionat amb els 45 volcans de la Garrotxa, s’elabora el rànquing de les 45 empreses

de la Garrotxa que més facturen i que disposen de més llocs de treball.



>07.1

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
**ÚLTIMES DADES DISPONIBLES 2018

* * PES DEL SECTOR SOBRE ELS 45 VOLCANS

RANQUING 45 VOLCANS

>AGROALIMENTARI = 857,5 total sector 53,8%**
Noel Alimentaria SA > 302,2
Embutidos Monter SL > 144,0
Embutidos Caseros Collell SL > 83,7
Esteban Espuña SA > 78,3
Olot Meats SA. > 37,3
EMBOTITS MASOLIVER SL > 26,0
LA FAGEDA FUNDACiO > 24,3
Pere Porxas Pairo SL > 23,5
MARIA DEL TURA FEIXAS> 19,6
CARNICAS VALL DE BAS SL** > 18,8
GERMANS SAGUÉS VILA > 17,7
Ramon Ventula SA > 17,4
Despieces Carnicos Olot SL > 16,1
Beveland SA > 15,2
LIDEROU SL > 12,5
Luis Oliveras SA > 11,8
PERNILS LLEMENA SA > 10,6

>ARTS GRÀFIQUES I PAPER  = 77,6 total sector 4,8%
LC PAPER 1881, SA > 36,0
ALZAMORA PACKAGING SA > 25, 6
CARTOLOT SA > 16,0

>COMERÇ = 66 total sectoR  4,1% 
Ferros Agusti 1876 SL. > 26,7
Comercial Masoliver Sa > 23,9
INDUSTRIAL Agusti 1876 SL > 15,4

>CONSTRUCCIÓ= 14,8  TOTAL SECTOR  0,9%  
BELLAPART SA > 14,8

>ENERGIA = 50,3 total sector 3,1%
Bassols Energia Comercial SL > 38,9
Bassols Energia SA > 11,4

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

>MAQUINÀRIA = 100,4 TOTAL Sector 6.3%
TAVIL IND SA >71,4
TECALUM SL>16,3
MASIAS MAQUINARIA SL >12,7

>PLÀSTIC = 161,5 total sector 10,1% 
SACOPA SAU  > 58,1
POLTANK SAU > 30,2
RESINAS OLOT SL > 27,2
INDUSTRIA TÉCNICA DEL PLÁSTICO SA > 24,6
TADESAN SL > 21,4 

>QUÍMIC I FARMACÈUTIC  = 101,6 TOTAL SECTOR 6,3 %
Zoetis  M&R Spain SL>75,6
SPINREACT SA>26,0

>TÈXTIL = 70,6 TOTAL SECTOR 4,7%
Fluvitex SL >32,5
S Vilarrasa SA >19,8
Francisco PagEs ValentI SA >18,2

>TRANSPORTS = 51,7 TOTAL SECTOR 3,2% 
Transportes Tresserras SA>30,8
TRANSPORTS J PRADA SL>10,8
STEF OLOT DISTRIBUCION SA>10,1

>SERVEIS = 21,9 TOTAL SECTOR  1,6%
ROYAL VERD SERVICE SL > 11,2
CREACIONES JUMI>10,7

50%
FACTURACIÓ

DE LES EMPRESES 
de la Garrotxa

SABI 2019milIONS D’EUROS

POSICIÓ 1 >

>48

2019

POSICIÓ 45 >
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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 = 3.005 total sector 46,6%
NOEL ALIMENTARIA SA > 1.100 
EMBUTIDOS MONTER SOCIEDAD LIMITADA > 473
ESTEBAN ESPUÑA SA > 341
LA FAGEDA FUNDACIO > 257
EMBUTIDOS CASEROS COLLELL SL > 247
PERNILS LLEMENA >120
RAMON VENTULA SA > 100
OLOT MEATS SA > 68
MARIA DEL TURA FEIXAS> 64
FAR JAMON SERRANO SA > 58
PERE PORXAS PAIRO SL > 58
LUIS OLIVERAS SA > 58
BEVELAND SA > 57

>ARTS GRÀFIQUES I PAPER= 221  TOTAL SECTOR 3,8%
ALZAMORA CARTON PACKAGING SA >133
LC PAPER 1881 SA > 88        

>COMERÇ=173  TOTAL SECTOR 2,6%
FERROS AGUSTI 1876 SL > 86
INDUSTRIAL AGUSTI 1876 SL > 87

>CONSTRUCCIÓ=143 TOTAL SECTOR 2,2 %
BELLAPART SA >74
TANÉ HERMÈTICS SL > 69

>INDÚSTRIA EXTRACTIVA = 70  total sector 1,5%
Cales de Llierca SA > 70

>PLÀSTIC = 766 total sector 11,9 %
Sacopa SAU >230
RESINAS OLOT SL >189
POLTANK SAU >165
INDUSTRIA TECNICA DEL PLASTICO SA >111
TADESAN SL > 71

>QUÍMIC I FARMACÈUTIC  = 372 TOTAL SECTOR  5,9 %
Zoetis  M&R Spain SL > 252
SPINREACT SA > 120

>TÈXTIL = 151 TOTAL SECTOR 2,5%
Fluvitex SL > 98
Francisco PagEs ValentI SA >53

>TRANSPORTS = 263 TOTAL SECTOR 4,0 % 
Transportes Tresserras SA >102
STEF OLOT DISTRIBUCIONS >99
TranSports J PRADA SL >62

>SERVEIS I ALTRES=506 TOTAL SECTOR 7,9 %
ROYAL VERD SERVICE SL>113
BUGADERIA NÚRIA SL> 97
GESTORIA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ A LA 
VELLESA D’OLOT I COMARCA SL>75
RESANGI SL>64
MASALO INVEST>57
SILLERIA VERGES>49
ARICO FOREST>51

>MAQUINÀRIA = 718 total sector 11,1 %
TAVIL IND SA >350
TECALUM>99
ASCENSORS SERRA SA > 90
MASIAS MAQUINARIA SL > 79
MECANICAS GARROTXA SA > 52
PROMINENT IBERIA SA > 48

>COMERÇ=173  TOTAL SECTOR 2,6%>COMERÇ=173  TOTAL SECTOR 2,6%>COMERÇ=173  TOTAL SECTOR 2,6%

54%
CONTRACTACIÓ

DE LES EMPRESES
de la garrotxa

SABI 2019

LES 45 PRIMERES EMPRESES DE LA COMARCA PER NOMBRE 
DE TREBALLADORS
2019

< 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



32,4%  | Robatoris amb força

22,76%  | Furts

26,7%  |  Estafes

13,5% | Danys

  1,9%  | RobatoriS amb violència / intimidació

   2,1% | RobatoriS i furtS d’ús vehicle

   3,6% | Resta de delictes contra el patrimoni

  78  EXPEDIENTS OBERTS DE NOVES VÍCTIMES

104   PER VIOLÈNCIA DE GÈNERE

  36   PER VIOLÈNCIA DOMÈSTICA

     3 PER VIOLÈNCIA SEXUAL

     3 PER LGTBI FÒBIA

  67  ENTREVISTES AMB VÍCTIMES

  50  ORDRES DE PROTECCIÓ

896 TRUCADES DE SEGUIMENT  

     8 ALTRES MALTRACTAMENTS

  

>01 SEGURETAT

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

** A PARTIR DEL 2020 es comptabilitzen només aquells delictes que provoquen sensació/percepció d’inseguretat

ACTIVITAT POLICIAL

>52

SERVEIS*

6.389
CONTROLS
 POLICIALS

415
VEHICLES

IDENTIFICATS
PERSONES

IDENTIFICADES

912 2.454
CONTROLS

ESPECIAL COVID-19

884

1.701> - 1,62%

PERSONES
DETINGUDES

154

DELICTES**

ACCIDENTS DE TRANSIT 2020 GRUP DATENCIO A LA VICTIMA (GAV)

GARROTXA

33,8 X 1.000
HABITANTS

CATALUNYA

50,7 X 1.000
HABITANTS

133

DELICTES CONTRA EL PATRIMONI

0 MORTALS
15 GREUS
118 LLEUS

ACCIDENTS

-50,37 % RESPECTE 2019

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

NOMBRE D’EFECTIUS 2020 

GARROTXA

2,2 X 1.000
HABITANTS

CATALUNYA

3,6 X 1.000
HABITANTS

MOSSOS D’ESQUADRA + POLICIA LOCAL



PROCEDIMENTS CIVILS

PROCEDIMENTS PENALS

PRODECIMENTS PENALS DE VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA

TOTAL

VARIACIÓ RESPECTE DEL 2018

270

146

10

426

-14,8%

SENTÈNCIES

461

1.136

92

1.689

-14,9%

AUTOS

653

7

0

660

6,1%

DECRETS

-13,4 %

>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 2020

RESOLUCIO D’ASSUMPTES JUDICIALS

PROCEDIMENTS CIVILS

PROCEDIMENTS PENALS

PROCEDIMENTS PENALS DE VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA

TOTAL

1.152

422

50

1.624

EN TRÀMIT 
A L’INICI
d’any

EN TRÀMIT 
AL FINAL 
d’any*

1.336

1.704

184

3.260

ENTRATS

1.210

1.511

165

2.886

RESOLTS

1.435

674

69

2.178

ASSUMPTES JUDICIALS PENDENTS

JUSTICIA

HAN ENTRAT 3.260
ASSUMPTES JUCIALS 
ALS JUTJATS D’OLOT
I LA GARROTXA

41%
Procediments 

civils

1.336 1.740 184
53%

PROCEDIMENTS 
PENALS

6%
PROCEDIMENTS 

PENALS DE 
VIOLÈNCIA 
CONTRA LA 

DONA

-10%
Procediments 

civils

34,1%
AUGMENT DELS CASOS 
PENDENTS EN TRÀMIT 
AL FINAL DE L’ANY 
RESPECTE L’ANY 
ANTERIOR

314148 43

 -15,3%
PROCEDIMENTS 

PENALS

 -18,9%
PROCEDIMENTS 

PENALS DE VIOLÈNCIA 
CONTRA LA DONA

D’ASSUMPTES JUDICIALS

EVOLUCIÓ 2019-2020

>53



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 ]



5,05€
DE BENEFICI

PER CADA 100€
INVERTITS

1,27
RÀTIO DE LIQUIDITAT

>01 ACTORS > LES EMPRESES

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DEL SABI 2019. SERVEI ESTADÍSTIC XIFRA. Diputació de girona

ANALISI DE BALANCOS AGREGATS DE LES EMPRESES DE LA GARROTXA 2019

RENDIBILITAT ECONOMICA I FINANCERA EQUILIBRI FINANCER

BENEFICIS DEL CONJUNT DE LES EMPRESES 

ESTRUCTURA DEL BALANC

ACTIU
NO CORRENT

50,1%
PATRIMONI
NET

58,8%
PASSIU NO CORRENT 15,3%

PASSIU CORRENT

25,9%

ACTIU
CORRENT

49,9%

Per A cada 100 € invertits, les 
empreses han obtingut 5,05€ 
de benefici 
(abans d’interessos i impostos)

Per A cada 100 € de recursos 
(propis I FINANÇAMENT), les 
empreses n’han obtingut 8,57€
de benefici net.

El marge de benefici mitjà de les 
empreses és d’un 5,90%

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.

>56

250 M€

200 M€

150 M€

100 M€

50 M€

OM€
2014 2015 2016 2017 2018 2019

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.) 2019

DISTRIBUCIO DEL PRESSUPOST DE LES ADMINISTRACIONS LOCALS
2019

PRESSUPOST TOTAL

81.591.676,7€

LOCALS DE LA GARROTXA
DE LES ADMINISTRACIONS

45,2%
36,9 MILIONS €

16,6 MILIONS €

10,4 MILIONS €

9,2 MILIONS €

8,4 MILIONS €

AUGMENT DEL 0,47 % RESPECTE DEL 2018

20,3%

12,7%
11,3%

10,3%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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 *

>57



EMPRESES

NOEL. SUPERIOR TASTE AWARDS – GAMMA NOEL NATURE · BEST AWARDS – CAMPANYA 
PUBLICITAT NOEL

La gamma Nature de Noel continua consolidant-se com una de les referents en productes alterna-
tius a la carn elaborats a base de proteïnes vegetals, els denominats plant based,  amb l’obtenció de 
diversos premis per algunes de les seves referències en el certamen dels Superior Taste Awards 
organitzat per l’International Taste Institute. Des del 2005, l’International Taste Institute, amb seu a 
Brussel·les, ha avaluat més de 15.000 aliments i begudes de tot el món. Un prestigiós jurat de xefs 
i sommeliers, i una estricta metodologia de degustació,  han contribuït al fet que el Superior Taste 
Award sigui la certificació independent més reconeguda del món, 100% focalitzada en el gust. 
Durant els propers 3 anys els envasos dels productes premiats podran lluir el logotip dels premis, 
que els distingiran com a productes de gust excepcional. (extret d’EURAM).

LA FAGEDA

La Fageda rep un reconeixement internacional per contribuir a la sostenibilitat. La Secretaría General 
Iberoamericana, de la qual formen part la península Ibèrica  i 22 països llatinoamericans , i la Univer-
sitat Politècnica de Madrid (UPM) han inclòs la Cooperativa la Fageda, de Santa Pau, dins el seu 
estudi sobre la contribució de les empreses als objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. Es varen estudiar 10 empreses, totes menys La Fageda, de 
l’Amèrica llatina. L’estudi remarca, entre altres impactes, que La Fageda ofereix feina digna i plena 
de sentit a 170 persones en risc d’exclusió i n’atén un total de 285, que més del 60% dels directius 
de La Fageda són dones i que l’entitat manté aliances tant amb organismes públics (hospitals, 
serveis socials, ajuntaments, universitats...) com privats (empreses, associacions, fundacions, etc.). 
(Notícia de: https://www.naciodigital.cat/garrotxa/ i EURAM).

TEISA

TEISA ha estat designada aquest 2020 com a PIME de l'Any de Girona. Un premi convocat pel Banc 
Santander, amb la col·laboració del diari La Vanguardia, per a reconèixer la tasca de les petites i 
mitjanes empreses en la creació d'ocupació i generació de riquesa. 

LCPAPER

LC Paper, que desenvolupa la seva activitat a la Garrotxa en l'àmbit de la fabricació de paper soste-
nible, ha estat reconeguda amb un accèssit als premis PIME de l’any com a Empresa Responsable.
LCPaper també va ser la guanyadora que representa l’Estat espanyol als premis European Business 
Awards en la categoria de medi ambient i sostenibilitat.

ESTABLIMENTS RECONEGUTS AMB LA CETS

Quaranta-dues (42) empreses de la comarca han estat reconegudes amb la CETS (Carta europea de 
turisme sostenible). L'impuls d'un turisme sostenible i de qualitat és l'objectiu principal de la funda-
ció Turisme Garrotxa, motor d’aquest projecte de reconeixement.

RECONEIXEMENTS



ADMINISTRACIONS

Al 2020, tres administracions garrotxines van estar reconegudes per la seva accessibilitat digital: el 
Consell Comarcal de la Garrotxa és l’ens que, d’entre la resta de les mateixes característiques, més 
ha afavorit els tràmits digitals de tot Catalunya durant el 2019, i per aquest motiu ha estat distingit 
amb un dels reconeixements a l’Administració Oberta.
En la categoria d’ajuntaments de 500 a 1.000 habitants: l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca i el 
de Sant Jaume de Llierca. Són dos dels deu ajuntaments de Catalunya que més destaquen, 
d’aquesta franja de població, a l’hora d’implementar les eines digitals en la tramitació de docu-
ments, la qual cosa fa que el consistori sigui més accessible per als seus veïns.

SOCIETAT CIVIL

L’Olotina Anna Navarro Descals -coneguda professionalment per Anna N Schlegel- va estar nome-
nada la dona més influent del món en tecnologia 2020 per la revista Analytics Insight. Navarro és 
l’actual vicepresidenta de NetApp, l’empresa número 1 del món en l’emmagatzematge de dades 
amb seu a Silicon Valley (Califòrnia, Estats Units).

El formatger Jordi Domènech va rebre el Premi al millor jove artesà alimentari innovador 2020 per 
la creació del formatge “Coronat”. Es tracta d’un formatge ecològic i solidari, creat en temps del 
confinament del mes de març del 2020 per a donar sortida a la llet de vaca dels ramaders locals, i 
que es va sumar, a més a més, a la iniciativa #joemcorono per recaptar fons per lluitar contra la 
Covid-19.  (Notícia de https://vadegust.cat )

AGENTS D’INNOVACIÓ I CONEIXEMENT

El Campus Garrotxa va realitzar durant l’any 2020 més de 70 activitats amb un total de 1.195 perso-
nes inscrites. Les activitats programades van ser des de l’organització de conferències i taules 
rodones a  tallers, presentacions o jornades de Networking i Tast Up.

L’Observatori d’Humanitats en Medicina va analitzar la interrelació entre el medi ambient, la conta-
minació o l’explotació de recursos i la influència en la salut, al mateix temps que es va consolidar el 
pràcticum humanista dels estudiants, que va refermat, també, l’Hospital d'Olot com a equipament 
cultural. L’objectiu de l’Observatori d’Humanitats en Medicina és abordar de manera transversal la 
salut, la societat i la cultura. Aquesta fita s’aconsegueix treballant conjuntament les tres institucions 
que van iniciar el projecte: l’Ajuntament d’Olot, la Facultat de Medicina de la UVic-UCC i la Fundació 
Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.

L’Observatori del Paisatge amb seu a Olot, aquest 2020 va fer 15 anys. Aquest observatori és un ens 
d’assessorament de l’administració catalana i de conscienciació de la societat en general en matèria 
de paisatge que durant aquest 15 anys ha generat un coneixement sobre el paisatge que ha arribat 
a institucions i societat i ha orientat les polítiques públiques del país.

A la residència Faberllulll d’Olot, durant el 2020 s’hi van realitzar 8 estades temàtiques. Entre les 
estades temàtiques i les individuals, hi van participar 106 residents (33% en línia degut a les restric-
cions per Covid-19) i s’hi van organitzar un total de 87 activitats.
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POBLACIÓ
Dades recollides de l’Informe elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de l’informe 
d’Activa Prospect i dades de referència de l’IDESCAT

L’any 2020, la població de la comarca de la Garrotxa ha crescut en 1.030 persones, un 
increment de població lleugerament superior al de l’any 2019 (+977). Els anys anteriors, però, la 
població no havia crescut amb tanta força i inclús en alguns períodes va tenir un creixement 
negatiu. De les 58.620 persones que hi ha a la Garrotxa, 29.419 són homes i 29.201 són dones. 
Des del 2010 hi havia hagut un major nombre de dones que homes, al territori. La taxa de 
feminització garrotxina és de 99,26 dones per cada 100 homes. En els últims anys aquesta taxa 
sempre ha estat entre el 99 i el 100, cosa que indica que sempre hi ha hagut un nombre proper 
d’homes i dones. A Catalunya, en canvi, la taxa de feminització és del 103,8%.
Tot i això, a la comarca tradicionalment hi ha un major nombre de dones dins del col·lectiu de 
més grans de 65 anys, valor que s’incrementa a partir dels 85 anys, on la distribució és quasi el 
doble, amb 1.701 dones i 861 homes. Pel que fa a la distribució territorial, la major part de la 
població es concentra a la ciutat d’Olot, que compta amb 35.926 habitants (el 61,3% de la 
població de la comarca). La resta dels 20 municipis aglutinen 22.694 habitants. D’aquests 
municipis, tots tenen menys de 3.000 habitants excepte la Vall d’en Bas (3.093) i Sant Joan les 
Fonts (3.044). Hi ha 12 municipis que tenen menys de 1.000 habitants.

L’índex d’envelliment el 2020 és de 138, però cal destacar que la Garrotxa presenta una situació 
de menys envelliment si ho comparem amb el 2001, quan l’índex va arribar a 180,3. L’any 2012 
l’envelliment va baixar dràsticament, i llavors es va estabilitzar fins ara, que creix o decreix però 
a un ritme menor.

Pel que fa a les migracions externes, aquest 2020 veiem que la tendència a l’alça de la població 
estrangera es repeteix amb xifres similars a les del 2019. Hi ha aproximadament 1.000 
habitants estrangers més a la Garrotxa, un 10,7 % més (ara en són 9.843). A la capital de la 
comarca, la variació és força similar: 10,2 %, en canvi és lleugerament superior que la de la resta 
de Catalunya (8,7 %). Pel que fa al percentatge de població estrangera respecte al total de la 
població, representa el 16,79 % de la comarca, molt a prop del percentatge de Catalunya del 16,2 
%. A Olot representa un percentatge superior, amb un 21,8. La Garrotxa és la novena comarca 
amb més percentatge de població de fora la Unió Europea. S’ha de destacar que sense l’arriba-
da de persones de l’estranger, el saldo migratori no podria compensar la baixa natalitat i, per 
tant, no hi hauria un creixement de la població i un major envelliment. Per continents, podem 
observar com el 2020 la població per nacionalitat estrangera predominant a la Garrotxa prové 
d’Àsia i Oceania (2.667 persones, 27,09 % la població migrada), d’Àfrica (2.514 persones,25,54 %) 
i de la resta de la Unió Europea (1.883 persones, 19,13 %).

PLANETA
Informe 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
Les dades meteorològiques de l’estació del Parc Nou d’Olot mostren les tendències des de l’any 
1990 fins a l’actualitat: les temperatures augmenten i les precipitacions disminueixen.
Durant l’any 2019 la precipitació mitjana de les estacions meteorològiques comarcals ha estat 
de 1237 mm, un 44% superior a la mitjana de la pluviometria dels darrers anys, que ha estat de 
875 mm.
A l’estació de Can Jordà (Santa Pau) es controla la concentració d’ozó de l’aire. Per a l’any 2020 
es va complir el valor objectiu de protecció de la salut humana (VOPS). També es controla la 
concentració de diòxid de nitrogen i per a 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. Una és a Olot i l’altra, a Sant Joan les Fonts. Els nivells mesu-
rats 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
Durant el temporal Glòria, ocorregut al gener del 2020, a la comarca van caure entre 250 i 500 
mm en tres dies, i el cabal de les lleres fluvials de la Garrotxa va augmentar de manera impor-
tant. Aquest fenomen meteorològic provocà l’arrossegament de vegetació i altres materials a les 
lleres i importants desperfectes en infraestructures, vies de comunicació i instal·lacions munici-
pals, valorats en quasi 3 milions d’euros. 
El 2020, el nombre de visitants als espais naturals protegits ha estat notablement inferior al 
d’anys anteriors. A la fageda d’en Jordà, el descens ha estat de 30.499 visitants, cosa que repre-
senta un 32,47% respecte de l’any anterior. Aquest mateix percentatge (32,6%) és idèntic al 
descens de visitants de l’Espai Museístic de les grederes del Croscat (va passar de 54.538 a 
36.761). En canvi, a la vall de Sant Aniol hi va haver un increment de visitants (de 31.150 a 33.325). 
Això s’explica perquè en els mesos d’estiu, els de més freqüentació a l’Alta Garrotxa, no hi havia 
vigents restriccions de mobilitat derivades de la pandèmia per COVID-19, en canvi sí que eren 
vigents en els mesos que la fageda d’en Jordà i el volcà del Croscat reben més visitants.
La presència d’espècies exòtiques invasores és una de les amenaces més greus que afecten la 
biodiversitat. En relació amb la papallona del boix, s’estan duent a terme diferents seguiments 
gràcies als quals coneixem com es produeix la seva expansió per tot el país. A Catalunya, en el 
2020, la papallona ha afectat, amb diferents graus d’intensitat, 183 municipis de 20 comarques. 
En aquests municipis, el nivell d’afectació “sever” ha passat de 16,72% (2019) a 32,61% (2020).
En les cinc estacions situades a la Garrotxa que controlen la corba de vol dels adults, la sèrie de 
tres anys (2018-2020) mostra una tendència a la baixa que s’atribueix, directament, a la reduc-
ció de la disponibilitat de boix.

AIGUA
Amb dades dels darrers 10 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 divuite-
na comarca de Catalunya amb menys consum d’aigua d’ús domèstic per habitant i dia i, amb 
113 litres, se situa per sota els 117 litres que es calcula que consumeix, de mitjana, un català.
El 45% dels punts de cursos fluvials mostrejats durant el 2020, segons l’índex biològic IBMWP, 
presenten una qualitat bona; el 50% la qualitat és mitjana i el 5%, deficient. Segons l’índex de 
diatomees, el 90% dels punts presenten una qualitat bona i molt bona. 
Totes les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2020 presenten valors de concentració de 
nitrats inferiors al valor paramètric (50 mg/l). La concentració total de nitrats enguany torna a 
tenir la tendència a la baixa dels darrers anys.
Enguany els nivells piezomètrics dels aqüífers són poc profunds degut a les precipitacions 
abundants.
Els sistemes de sanejament d’aigües residuals de la comarca, amb 21 depuradores, donen servei 
al 89% de la població comarcal, cosa que representa el 99% de la població que resideix en nuclis. 

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. 
L’any 2014 s’inicia una tendència a l’alça, que a Catalunya continua fins al 2019; a la Garrotxa 
aquest any canvia la tendència i disminueix un 5%.
Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà de selecció a la comarca és del 52%. Besalú és el 
municipi amb un nivell de selecció més elevat, amb el 87% dels residus seleccionats. En el 
conjunt de Catalunya el grau de selecció és del 45%.
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, quan torna a 
començar un procés d’increment que es frena a partir de l’any 2018. 

ENERGIA
El consum elèctric dels equipaments municipals de la comarca continua baixant. Aquest any la 
reducció ha estat major, ja que a les mesures d’eficiència energètica que s’han continuat 
efectuant s’hi han afegit les restriccions de la pandèmia que han fet que els consums en els 
equipaments, sobretot esportius, culturals i educatius, hagi baixat.

En els enllumenats s’ha continuat amb la implantació de la tecnologia LED. I en els equipa-
ments es comença a notar l’efecte de les 10 instal·lacions que s’han posat en marxa durant el 
2019 i a les quals, properament, se n’incorporaran 11 més en altres equipaments municipals, 
majoritàriament escoles. Aquesta generació neta i local s’afegirà a l’energia 100% renovable que 
consumeixen tots els ajuntaments de la comarca.

Pel que respecta a les instal·lacions de generació elèctrica local, aquest 2020 ha tingut lloc un 
creixement exponencial d’instal·lacions d’autoconsum. Fins a l’any 2012 hi havia 44 instal·la-
cions fotovoltaiques, totes amb la modalitat d’injecció a la xarxa. Del 2014 al 2019 se’n van posar 
en marxa 40, i només aquest 2020 i primer trimestre del 2021 se n’han instal·lat 64, la qual cosa 
vol dir que actualment tenim 145 instal·lacions de generació local d’energia. Són de nova 
incorporació i majoritàriament de petita potència, que s’han instal·lat en habitatges unifamiliars. 
També es  constata l’efecte dels incentius i les bonificacions que estan aplicant alguns ajunta-
ments.

MOBILITAT
El 2020 hi havia punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a Besalú, Beuda, Riudaura, Olot i 
Santa Pau. Durant l’any se n’ha incorporant un de nou en un establiment turístic.
Fins al setembre del 2020, a la comarca hi havia matriculats un total de 482 vehicles elèctrics 
amb les diverses modalitats (híbrids, elèctrics...). Els majoritaris són els híbrids, i  cada cop hi ha 
més turismes totalment elèctrics, tot i que també s’hi estan incorporant altres vehicles (furgone-
tes, autobusos...). Malgrat l’augment que van tenint les matriculacions d’aquest tipus de  
vehicles, només s’arriba a un 1% del parc de vehicles de la comarca.

PERSONES

HABITATGE
Informe elaborat per l’Oficina d’Habitatge d’Olot

L’activitat constructora a la comarca, durant el 2020, no es ressent especialment dels efectes de 
la pandèmia de la Covid-19, pel que fa a la construcció d’habitatges, si durant el 2019 s’iniciaven 
94 habitatges, durant el 2020 se’n van començar 134, fet que suposa un augment del 42,5%. En 
els habitatges acabats, l’augment també ha estat moderat, i s’ha passat de 33 a 85 habitatges 
finalitzats durant el 2020. Aquesta tendència és inversa tant a les comarques gironines com al 
global de Catalunya, on podem observar un lleuger descens entre el 2019 i el 2020 tant en 
habitatges iniciats com acabats.
Pel que fa al mercat immobiliari residencial,  també trobem un augment notable en el nombre 
d’habitatges venuts, tant nous com usats, seguit d’un augment 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 2020 de 995, lleugerament per sota de l’any 
2019, amb 1.070 contractes formalitzats. L’import del lloguer mensual ha crescut d’un 1,5%, 
entre 2019 i 2020 i ha passat d’una mitjana a la Garrotxa de 469,33 euros mensuals a una 
mitjana de 476,56 euros/mes.

SERVEIS SOCIALS
Informe elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG)

Aquest 2020 ha vingut marcat per la crisi mundial provocada per la pandèmia de la Covid-19, 
que està provocant impactes en les necessitats socials de la població de la comarca. Actualment 
encara no sabem quins efectes provocarà a mitjà termini la incertesa laboral i l’augment de les 
xifres d’atur, però sí que hem detectat que cada vegada arriben més situacions amb molta 
precarietat econòmica i d’habitatge. Aquest any, de totes maneres, s’ha detectat un augment 
del nombre d’ajudes d’urgència social, així com també el nombre de persones ubicades tempo-
ralment en pensió; enguany afegim dins l’àmbit d’habitatge les dades relatives a l’atenció a les 
situacions de pobresa habitacional, dades relatives a ajuts al pagament del lloguer o persones 
que s’han beneficiat del servei de dutxes i bugaderia. 
En relació amb els serveis a domicili, hi ha un descens de les persones que han rebut el servei 
d’ajuda, així com també el nombre de persones que reben el servei d’àpats a domicili, una 
situació que ha estat provocada pel confinament i que aquest 2020 ha fet disminuir, gairebé a 
la meitat, el nombre de persones que són traslladades regularment amb el servei de transport 
adaptat respecte del 2019.

EDUCACIÓ
Informe elaborat per l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot

El curs passat va estar marcat pel confinament escolar causat per la pandèmia de la Covid-19, 
tot i que encara és d’hora per observar-ne l’impacte. Les dades són similars a les de la resta de 
Catalunya, si bé sí que es poden identificar algunes especificitats, com una major escolarització 
a les escoles bressol i uns millors coneixements en matemàtiques i ciència a l’ESO. Com a dades 
positives, hi trobem uns bons resultats de les notes PAU (selectivitat), i una bona oferta de cicles 
formatius i de programes per a les noves oportunitats (PFI i IFE). L’origen familiar segueix condi-
cionant molt els resultats d’ESO dels alumnes, i encara avui el biaix de gènere en els cicles 
formatius (cicles de nois i cicles de noies) és molt acusat.

ESTUDIS UNIVERSITARIS 
Informe elaborat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot

Després de més de 10 anys recollint les dades dels estudiants universitaris amb domicili a la 
Garrotxa, veiem que en alguns graus continua el predomini de les dones mentre que en d’altres 
predominen els homes. Això és un reflex que ens trobem encara davant de professions molt 
polaritzades, bé per ser altament feminitzades o bé masculinitzades.
Centrant-nos en els continguts d’aquests estudis, veiem que les cures es concentren en el sector 
femení, ja que acullen un nombre més alt d’estudiants dones, en termes generals, i també 
mirant-ho grau per grau.
És a dir, de les 678 dones que estan cursant graus universitaris durant aquest curs 2020-21, el 
37% ho fan en graus relacionats amb les cures, com ara Educació Infantil i Primària, Infermeria, 
Medicina, Pedagogia o Treball Social, entre d’altres.
En nombres absoluts, dels 1.144 estudiants de grau amb domicili a la comarca, 678 són dones (el 

59,26%) i 466 són homes (el 40,73%). Una tendència que es va repetint des que recollim dades.
La Universitat de Girona continua aplegant bona part dels universitaris provinents de la Garro-
txa, i per al curs 2020-21 són 425, xifra que representa més del 37% del total d’estudiants de la 
comarca.
La segueixen la Universitat de Barcelona, amb 152 alumnes, la Universitat Oberta de Catalunya, 
amb 123 alumnes, i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 122 alumnes. 
Aquestes posicions s’han mostrat pràcticament immutables els darrers anys.

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

El 2020 ha sigut un any que ha capgirat la vida de tothom i el funcionament de les institucions. 
El primer trimestre de l’any 2020 (gener-març), que corresponia al segon del curs 19/20 (de 
gener a març), es va poder fer amb normalitat: els exàmens es van fer el dijous 12 de març i el 
confinament va començar just l’endemà, el divendres 13. Des d’aquesta data i fins al 17 de juliol, 
els tècnics del CPNL van estar teletreballant.
Durant aquests mesos, el CPNL va treballar en el disseny de diferents modalitats d’aprenentat-
ge, atès que fins al moment només existien els cursos presencials i els cursos en línia. Durant el 
segon trimestre de l’any (abril-juny), únicament va ser possible atendre els alumnes que podien 
estudiar en línia des del Parla.cat, i l’oferta es va centralitzar des de Barcelona, des d’on es van 
repartir els cursos a cada població, tenint present que el Parla.cat era l’única plataforma existent, 
en aquell moment, i que tenia un límit de 18.000 inscrits. 
De les dades del 2020 es desprenen les anàlisis següents:
Que l’índex d’alumnes d’Amèrica Central i del Sud és altíssim, i ha esdevingut el gran gruix de 
l’alumnat dels cursos.
L’alt índex de població amb el castellà com a primera llengua ha fet reduir la diversitat lingüística 
a les aules, on més del 80% dels alumnes de cada grup bàsic té aquesta llengua com a primera.
L’índex de població panjabi que viu a Catalunya és del 6,13%, mentre que a Olot és del 18,16%, 
tres vegades més. I, malgrat que estem parlant d’una població de 1.563 persones a la ciutat, en 
tenim una representació molt petita entre els estudiants de català. Una tendència molt similar 
és la del col·lectiu xinès, el quart més nombrós a Olot (768 persones) i que a les aules dels cursos 
de català és gairebé és inexistent.
Les eines digitals han estat una barrera per a moltes persones, no només perquè no tenien prou 
coneixements per treballar-hi (fer el tràmit de la inscripció, seguir-hi el curs), sinó també perquè 
a vegades no comptaven amb els recursos necessaris (sense connexió wifi o poques dades de 
connexió, dispositius mòbils molt vells o sense cap dispositiu mòbil; un índex molt elevat no 
comptava amb ordinador o tauleta, unes eines més còmodes per estudiar-hi). Per tant, la bretxa 
digital s’ha afegit a tota la resta de bretxes i ha fet més vulnerables els qui ja ho eren (per factors 
socials, d’edat, d’origen, etc.)
Agafant tot l’any globalment, i comparant-lo amb les dades del 2019, observem que s’ha pogut 
atendre un 33,3% menys de població només pel que fa als cursos de català. Cal tenir en compte, 
a més, que els projectes de dinamització per fomentar la cohesió social i l’ús de la llengua (clubs 
de lectura fàcil, activitats diverses, voluntariat per la llengua) i els relacionats amb el món socioe-
conòmic (el projecte Empreses lingüísticament responsables) han quedat paralitzats.

Finalment, cal destacar que, per segon any consecutiu, en col·laboració amb l’Àrea d’Informació 
del Territori de l’Ajuntament 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 
hagi 768 parlants de xinès mandarí, cosa que vol dir que estan molt repartits per tot Olot). 

SALUT  
Informe 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) 

L’any 2020 ha estat un any marcat per la pandèmia de la Covid-19 en tots els àmbits, i en el món 
assistencial l’hem patit de primera mà.
La comarca ha vist, els primers mesos de l’any,  igual com a la resta de Catalunya, com augmen-
tava de manera sobtada la mortalitat dins aquelles residències geriàtriques on el virus entrava; 
l’hospital va haver d’improvisar una zona amb 4 llits de semicrítics per poder donar resposta als 
casos greus i que calia derivar a les UCI, que també s’anaven saturant. L’atenció primària va 
necessitar reorganitzar-se tancant molts consultoris locals i separant les visites de l’aparell 
respiratori de la resta d’urgències per minimitzar el risc de contagi dels professionals i de la 
mateixa població dins les consultes.
Durant molts mesos els serveis assistencials han viscut davant la incertesa d’una malaltia que 
ens omplia d’interrogants i ens obligava a deixar de fer moltes de les activitats preventives, de 
seguiment de les persones amb malalties cròniques i de cribratge poblacional.
A poc a poc l’activitat s’ha anat restablint gairebé del tot, però invertint el tipus de visites: tot el 
que és virtual i telefònic ha agafat una embranzida inesperada. S’han reobert els consultoris 
locals, adaptant-los en la mesura del possible per poder conviure amb la Covid-19.
El repte actual és controlar aquest fràgil equilibri, assegurar l’accessibilitat de tothom evitant que 
la bretxa digital ens ho impedeixi, recuperar els controls periòdics de les malalties cròniques, 
diabètics, hipertensos tant a primària com a l’especialitzada, i consolidar els aprenentatges i les 
millores que aquest 2020 ens ha deixat.

ESPORTS 
Informe elaborat per l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot 

Enguany, ens trobem davant d’unes dades totalment atípiques i que responen a l’episodi 
d’emergència sanitària i social provocat per la pandèmia de la Covid-19. Per a aquesta edició, 
tampoc no ha estat possible recollir les dades d’esport federat d’Olot per l’aturada de l’activitat 
de moltes associacions a causa de les nombroses restriccions a què s’han vist sotmeses, així 
com també els freqüents canvis en la normativa que permetia les diferents activitats esportives.
Aquesta mateixa situació d’inestabilitat normativa ha afectat ja no només els usos de les 
instal·lacions esportives municipals, que s’han vist reduïts en general a 1/3 dels usos que tenien 
les mateixes instal·lacions el 2019, sinó que també ha afectat directament la participació de les 
escoles en les activitats de promoció de l’activitat física. En aquest sentit, és important ressaltar 

la pèrdua d’escoles, i per tant d’alumnes, que no han accedit a aquestes activitats, bé sigui per por 
a la pandèmia, bé per les restriccions de la normativa. Aquest és un fet que preocupa especial-
ment si fem referència a l’accés a l’esport per part dels col·lectius d’alumnes més vulnerables.

En relació també amb aquestes activitats, l’activitat que s’ha vist més afectada és la natació, 
degut, entre altres coses, a la necessitat de desplaçament de l’alumnat a la instal·lació esportiva. 
Contràriament, i per aquest mateix motiu, l’activitat d’escacs, en què el professorat es desplaça-
va als centres educatius, no s’ha vist tan afectada i ha mantingut una xifra d’alumnes partici-
pants molt similar a la del 2019.

CULTURA
Informe elaborat per l’Institut Municipal de Cultura d’Olot

L’any 2020, l’activitat cultural d’Olot va patir, com tots els sectors, les conseqüències de la 
pandèmia mundial de la Covid 2019. El període de confinament i les mesures de prevenció 
posteriors decretades per pal·liar-ne els efectes van provocar una davallada important de l’activi-
tat, que s’ha traduït en una disminució substancial de tots els  indicadors culturals de l’Observa-
tori. Això no obstant, malgrat la crisi sanitària, l’Institut Municipal de Cultura d’Olot va fer un 
esforç per no aturar la cultura a la ciutat i va adaptar ràpidament tant la programació com els seus 
equipaments a les noves circumstàncies. Un exemple d’això va ser la transformació del festival 
Sismògraf a la tardor o el cicle “Encontres a la II Fase” celebrat durant el període de desescalada 
del primer confinament, amb el qual es perseguia un doble objectiu: reprendre l’activitat presen-
cial i donar suport als professionals del sector, fortament castigats per la pandèmia.

En termes pressupostaris, tot i no decréixer substancialment la inversió municipal, que es va 
mantenir en els 2,8 milions d’euros,  es van programar gairebé un 55% menys d’espectacles 
d’arts escèniques i música (-77%); 19 exposicions enfront de les 27 de l’any anterior, o 55 xerrades 
i presentacions de llibres, un 55% menys que l’exercici 2019. I, lògicament, tant per la suspensió 
d’activitats com per l’obligada reducció dels aforaments, la participació ciutadana també es va 
veure minvada. En xifres, la pandèmia va fer disminuir en gairebé un 65% el nombre d’especta-
dors d’arts escèniques, en un 71% els visitants als museus i en pràcticament un 45% el nombre 
de visites diàries a la Biblioteca, que van passar de 430 a 233.

Aquest 2020, malgrat l’excepcional situació viscuda, des de l’àmbit cultural, es va intentar 
durant tot l’any continuar fent un important esforç de comunicació per fer arribar la cultura a 
totes les llars durant els mesos de confinament i per animar a consumir-ne durant els períodes 
de reobertura. Aquest esforç es va traduir a mantenir la línia ascendent en les dades de segui-
dors de Facebook, Twitter i Instagram, probablement les úniques xifres positives de la taula.

PROSPERITAT

COMPORTAMENT ECONÒMIC
Segons la revisió de dades 2019 del PIB 2018, la Garrotxa presenta un PIB lleugerament per sota 
del que es va calcular per a l’any 2018, i ha passat dels 1.756 milions d’euros del 2018 als 1.692,3 
del 2019. Cal tenir en compte que aquesta davallada és fruit d’una moderació del creixement 
que ja va començar a experimentar la comarca el 2018, i no es pot contextualitzar en cap cas en 
la pandèmia Covid perquè són dades calculades anteriorment. En paral·lel, s’observa un creixe-
ment més lent de la base imposable per declarant de l’IRPF respecte al conjunt de Catalunya, 
això ha fet que la Garrotxa s’allunyi sensiblement dels nivells de renda mitjana del principat, 
trencant la tendència a la convergència que venia experimentant els darrers anys.
L’evolució de la renda a la comarca, segons les últimes dades disponibles (2018), s’estabilitza a 
la baixa respecte de les previsions del 2017; la catalana se situa al voltant dels 24.255 euros.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Atenent a la falta de dades d’afiliació del quart trimestre del 2020, i prenent com a base les 
dades del tercer trimestre, s’observa que els serveis continuen liderant el nombre de llocs de 
treball a la comarca, amb 12.841 llocs de treball. Cal tenir present, però, que aquest sector és molt 
divers i engloba des del comerç i l’hostaleria fins a la sanitat, administracions públiques, 
transports i educació, entre d’altres. Per altra banda, la indústria, amb una dada lleugerament 
per sota de la de l’any 2019 ( hem de tenir en compte que en aquesta ocasió ens falten les dades 
del quart trimestre del 2020), amb 8.662 llocs de treball a la comarca, i encapçalada pel sector 
alimentari, representa un 37,7% de l’ocupació; un sector que continua creixent tant en pes 
econòmic com en creació de llocs de treball.

El comerç, per la seva banda, continua la tendència a la davallada, i redueix el pes tant en 
percentatge el VAB (valor afegit brut) com en ocupació. Per tal de revertir la situació, des de 
DinàmiG i l’ACO (Associació de Comerciants d’Olot) s’està treballant des de fa uns anys amb 
l’Observatori dels Centres Urbans Fundació Comerç Ciutadà, que analitza el flux de vianants al 
centre de la ciutat, així com el dinamisme del sector comercial, la distribució espacial i els locals 
oberts per sectors. Per a aquest 2020, l’estudi conclou que la intensitat mitjana diària ha 
presentat valors excepcionalment baixos degut a la pandèmia Covid-19, la qual, amb el procés 
de desescalada i el mateix confinament, ha fet disminuir els desplaçaments de la població. Això 
no obstant, el nivell de locals buits a la ciutat no ha presentat augments significatius, la qual 
cosa exemplifica la relativa solidesa del sector. 
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Aquest informe s’elabora des del 2017 i el percentatge d’alumnes en situació de cerca de feina 
estava situat sempre al voltant del 5%, però aquest 2020 el percentatge ha augmentat lleugera-
ment, segurament per la crisi sanitària provocada per la Covid-19. Els tutors d’empresa que fan 
el seguiment de les pràctiques i de la inserció laboral de l’alumnat manifesten que algunes 
empreses són més reticents a l’hora d’agafar alumnes o exalumnes, situació provocada per la 
incertesa del món laboral. 
Un 60% dels joves graduats ha trobat feina, mentre que un 48% continua estudiant (d’aquests, 
un 16% combina estudis i feina). Si només ens fixem en els graduats de cicle mitjà, un 65% 
continua estudiant, pràcticament tots un grau superior. Pel que fa als graduats de cicle superior, 
un 49% estudia a la universitat, cosa que demostra que els cicles de grau superior són una via 
igual de vàlida que el batxillerat per accedir a estudis universitaris, amb l’avantatge que els 
alumnes provinents dels cicles han pogut conèixer la realitat del seu perfil professional a través 
de la formació en centres de treball, tenen un bon coneixement de la part pràctica que els facilita 
la inserció laboral i és una opció molt valorada per les empreses. En aquest sentit, i per reforçar 
la importància de les pràctiques a les empreses per inserir-se en el món laboral, per primer any 
es comencen a incorporar les dades dels alumnes enquestats que provenen d’estudis en moda-
litat dual per tal de poder-ne avaluar la tendència en les futures edicions.
Referent a la feina actual, un 81% manifesta que la realització dels estudis de cicles els ha facilitat 
la incorporació al món laboral. Aquests resultats demostren que els estudis de formació profes-
sionalitzadora són una opció molt interessant a l’hora de trobar feina. Quant al tipus de contrac-
te, el 54% són temporals, enfront d'un 39%, que són indefinits.    

COMERÇ EXTERIOR
Informe elaborat per la Cambra de Comerç de Girona

Durant el 2020, les exportacions gironines van ser de més de 5.803 milions d'euros, contra una 
xifra d'importacions d’uns 2.634 milions. Les xifres d'exportacions de les empreses gironines, a 
més, signifiquen el 8,76% de les exportacions catalanes. Les importacions, per la seva banda, 
representen el 3,48% del global català. 
Tot i la pandèmia Covid-19, és important destacar que, durant aquest 2020, les exportacions 
catalanes van arribar al registre històric de més de 66.265 milions. 
Per altra banda, els Certificats d'origen que van emetre el 2020 les Cambres de la demarcació 
de Girona van ser de 26.650, mentre que el 2019 es va arribar a un volum de 20.073, cosa que 
suposa un increment del 32,77%.
Observem, doncs, un any més que la Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament 
exportadora, que representa un 9,11% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a 
països de 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 2019 han tingut un creixement del 4,57%. El valor estimat anual 
és de 528,76 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
Informe elaborat per Turisme Garrotxa

L’any 2020 ha estat l’any més complicat per al sector turístic. Els indicadors disponibles en el 
moment de redactar aquest informe encara no permeten avaluar la magnitud de l’afectació, que 
haurà estat, de ben segur, molt severa.
Pel que fa a l’oferta, s’han continuat creant nous allotjaments per a turisme familiar, però se n’han 
tancat d’altres, adreçats a col·lectius. El sector privat no ha pogut fer res més que adaptar-se a la nova 
situació marcada per la pandèmia, al confinament domiciliari, als reiterats canvis del Procicat sobre 
la mobilitat de les persones i als horaris d’obertura dels establiments, aplicar totes les noves norma-
tives sanitàries i, sobretot, aguantar la respiració, a l’expectativa dels ajuts de les administracions i 
d’una tornada a la normalitat que, a 31 de desembre, encara es preveia llunyana.
La demanda, per la seva banda, ha baixat dràsticament, i també s’ha hagut d’adaptar a unes restric-
cions de mobilitat que, quan s’han relaxat, atesa la necessitat de la població d’estar en contacte amb 
la natura, han generat una estacionalitat molt marcada. En definitiva, unes decisions –les de les 
restriccions de mobilitat- que probablement hauran generat uns efectes contraproduents des d’una 
perspectiva sanitària.
Aquestes restriccions de mobilitat han motivat un canvi substancial en la procedència dels turistes i 
visitants: mentre que Catalunya s’ha reforçat com a mercat principal, els mercats europeus han patit 
descensos molt importants, que han estat una mica menys acusats en el cas dels mercats de la resta 
de l’estat i de la resta del món.

L’any vinent, quan la dada estigui disponible, es podrà analitzar la recaptació de l’Impost sobre 
estades en allotjaments turístics, que previsiblement també registrarà un descens sense precedents.
Som, doncs, davant de l’any més complicat per al sector turístic de la Garrotxa, des que se’n tenen 
dades, amb una oferta la viabilitat de la qual ha quedat absolutament condicionada per les mesures 
sanitàries, i una demanda que, quan s’ha pogut desplaçar, ha demostrat amb escreix l’interès que hi 
ha per visitar la Garrotxa, una destinació que s’ha vist afavorida per la seva oferta d’activitats a l’aire 
lliure, que encaixava amb les recomanacions de les autoritats sanitàries.
Malgrat aquest context, 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, el procés de 
renovació de la qual ha començat just aquest any.

de suport i atenció a la víctima i que es basa en diferents accions: informar, coordinar, prevenir i 
protegir, així com també l’Oficina de Relacions amb la Comunitat. Aquesta oficina és l’encarregada 
de mantenir els contactes amb la comunitat, ja sigui amb institucions o col·lectius, associacions i 
ciutadans en general, i és el referent de la comissaria en el teixit social de la comarca; d’altra banda, 
també és l’encarregada de fer xerrades i presentacions a les escoles, llars d’avis, i altres col·lectius, així 
com mediacions en conflictes privats, amb la finalitat que el conflicte no arribi a enquistar-se. També 
s’ocupa dels contactes amb institucions, el teixit social i associatiu, i els col·lectius de risc i persones 
físiques.

Policia Municipal d’Olot
Informe elaborat per la Policia Municipal d’Olot

La pandèmia de la COVID-19 ha trasbalsat la vida de les persones, però també el servei policial s’ha 
vist alterat de forma important. Les limitacions i restriccions establertes per les autoritats pel que fa 
a “tocs de queda”, confinaments domiciliaris i/o perimetrals per territoris, limitacions a l’activitat 
comercial i de restauració, i limitacions a les trobades socials,  han provocat que molts dels esforços 
de la Policia Municipal hagin anat en aquest sentit, la qual cosa ha afectat la feina en altres àmbits.  
Es posa en evidència en determinats moments de l’any com baixen els accidents de trànsit o els fets 
delictius en relació amb el primer període de l’estat d‘alarma. En contrapartida, hi ha un augment 
significatiu pel que fa a les actes administratives vinculades a una normativa fins ara inexistent. 

En el decurs del primer trimestre del 2020, just abans de l’agreujament de la crisi sanitària, també es 
va haver de fer front a fenòmens meteorològics vinculats al canvi climàtic, que semblen incidir cada 
cop de forma més rellevant en el servei de policia. El temporal Glòria, amb les corresponents activa-
cions de plans de protecció civil Vencat, Inuncat i Neucat (tot d’una sola vegada) ha estat un altre 
repte que s’ha superat de forma òptima. El treball de coordinació de la protecció civil ha estat un 
element clau per assolir amb èxit l’objectiu d’alertar i protegir la ciutadania.
La persistència pel que fa a la pujada de fets penals i una creixent conflictivitat social, conseqüència, 
en part, d’una major pobresa, que comporta necessitats creixents en habitatge a baix preu o gratuït, 
ha comportat un gran creixement de les ocupacions i la picaresca que l’acompanya. 
Aquesta conflictivitat social condiciona l’estructura operativa de la Policia Municipal, que el 2021 
estarà més orientada a donar una millor resposta reactiva en detriment de la prevenció.

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

L’any 2020 han entrat 3.260 assumptes judicials als jutjats d’Olot i la Garrotxa, un 13% menys que 
l’any passat, una situació molt probablement provocada també per les restriccions Covid19. Dels 
assumptes que van entrar, el 41% són procediments civils (reclamacions de quantitat, desnona-
ments i altres conflictes), el 53% són procediments penals i el 6% procediments penals de violència 
contra la dona, un percentatge que segueix igual que al 2019, tot i que cal destacar que, en relació 
amb els expedients presentats el 2019, durant el 2020 se’n van presentar 187, 40 menys. Pel que fa 
a l’entrada d’assumptes judicials, aquests també s’han reduït. També és destacable la reducció d’un 
19% dels procediments penals de violència contra la dona.

La resolució d’assumptes judicials es concreta en 426 sentències, amb una disminució del 14% 
respecte de l’any anterior.
A finals de 2020, els jutjats d’Olot registren un total de 2.178 casos pendents, xifra que representa un 
augment del 34,1% en relació a un any abans. 

ALIANCES

Pel que fa a les administracions de la comarca, en aquesta edició s’analitza de nou l’evolució de la 
despesa dels ajuntaments (€/hab). A partir de les dades de les liquidacions agregades dels pressu-
postos dels 21 ajuntaments de la Garrotxa disponibles en el portal Municat de la Generalitat de 
Catalunya, s’estudia l’evolució dels ingressos i les despeses del 2004 al 2019.
En aquest sentit, l’evolució dels ingressos totals del conjunt d’ajuntaments de la comarca, després 
d’uns anys amb reajustaments en les transferències de capital, s’ha mantingut més o menys estable.
Quant a les despeses totals del conjunt d’ajuntaments de la Garrotxa, també es mantenen més o 
menys constants en els darrers 8 anys, després d’una disminució significativa, sobretot arran de la 
davallada de la inversió. La despesa obligada es manté amb una lleugera tendència a l’alça durant 
tots aquests anys.
Finalment, pel que fa a la capacitat bruta d’inversió municipal, es correspon als ingressos totals 
municipals menys la despesa obligada. Després de la important davallada fins l’any 2013, la capaci-
tat d’inversió es va mantenint més o menys constant. 

Finalment, pel que fa a la construcció, es manté relativament estable, una situació que es reflec-
teix a la Garrotxa amb l’augment tant del nombre d’habitatges acabats com iniciats. L’agricultu-
ra es manté en la tònica negativa dels últims anys.

MERCAT DE TREBALL 
Tot i que la pandèmia Covid-19 ha alterat totes les previsions que hi havia sobre creixement i 
ocupabilitat, tant a la comarca de la Garrotxa com al conjunt català, la Garrotxa ha estat una de 
les úniques comarques de Catalunya capaç de crear ocupació, gràcies sobretot a la seva estruc-
tura productiva i a l’increment de demanda d’aliments, un dels sectors clau de l’economia 
comarcal.  Les dades del primer trimestre de l’any 2020 confirmen el repunt de l’ocupació a la 
comarca, que la situava en màxims històrics a finals del 2019. A partir del març 2020, tant el 
nombre d’aturats com el nombre de demandants d’ocupació s’incrementa per la incertesa 
provocada per la pandèmia i els diferents tancaments i restriccions.  En el cas dels aturats, el 
creixement és constant però menor a l’esperat, unes dades que possiblement estan encara 
emmascarades pels diferents EROS/ ERTOS; en aquest cas, es passa de 2.226 persones atura-
des al març 2020 a les 2.757 al desembre. D’altra banda, pel que fa a persones demandants 
d’ocupació, sí que s’observa un creixement notable, de les 3.012 persones demandants d’ocu-
pació el mes de març fins a les 7.801 al desembre 2020. En aquest sentit cal apuntar que el 
nombre de procediments (ERO) amb comunicats no desistits i resolts acumulats de gener a 
desembre 2020 van ser de 1.026 i el nombre acumulat de treballadors afectats va arribar als 
7.043.
Degut, també, a la situació provocada per la Covid-19, es va obrir a Olot l’ Oficina per a la Reacti-
vació Econòmica de la Garrotxa, des de la qual s’han portat a terme, al llarg de l’any, diferents 
projectes destinats a la dinamització econòmica del territori. Entre les diferents accions hi ha el 
Projecte de capacitació digital  per tal de reduir la bretxa digital i fomentar les competències 
digitals tant d’empreses com també de la ciutadania a través del Garrotxa Digital Talent, així 
com la col·laboració amb altres cursos especialitzats.

INFORME INSERCIÓ LABORAL GRADUATS FP 2019 LA GARROTXA
Persones-Prosperitat: Informe elaborat per la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot (FES)

Segons l’estudi Inserció laboral dels ensenyaments professionals, el 8% dels alumnes graduats 
en FP o Ensenyaments Artístics, l’any 2020, en algun dels centres de la comarca, està buscant 
feina. Per obtenir aquests resultats s’ha fet una enquesta d’inserció laboral a 392 joves de la 
promoció de l’any 2020, sis mesos després d’haver-se graduat (aproximadament el 90% dels 
alumnes que han acabat els estudis). 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. 

PAU

SEGURETAT
Mossos d’esquadra - Informe elaborat pels Mossos d’Esquadra – ABP de la Garrotxa

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.  Cal destacar que aquest any  s’ha variat una mica l’anàlisi dels 
delictes i en aquesta edició ens centrarem només en aquells delictes que provoquen sensació/per-
cepció   d’inseguretat,   que creen o poden crear un clima de por, és a dir,   els delictes contra el 
patrimoni com els robatoris a domicilis, establiments i delictes contra les persones com els robatoris 
violents, estrebades, baralles etc. Hem deixat fora d’aquesta anàlisi determinats delictes que no 
generen sensacions o percepcions d’inseguretat com poden ser estafes per internet, i/o els delictes 
contra el trànsit, i que no afecten les percepcions de la col·lectivitat, malgrat que siguin delictes que 
cal destacar que han patit un augment degut molt probablement a les situacions de confinament i 
l’augment de l’ús de les eines informàtiques per realitzar diferents comunicacions i compres.

Al fil d’aquest nou càlcul, cal dir que a la Garrotxa la taxa és de 33’85 delictes per 1.000 habitants, 
mentre que el global de Catalunya és del 50,75, és a dir 17 punts per sota 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 als delictes, la tendència en 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, que ha registrat un 
lleuger descens, possiblement degut als diferents confinaments per la Covid-19. I, com a segon tipus, 
un fet delinqüencial que no necessàriament incideix de manera directa sobre les persones i/o les 
coses, que són els delictes informàtics com les estafes que, contràriament als anteriors, mostren un 
lleuger augment en relació amb el 2019, possiblement també per l’augment de l’ús d’eines informà-
tiques a causa de les restriccions per Covid-19.

En la valoració general, l’any 2020 ha estat un any excepcional degut a l’emergència epidemiològica 
SARS-CoV2, un any en què les nostres prioritats i funcions policials han variat respecte d’altres anys. 
En determinats períodes s’ha hagut d’intensificar els controls i seguiment de les mesures de preven-
ció, així com les limitacions a la mobilitat, amb la finalitat d’evitar i/o frenar la propagació de la 
COVID-19. Per altra banda, hem hagut de continuar realitzant les nostres tasques policials de 
prevenció de robatoris i investigació de delictes. Serà difícil valorar mai quantitativament la prevenció 
que fa la policia perquè no es tracta d’un valor tangible; és molt difícil determinar quants delictes 
hem aconseguit evitar, ja sigui amb la presència de les patrulles diàries o els controls policials a la 
carretera, com per la dissuasió en les identificacions de persones sospitoses. Per tant, la feina 
preventiva policial és molt difícil de percebre i determinar si no és amb una anàlisi constant de les 
dades dels fets delictius i de les investigacions.
Finalment, cal incidir de nou en la consolidació del GAV (Grup d’Atenció a la Víctima), que és l’oficina 



POBLACIÓ
Dades recollides de l’Informe elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de l’informe 
d’Activa Prospect i dades de referència de l’IDESCAT

L’any 2020, la població de la comarca de la Garrotxa ha crescut en 1.030 persones, un 
increment de població lleugerament superior al de l’any 2019 (+977). Els anys anteriors, però, la 
població no havia crescut amb tanta força i inclús en alguns períodes va tenir un creixement 
negatiu. De les 58.620 persones que hi ha a la Garrotxa, 29.419 són homes i 29.201 són dones. 
Des del 2010 hi havia hagut un major nombre de dones que homes, al territori. La taxa de 
feminització garrotxina és de 99,26 dones per cada 100 homes. En els últims anys aquesta taxa 
sempre ha estat entre el 99 i el 100, cosa que indica que sempre hi ha hagut un nombre proper 
d’homes i dones. A Catalunya, en canvi, la taxa de feminització és del 103,8%.
Tot i això, a la comarca tradicionalment hi ha un major nombre de dones dins del col·lectiu de 
més grans de 65 anys, valor que s’incrementa a partir dels 85 anys, on la distribució és quasi el 
doble, amb 1.701 dones i 861 homes. Pel que fa a la distribució territorial, la major part de la 
població es concentra a la ciutat d’Olot, que compta amb 35.926 habitants (el 61,3% de la 
població de la comarca). La resta dels 20 municipis aglutinen 22.694 habitants. D’aquests 
municipis, tots tenen menys de 3.000 habitants excepte la Vall d’en Bas (3.093) i Sant Joan les 
Fonts (3.044). Hi ha 12 municipis que tenen menys de 1.000 habitants.

L’índex d’envelliment el 2020 és de 138, però cal destacar que la Garrotxa presenta una situació 
de menys envelliment si ho comparem amb el 2001, quan l’índex va arribar a 180,3. L’any 2012 
l’envelliment va baixar dràsticament, i llavors es va estabilitzar fins ara, que creix o decreix però 
a un ritme menor.

Pel que fa a les migracions externes, aquest 2020 veiem que la tendència a l’alça de la població 
estrangera es repeteix amb xifres similars a les del 2019. Hi ha aproximadament 1.000 
habitants estrangers més a la Garrotxa, un 10,7 % més (ara en són 9.843). A la capital de la 
comarca, la variació és força similar: 10,2 %, en canvi és lleugerament superior que la de la resta 
de Catalunya (8,7 %). Pel que fa al percentatge de població estrangera respecte al total de la 
població, representa el 16,79 % de la comarca, molt a prop del percentatge de Catalunya del 16,2 
%. A Olot representa un percentatge superior, amb un 21,8. La Garrotxa és la novena comarca 
amb més percentatge de població de fora la Unió Europea. S’ha de destacar que sense l’arriba-
da de persones de l’estranger, el saldo migratori no podria compensar la baixa natalitat i, per 
tant, no hi hauria un creixement de la població i un major envelliment. Per continents, podem 
observar com el 2020 la població per nacionalitat estrangera predominant a la Garrotxa prové 
d’Àsia i Oceania (2.667 persones, 27,09 % la població migrada), d’Àfrica (2.514 persones,25,54 %) 
i de la resta de la Unió Europea (1.883 persones, 19,13 %).

PLANETA
Informe 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
Les dades meteorològiques de l’estació del Parc Nou d’Olot mostren les tendències des de l’any 
1990 fins a l’actualitat: les temperatures augmenten i les precipitacions disminueixen.
Durant l’any 2019 la precipitació mitjana de les estacions meteorològiques comarcals ha estat 
de 1237 mm, un 44% superior a la mitjana de la pluviometria dels darrers anys, que ha estat de 
875 mm.
A l’estació de Can Jordà (Santa Pau) es controla la concentració d’ozó de l’aire. Per a l’any 2020 
es va complir el valor objectiu de protecció de la salut humana (VOPS). També es controla la 
concentració de diòxid de nitrogen i per a 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. Una és a Olot i l’altra, a Sant Joan les Fonts. Els nivells mesu-
rats 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
Durant el temporal Glòria, ocorregut al gener del 2020, a la comarca van caure entre 250 i 500 
mm en tres dies, i el cabal de les lleres fluvials de la Garrotxa va augmentar de manera impor-
tant. Aquest fenomen meteorològic provocà l’arrossegament de vegetació i altres materials a les 
lleres i importants desperfectes en infraestructures, vies de comunicació i instal·lacions munici-
pals, valorats en quasi 3 milions d’euros. 
El 2020, el nombre de visitants als espais naturals protegits ha estat notablement inferior al 
d’anys anteriors. A la fageda d’en Jordà, el descens ha estat de 30.499 visitants, cosa que repre-
senta un 32,47% respecte de l’any anterior. Aquest mateix percentatge (32,6%) és idèntic al 
descens de visitants de l’Espai Museístic de les grederes del Croscat (va passar de 54.538 a 
36.761). En canvi, a la vall de Sant Aniol hi va haver un increment de visitants (de 31.150 a 33.325). 
Això s’explica perquè en els mesos d’estiu, els de més freqüentació a l’Alta Garrotxa, no hi havia 
vigents restriccions de mobilitat derivades de la pandèmia per COVID-19, en canvi sí que eren 
vigents en els mesos que la fageda d’en Jordà i el volcà del Croscat reben més visitants.
La presència d’espècies exòtiques invasores és una de les amenaces més greus que afecten la 
biodiversitat. En relació amb la papallona del boix, s’estan duent a terme diferents seguiments 
gràcies als quals coneixem com es produeix la seva expansió per tot el país. A Catalunya, en el 
2020, la papallona ha afectat, amb diferents graus d’intensitat, 183 municipis de 20 comarques. 
En aquests municipis, el nivell d’afectació “sever” ha passat de 16,72% (2019) a 32,61% (2020).
En les cinc estacions situades a la Garrotxa que controlen la corba de vol dels adults, la sèrie de 
tres anys (2018-2020) mostra una tendència a la baixa que s’atribueix, directament, a la reduc-
ció de la disponibilitat de boix.

AIGUA
Amb dades dels darrers 10 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 divuite-
na comarca de Catalunya amb menys consum d’aigua d’ús domèstic per habitant i dia i, amb 
113 litres, se situa per sota els 117 litres que es calcula que consumeix, de mitjana, un català.
El 45% dels punts de cursos fluvials mostrejats durant el 2020, segons l’índex biològic IBMWP, 
presenten una qualitat bona; el 50% la qualitat és mitjana i el 5%, deficient. Segons l’índex de 
diatomees, el 90% dels punts presenten una qualitat bona i molt bona. 
Totes les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2020 presenten valors de concentració de 
nitrats inferiors al valor paramètric (50 mg/l). La concentració total de nitrats enguany torna a 
tenir la tendència a la baixa dels darrers anys.
Enguany els nivells piezomètrics dels aqüífers són poc profunds degut a les precipitacions 
abundants.
Els sistemes de sanejament d’aigües residuals de la comarca, amb 21 depuradores, donen servei 
al 89% de la població comarcal, cosa que representa el 99% de la població que resideix en nuclis. 

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. 
L’any 2014 s’inicia una tendència a l’alça, que a Catalunya continua fins al 2019; a la Garrotxa 
aquest any canvia la tendència i disminueix un 5%.
Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà de selecció a la comarca és del 52%. Besalú és el 
municipi amb un nivell de selecció més elevat, amb el 87% dels residus seleccionats. En el 
conjunt de Catalunya el grau de selecció és del 45%.
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, quan torna a 
començar un procés d’increment que es frena a partir de l’any 2018. 

ENERGIA
El consum elèctric dels equipaments municipals de la comarca continua baixant. Aquest any la 
reducció ha estat major, ja que a les mesures d’eficiència energètica que s’han continuat 
efectuant s’hi han afegit les restriccions de la pandèmia que han fet que els consums en els 
equipaments, sobretot esportius, culturals i educatius, hagi baixat.

En els enllumenats s’ha continuat amb la implantació de la tecnologia LED. I en els equipa-
ments es comença a notar l’efecte de les 10 instal·lacions que s’han posat en marxa durant el 
2019 i a les quals, properament, se n’incorporaran 11 més en altres equipaments municipals, 
majoritàriament escoles. Aquesta generació neta i local s’afegirà a l’energia 100% renovable que 
consumeixen tots els ajuntaments de la comarca.

Pel que respecta a les instal·lacions de generació elèctrica local, aquest 2020 ha tingut lloc un 
creixement exponencial d’instal·lacions d’autoconsum. Fins a l’any 2012 hi havia 44 instal·la-
cions fotovoltaiques, totes amb la modalitat d’injecció a la xarxa. Del 2014 al 2019 se’n van posar 
en marxa 40, i només aquest 2020 i primer trimestre del 2021 se n’han instal·lat 64, la qual cosa 
vol dir que actualment tenim 145 instal·lacions de generació local d’energia. Són de nova 
incorporació i majoritàriament de petita potència, que s’han instal·lat en habitatges unifamiliars. 
També es  constata l’efecte dels incentius i les bonificacions que estan aplicant alguns ajunta-
ments.

MOBILITAT
El 2020 hi havia punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a Besalú, Beuda, Riudaura, Olot i 
Santa Pau. Durant l’any se n’ha incorporant un de nou en un establiment turístic.
Fins al setembre del 2020, a la comarca hi havia matriculats un total de 482 vehicles elèctrics 
amb les diverses modalitats (híbrids, elèctrics...). Els majoritaris són els híbrids, i  cada cop hi ha 
més turismes totalment elèctrics, tot i que també s’hi estan incorporant altres vehicles (furgone-
tes, autobusos...). Malgrat l’augment que van tenint les matriculacions d’aquest tipus de  
vehicles, només s’arriba a un 1% del parc de vehicles de la comarca.

PERSONES

HABITATGE
Informe elaborat per l’Oficina d’Habitatge d’Olot

L’activitat constructora a la comarca, durant el 2020, no es ressent especialment dels efectes de 
la pandèmia de la Covid-19, pel que fa a la construcció d’habitatges, si durant el 2019 s’iniciaven 
94 habitatges, durant el 2020 se’n van començar 134, fet que suposa un augment del 42,5%. En 
els habitatges acabats, l’augment també ha estat moderat, i s’ha passat de 33 a 85 habitatges 
finalitzats durant el 2020. Aquesta tendència és inversa tant a les comarques gironines com al 
global de Catalunya, on podem observar un lleuger descens entre el 2019 i el 2020 tant en 
habitatges iniciats com acabats.
Pel que fa al mercat immobiliari residencial,  també trobem un augment notable en el nombre 
d’habitatges venuts, tant nous com usats, seguit d’un augment 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 2020 de 995, lleugerament per sota de l’any 
2019, amb 1.070 contractes formalitzats. L’import del lloguer mensual ha crescut d’un 1,5%, 
entre 2019 i 2020 i ha passat d’una mitjana a la Garrotxa de 469,33 euros mensuals a una 
mitjana de 476,56 euros/mes.

SERVEIS SOCIALS
Informe elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG)

Aquest 2020 ha vingut marcat per la crisi mundial provocada per la pandèmia de la Covid-19, 
que està provocant impactes en les necessitats socials de la població de la comarca. Actualment 
encara no sabem quins efectes provocarà a mitjà termini la incertesa laboral i l’augment de les 
xifres d’atur, però sí que hem detectat que cada vegada arriben més situacions amb molta 
precarietat econòmica i d’habitatge. Aquest any, de totes maneres, s’ha detectat un augment 
del nombre d’ajudes d’urgència social, així com també el nombre de persones ubicades tempo-
ralment en pensió; enguany afegim dins l’àmbit d’habitatge les dades relatives a l’atenció a les 
situacions de pobresa habitacional, dades relatives a ajuts al pagament del lloguer o persones 
que s’han beneficiat del servei de dutxes i bugaderia. 
En relació amb els serveis a domicili, hi ha un descens de les persones que han rebut el servei 
d’ajuda, així com també el nombre de persones que reben el servei d’àpats a domicili, una 
situació que ha estat provocada pel confinament i que aquest 2020 ha fet disminuir, gairebé a 
la meitat, el nombre de persones que són traslladades regularment amb el servei de transport 
adaptat respecte del 2019.

EDUCACIÓ
Informe elaborat per l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot

El curs passat va estar marcat pel confinament escolar causat per la pandèmia de la Covid-19, 
tot i que encara és d’hora per observar-ne l’impacte. Les dades són similars a les de la resta de 
Catalunya, si bé sí que es poden identificar algunes especificitats, com una major escolarització 
a les escoles bressol i uns millors coneixements en matemàtiques i ciència a l’ESO. Com a dades 
positives, hi trobem uns bons resultats de les notes PAU (selectivitat), i una bona oferta de cicles 
formatius i de programes per a les noves oportunitats (PFI i IFE). L’origen familiar segueix condi-
cionant molt els resultats d’ESO dels alumnes, i encara avui el biaix de gènere en els cicles 
formatius (cicles de nois i cicles de noies) és molt acusat.

ESTUDIS UNIVERSITARIS 
Informe elaborat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot

Després de més de 10 anys recollint les dades dels estudiants universitaris amb domicili a la 
Garrotxa, veiem que en alguns graus continua el predomini de les dones mentre que en d’altres 
predominen els homes. Això és un reflex que ens trobem encara davant de professions molt 
polaritzades, bé per ser altament feminitzades o bé masculinitzades.
Centrant-nos en els continguts d’aquests estudis, veiem que les cures es concentren en el sector 
femení, ja que acullen un nombre més alt d’estudiants dones, en termes generals, i també 
mirant-ho grau per grau.
És a dir, de les 678 dones que estan cursant graus universitaris durant aquest curs 2020-21, el 
37% ho fan en graus relacionats amb les cures, com ara Educació Infantil i Primària, Infermeria, 
Medicina, Pedagogia o Treball Social, entre d’altres.
En nombres absoluts, dels 1.144 estudiants de grau amb domicili a la comarca, 678 són dones (el 

59,26%) i 466 són homes (el 40,73%). Una tendència que es va repetint des que recollim dades.
La Universitat de Girona continua aplegant bona part dels universitaris provinents de la Garro-
txa, i per al curs 2020-21 són 425, xifra que representa més del 37% del total d’estudiants de la 
comarca.
La segueixen la Universitat de Barcelona, amb 152 alumnes, la Universitat Oberta de Catalunya, 
amb 123 alumnes, i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 122 alumnes. 
Aquestes posicions s’han mostrat pràcticament immutables els darrers anys.

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

El 2020 ha sigut un any que ha capgirat la vida de tothom i el funcionament de les institucions. 
El primer trimestre de l’any 2020 (gener-març), que corresponia al segon del curs 19/20 (de 
gener a març), es va poder fer amb normalitat: els exàmens es van fer el dijous 12 de març i el 
confinament va començar just l’endemà, el divendres 13. Des d’aquesta data i fins al 17 de juliol, 
els tècnics del CPNL van estar teletreballant.
Durant aquests mesos, el CPNL va treballar en el disseny de diferents modalitats d’aprenentat-
ge, atès que fins al moment només existien els cursos presencials i els cursos en línia. Durant el 
segon trimestre de l’any (abril-juny), únicament va ser possible atendre els alumnes que podien 
estudiar en línia des del Parla.cat, i l’oferta es va centralitzar des de Barcelona, des d’on es van 
repartir els cursos a cada població, tenint present que el Parla.cat era l’única plataforma existent, 
en aquell moment, i que tenia un límit de 18.000 inscrits. 
De les dades del 2020 es desprenen les anàlisis següents:
Que l’índex d’alumnes d’Amèrica Central i del Sud és altíssim, i ha esdevingut el gran gruix de 
l’alumnat dels cursos.
L’alt índex de població amb el castellà com a primera llengua ha fet reduir la diversitat lingüística 
a les aules, on més del 80% dels alumnes de cada grup bàsic té aquesta llengua com a primera.
L’índex de població panjabi que viu a Catalunya és del 6,13%, mentre que a Olot és del 18,16%, 
tres vegades més. I, malgrat que estem parlant d’una població de 1.563 persones a la ciutat, en 
tenim una representació molt petita entre els estudiants de català. Una tendència molt similar 
és la del col·lectiu xinès, el quart més nombrós a Olot (768 persones) i que a les aules dels cursos 
de català és gairebé és inexistent.
Les eines digitals han estat una barrera per a moltes persones, no només perquè no tenien prou 
coneixements per treballar-hi (fer el tràmit de la inscripció, seguir-hi el curs), sinó també perquè 
a vegades no comptaven amb els recursos necessaris (sense connexió wifi o poques dades de 
connexió, dispositius mòbils molt vells o sense cap dispositiu mòbil; un índex molt elevat no 
comptava amb ordinador o tauleta, unes eines més còmodes per estudiar-hi). Per tant, la bretxa 
digital s’ha afegit a tota la resta de bretxes i ha fet més vulnerables els qui ja ho eren (per factors 
socials, d’edat, d’origen, etc.)
Agafant tot l’any globalment, i comparant-lo amb les dades del 2019, observem que s’ha pogut 
atendre un 33,3% menys de població només pel que fa als cursos de català. Cal tenir en compte, 
a més, que els projectes de dinamització per fomentar la cohesió social i l’ús de la llengua (clubs 
de lectura fàcil, activitats diverses, voluntariat per la llengua) i els relacionats amb el món socioe-
conòmic (el projecte Empreses lingüísticament responsables) han quedat paralitzats.

Finalment, cal destacar que, per segon any consecutiu, en col·laboració amb l’Àrea d’Informació 
del Territori de l’Ajuntament 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 
hagi 768 parlants de xinès mandarí, cosa que vol dir que estan molt repartits per tot Olot). 

SALUT  
Informe 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) 

L’any 2020 ha estat un any marcat per la pandèmia de la Covid-19 en tots els àmbits, i en el món 
assistencial l’hem patit de primera mà.
La comarca ha vist, els primers mesos de l’any,  igual com a la resta de Catalunya, com augmen-
tava de manera sobtada la mortalitat dins aquelles residències geriàtriques on el virus entrava; 
l’hospital va haver d’improvisar una zona amb 4 llits de semicrítics per poder donar resposta als 
casos greus i que calia derivar a les UCI, que també s’anaven saturant. L’atenció primària va 
necessitar reorganitzar-se tancant molts consultoris locals i separant les visites de l’aparell 
respiratori de la resta d’urgències per minimitzar el risc de contagi dels professionals i de la 
mateixa població dins les consultes.
Durant molts mesos els serveis assistencials han viscut davant la incertesa d’una malaltia que 
ens omplia d’interrogants i ens obligava a deixar de fer moltes de les activitats preventives, de 
seguiment de les persones amb malalties cròniques i de cribratge poblacional.
A poc a poc l’activitat s’ha anat restablint gairebé del tot, però invertint el tipus de visites: tot el 
que és virtual i telefònic ha agafat una embranzida inesperada. S’han reobert els consultoris 
locals, adaptant-los en la mesura del possible per poder conviure amb la Covid-19.
El repte actual és controlar aquest fràgil equilibri, assegurar l’accessibilitat de tothom evitant que 
la bretxa digital ens ho impedeixi, recuperar els controls periòdics de les malalties cròniques, 
diabètics, hipertensos tant a primària com a l’especialitzada, i consolidar els aprenentatges i les 
millores que aquest 2020 ens ha deixat.

ESPORTS 
Informe elaborat per l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot 

Enguany, ens trobem davant d’unes dades totalment atípiques i que responen a l’episodi 
d’emergència sanitària i social provocat per la pandèmia de la Covid-19. Per a aquesta edició, 
tampoc no ha estat possible recollir les dades d’esport federat d’Olot per l’aturada de l’activitat 
de moltes associacions a causa de les nombroses restriccions a què s’han vist sotmeses, així 
com també els freqüents canvis en la normativa que permetia les diferents activitats esportives.
Aquesta mateixa situació d’inestabilitat normativa ha afectat ja no només els usos de les 
instal·lacions esportives municipals, que s’han vist reduïts en general a 1/3 dels usos que tenien 
les mateixes instal·lacions el 2019, sinó que també ha afectat directament la participació de les 
escoles en les activitats de promoció de l’activitat física. En aquest sentit, és important ressaltar 

la pèrdua d’escoles, i per tant d’alumnes, que no han accedit a aquestes activitats, bé sigui per por 
a la pandèmia, bé per les restriccions de la normativa. Aquest és un fet que preocupa especial-
ment si fem referència a l’accés a l’esport per part dels col·lectius d’alumnes més vulnerables.

En relació també amb aquestes activitats, l’activitat que s’ha vist més afectada és la natació, 
degut, entre altres coses, a la necessitat de desplaçament de l’alumnat a la instal·lació esportiva. 
Contràriament, i per aquest mateix motiu, l’activitat d’escacs, en què el professorat es desplaça-
va als centres educatius, no s’ha vist tan afectada i ha mantingut una xifra d’alumnes partici-
pants molt similar a la del 2019.

CULTURA
Informe elaborat per l’Institut Municipal de Cultura d’Olot

L’any 2020, l’activitat cultural d’Olot va patir, com tots els sectors, les conseqüències de la 
pandèmia mundial de la Covid 2019. El període de confinament i les mesures de prevenció 
posteriors decretades per pal·liar-ne els efectes van provocar una davallada important de l’activi-
tat, que s’ha traduït en una disminució substancial de tots els  indicadors culturals de l’Observa-
tori. Això no obstant, malgrat la crisi sanitària, l’Institut Municipal de Cultura d’Olot va fer un 
esforç per no aturar la cultura a la ciutat i va adaptar ràpidament tant la programació com els seus 
equipaments a les noves circumstàncies. Un exemple d’això va ser la transformació del festival 
Sismògraf a la tardor o el cicle “Encontres a la II Fase” celebrat durant el període de desescalada 
del primer confinament, amb el qual es perseguia un doble objectiu: reprendre l’activitat presen-
cial i donar suport als professionals del sector, fortament castigats per la pandèmia.

En termes pressupostaris, tot i no decréixer substancialment la inversió municipal, que es va 
mantenir en els 2,8 milions d’euros,  es van programar gairebé un 55% menys d’espectacles 
d’arts escèniques i música (-77%); 19 exposicions enfront de les 27 de l’any anterior, o 55 xerrades 
i presentacions de llibres, un 55% menys que l’exercici 2019. I, lògicament, tant per la suspensió 
d’activitats com per l’obligada reducció dels aforaments, la participació ciutadana també es va 
veure minvada. En xifres, la pandèmia va fer disminuir en gairebé un 65% el nombre d’especta-
dors d’arts escèniques, en un 71% els visitants als museus i en pràcticament un 45% el nombre 
de visites diàries a la Biblioteca, que van passar de 430 a 233.

Aquest 2020, malgrat l’excepcional situació viscuda, des de l’àmbit cultural, es va intentar 
durant tot l’any continuar fent un important esforç de comunicació per fer arribar la cultura a 
totes les llars durant els mesos de confinament i per animar a consumir-ne durant els períodes 
de reobertura. Aquest esforç es va traduir a mantenir la línia ascendent en les dades de segui-
dors de Facebook, Twitter i Instagram, probablement les úniques xifres positives de la taula.

PROSPERITAT

COMPORTAMENT ECONÒMIC
Segons la revisió de dades 2019 del PIB 2018, la Garrotxa presenta un PIB lleugerament per sota 
del que es va calcular per a l’any 2018, i ha passat dels 1.756 milions d’euros del 2018 als 1.692,3 
del 2019. Cal tenir en compte que aquesta davallada és fruit d’una moderació del creixement 
que ja va començar a experimentar la comarca el 2018, i no es pot contextualitzar en cap cas en 
la pandèmia Covid perquè són dades calculades anteriorment. En paral·lel, s’observa un creixe-
ment més lent de la base imposable per declarant de l’IRPF respecte al conjunt de Catalunya, 
això ha fet que la Garrotxa s’allunyi sensiblement dels nivells de renda mitjana del principat, 
trencant la tendència a la convergència que venia experimentant els darrers anys.
L’evolució de la renda a la comarca, segons les últimes dades disponibles (2018), s’estabilitza a 
la baixa respecte de les previsions del 2017; la catalana se situa al voltant dels 24.255 euros.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Atenent a la falta de dades d’afiliació del quart trimestre del 2020, i prenent com a base les 
dades del tercer trimestre, s’observa que els serveis continuen liderant el nombre de llocs de 
treball a la comarca, amb 12.841 llocs de treball. Cal tenir present, però, que aquest sector és molt 
divers i engloba des del comerç i l’hostaleria fins a la sanitat, administracions públiques, 
transports i educació, entre d’altres. Per altra banda, la indústria, amb una dada lleugerament 
per sota de la de l’any 2019 ( hem de tenir en compte que en aquesta ocasió ens falten les dades 
del quart trimestre del 2020), amb 8.662 llocs de treball a la comarca, i encapçalada pel sector 
alimentari, representa un 37,7% de l’ocupació; un sector que continua creixent tant en pes 
econòmic com en creació de llocs de treball.

El comerç, per la seva banda, continua la tendència a la davallada, i redueix el pes tant en 
percentatge el VAB (valor afegit brut) com en ocupació. Per tal de revertir la situació, des de 
DinàmiG i l’ACO (Associació de Comerciants d’Olot) s’està treballant des de fa uns anys amb 
l’Observatori dels Centres Urbans Fundació Comerç Ciutadà, que analitza el flux de vianants al 
centre de la ciutat, així com el dinamisme del sector comercial, la distribució espacial i els locals 
oberts per sectors. Per a aquest 2020, l’estudi conclou que la intensitat mitjana diària ha 
presentat valors excepcionalment baixos degut a la pandèmia Covid-19, la qual, amb el procés 
de desescalada i el mateix confinament, ha fet disminuir els desplaçaments de la població. Això 
no obstant, el nivell de locals buits a la ciutat no ha presentat augments significatius, la qual 
cosa exemplifica la relativa solidesa del sector. 
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Aquest informe s’elabora des del 2017 i el percentatge d’alumnes en situació de cerca de feina 
estava situat sempre al voltant del 5%, però aquest 2020 el percentatge ha augmentat lleugera-
ment, segurament per la crisi sanitària provocada per la Covid-19. Els tutors d’empresa que fan 
el seguiment de les pràctiques i de la inserció laboral de l’alumnat manifesten que algunes 
empreses són més reticents a l’hora d’agafar alumnes o exalumnes, situació provocada per la 
incertesa del món laboral. 
Un 60% dels joves graduats ha trobat feina, mentre que un 48% continua estudiant (d’aquests, 
un 16% combina estudis i feina). Si només ens fixem en els graduats de cicle mitjà, un 65% 
continua estudiant, pràcticament tots un grau superior. Pel que fa als graduats de cicle superior, 
un 49% estudia a la universitat, cosa que demostra que els cicles de grau superior són una via 
igual de vàlida que el batxillerat per accedir a estudis universitaris, amb l’avantatge que els 
alumnes provinents dels cicles han pogut conèixer la realitat del seu perfil professional a través 
de la formació en centres de treball, tenen un bon coneixement de la part pràctica que els facilita 
la inserció laboral i és una opció molt valorada per les empreses. En aquest sentit, i per reforçar 
la importància de les pràctiques a les empreses per inserir-se en el món laboral, per primer any 
es comencen a incorporar les dades dels alumnes enquestats que provenen d’estudis en moda-
litat dual per tal de poder-ne avaluar la tendència en les futures edicions.
Referent a la feina actual, un 81% manifesta que la realització dels estudis de cicles els ha facilitat 
la incorporació al món laboral. Aquests resultats demostren que els estudis de formació profes-
sionalitzadora són una opció molt interessant a l’hora de trobar feina. Quant al tipus de contrac-
te, el 54% són temporals, enfront d'un 39%, que són indefinits.    

COMERÇ EXTERIOR
Informe elaborat per la Cambra de Comerç de Girona

Durant el 2020, les exportacions gironines van ser de més de 5.803 milions d'euros, contra una 
xifra d'importacions d’uns 2.634 milions. Les xifres d'exportacions de les empreses gironines, a 
més, signifiquen el 8,76% de les exportacions catalanes. Les importacions, per la seva banda, 
representen el 3,48% del global català. 
Tot i la pandèmia Covid-19, és important destacar que, durant aquest 2020, les exportacions 
catalanes van arribar al registre històric de més de 66.265 milions. 
Per altra banda, els Certificats d'origen que van emetre el 2020 les Cambres de la demarcació 
de Girona van ser de 26.650, mentre que el 2019 es va arribar a un volum de 20.073, cosa que 
suposa un increment del 32,77%.
Observem, doncs, un any més que la Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament 
exportadora, que representa un 9,11% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a 
països de 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 2019 han tingut un creixement del 4,57%. El valor estimat anual 
és de 528,76 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
Informe elaborat per Turisme Garrotxa

L’any 2020 ha estat l’any més complicat per al sector turístic. Els indicadors disponibles en el 
moment de redactar aquest informe encara no permeten avaluar la magnitud de l’afectació, que 
haurà estat, de ben segur, molt severa.
Pel que fa a l’oferta, s’han continuat creant nous allotjaments per a turisme familiar, però se n’han 
tancat d’altres, adreçats a col·lectius. El sector privat no ha pogut fer res més que adaptar-se a la nova 
situació marcada per la pandèmia, al confinament domiciliari, als reiterats canvis del Procicat sobre 
la mobilitat de les persones i als horaris d’obertura dels establiments, aplicar totes les noves norma-
tives sanitàries i, sobretot, aguantar la respiració, a l’expectativa dels ajuts de les administracions i 
d’una tornada a la normalitat que, a 31 de desembre, encara es preveia llunyana.
La demanda, per la seva banda, ha baixat dràsticament, i també s’ha hagut d’adaptar a unes restric-
cions de mobilitat que, quan s’han relaxat, atesa la necessitat de la població d’estar en contacte amb 
la natura, han generat una estacionalitat molt marcada. En definitiva, unes decisions –les de les 
restriccions de mobilitat- que probablement hauran generat uns efectes contraproduents des d’una 
perspectiva sanitària.
Aquestes restriccions de mobilitat han motivat un canvi substancial en la procedència dels turistes i 
visitants: mentre que Catalunya s’ha reforçat com a mercat principal, els mercats europeus han patit 
descensos molt importants, que han estat una mica menys acusats en el cas dels mercats de la resta 
de l’estat i de la resta del món.

L’any vinent, quan la dada estigui disponible, es podrà analitzar la recaptació de l’Impost sobre 
estades en allotjaments turístics, que previsiblement també registrarà un descens sense precedents.
Som, doncs, davant de l’any més complicat per al sector turístic de la Garrotxa, des que se’n tenen 
dades, amb una oferta la viabilitat de la qual ha quedat absolutament condicionada per les mesures 
sanitàries, i una demanda que, quan s’ha pogut desplaçar, ha demostrat amb escreix l’interès que hi 
ha per visitar la Garrotxa, una destinació que s’ha vist afavorida per la seva oferta d’activitats a l’aire 
lliure, que encaixava amb les recomanacions de les autoritats sanitàries.
Malgrat aquest context, 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, el procés de 
renovació de la qual ha començat just aquest any.

de suport i atenció a la víctima i que es basa en diferents accions: informar, coordinar, prevenir i 
protegir, així com també l’Oficina de Relacions amb la Comunitat. Aquesta oficina és l’encarregada 
de mantenir els contactes amb la comunitat, ja sigui amb institucions o col·lectius, associacions i 
ciutadans en general, i és el referent de la comissaria en el teixit social de la comarca; d’altra banda, 
també és l’encarregada de fer xerrades i presentacions a les escoles, llars d’avis, i altres col·lectius, així 
com mediacions en conflictes privats, amb la finalitat que el conflicte no arribi a enquistar-se. També 
s’ocupa dels contactes amb institucions, el teixit social i associatiu, i els col·lectius de risc i persones 
físiques.

Policia Municipal d’Olot
Informe elaborat per la Policia Municipal d’Olot

La pandèmia de la COVID-19 ha trasbalsat la vida de les persones, però també el servei policial s’ha 
vist alterat de forma important. Les limitacions i restriccions establertes per les autoritats pel que fa 
a “tocs de queda”, confinaments domiciliaris i/o perimetrals per territoris, limitacions a l’activitat 
comercial i de restauració, i limitacions a les trobades socials,  han provocat que molts dels esforços 
de la Policia Municipal hagin anat en aquest sentit, la qual cosa ha afectat la feina en altres àmbits.  
Es posa en evidència en determinats moments de l’any com baixen els accidents de trànsit o els fets 
delictius en relació amb el primer període de l’estat d‘alarma. En contrapartida, hi ha un augment 
significatiu pel que fa a les actes administratives vinculades a una normativa fins ara inexistent. 

En el decurs del primer trimestre del 2020, just abans de l’agreujament de la crisi sanitària, també es 
va haver de fer front a fenòmens meteorològics vinculats al canvi climàtic, que semblen incidir cada 
cop de forma més rellevant en el servei de policia. El temporal Glòria, amb les corresponents activa-
cions de plans de protecció civil Vencat, Inuncat i Neucat (tot d’una sola vegada) ha estat un altre 
repte que s’ha superat de forma òptima. El treball de coordinació de la protecció civil ha estat un 
element clau per assolir amb èxit l’objectiu d’alertar i protegir la ciutadania.
La persistència pel que fa a la pujada de fets penals i una creixent conflictivitat social, conseqüència, 
en part, d’una major pobresa, que comporta necessitats creixents en habitatge a baix preu o gratuït, 
ha comportat un gran creixement de les ocupacions i la picaresca que l’acompanya. 
Aquesta conflictivitat social condiciona l’estructura operativa de la Policia Municipal, que el 2021 
estarà més orientada a donar una millor resposta reactiva en detriment de la prevenció.

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

L’any 2020 han entrat 3.260 assumptes judicials als jutjats d’Olot i la Garrotxa, un 13% menys que 
l’any passat, una situació molt probablement provocada també per les restriccions Covid19. Dels 
assumptes que van entrar, el 41% són procediments civils (reclamacions de quantitat, desnona-
ments i altres conflictes), el 53% són procediments penals i el 6% procediments penals de violència 
contra la dona, un percentatge que segueix igual que al 2019, tot i que cal destacar que, en relació 
amb els expedients presentats el 2019, durant el 2020 se’n van presentar 187, 40 menys. Pel que fa 
a l’entrada d’assumptes judicials, aquests també s’han reduït. També és destacable la reducció d’un 
19% dels procediments penals de violència contra la dona.

La resolució d’assumptes judicials es concreta en 426 sentències, amb una disminució del 14% 
respecte de l’any anterior.
A finals de 2020, els jutjats d’Olot registren un total de 2.178 casos pendents, xifra que representa un 
augment del 34,1% en relació a un any abans. 

ALIANCES

Pel que fa a les administracions de la comarca, en aquesta edició s’analitza de nou l’evolució de la 
despesa dels ajuntaments (€/hab). A partir de les dades de les liquidacions agregades dels pressu-
postos dels 21 ajuntaments de la Garrotxa disponibles en el portal Municat de la Generalitat de 
Catalunya, s’estudia l’evolució dels ingressos i les despeses del 2004 al 2019.
En aquest sentit, l’evolució dels ingressos totals del conjunt d’ajuntaments de la comarca, després 
d’uns anys amb reajustaments en les transferències de capital, s’ha mantingut més o menys estable.
Quant a les despeses totals del conjunt d’ajuntaments de la Garrotxa, també es mantenen més o 
menys constants en els darrers 8 anys, després d’una disminució significativa, sobretot arran de la 
davallada de la inversió. La despesa obligada es manté amb una lleugera tendència a l’alça durant 
tots aquests anys.
Finalment, pel que fa a la capacitat bruta d’inversió municipal, es correspon als ingressos totals 
municipals menys la despesa obligada. Després de la important davallada fins l’any 2013, la capaci-
tat d’inversió es va mantenint més o menys constant. 

Finalment, pel que fa a la construcció, es manté relativament estable, una situació que es reflec-
teix a la Garrotxa amb l’augment tant del nombre d’habitatges acabats com iniciats. L’agricultu-
ra es manté en la tònica negativa dels últims anys.

MERCAT DE TREBALL 
Tot i que la pandèmia Covid-19 ha alterat totes les previsions que hi havia sobre creixement i 
ocupabilitat, tant a la comarca de la Garrotxa com al conjunt català, la Garrotxa ha estat una de 
les úniques comarques de Catalunya capaç de crear ocupació, gràcies sobretot a la seva estruc-
tura productiva i a l’increment de demanda d’aliments, un dels sectors clau de l’economia 
comarcal.  Les dades del primer trimestre de l’any 2020 confirmen el repunt de l’ocupació a la 
comarca, que la situava en màxims històrics a finals del 2019. A partir del març 2020, tant el 
nombre d’aturats com el nombre de demandants d’ocupació s’incrementa per la incertesa 
provocada per la pandèmia i els diferents tancaments i restriccions.  En el cas dels aturats, el 
creixement és constant però menor a l’esperat, unes dades que possiblement estan encara 
emmascarades pels diferents EROS/ ERTOS; en aquest cas, es passa de 2.226 persones atura-
des al març 2020 a les 2.757 al desembre. D’altra banda, pel que fa a persones demandants 
d’ocupació, sí que s’observa un creixement notable, de les 3.012 persones demandants d’ocu-
pació el mes de març fins a les 7.801 al desembre 2020. En aquest sentit cal apuntar que el 
nombre de procediments (ERO) amb comunicats no desistits i resolts acumulats de gener a 
desembre 2020 van ser de 1.026 i el nombre acumulat de treballadors afectats va arribar als 
7.043.
Degut, també, a la situació provocada per la Covid-19, es va obrir a Olot l’ Oficina per a la Reacti-
vació Econòmica de la Garrotxa, des de la qual s’han portat a terme, al llarg de l’any, diferents 
projectes destinats a la dinamització econòmica del territori. Entre les diferents accions hi ha el 
Projecte de capacitació digital  per tal de reduir la bretxa digital i fomentar les competències 
digitals tant d’empreses com també de la ciutadania a través del Garrotxa Digital Talent, així 
com la col·laboració amb altres cursos especialitzats.

INFORME INSERCIÓ LABORAL GRADUATS FP 2019 LA GARROTXA
Persones-Prosperitat: Informe elaborat per la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot (FES)

Segons l’estudi Inserció laboral dels ensenyaments professionals, el 8% dels alumnes graduats 
en FP o Ensenyaments Artístics, l’any 2020, en algun dels centres de la comarca, està buscant 
feina. Per obtenir aquests resultats s’ha fet una enquesta d’inserció laboral a 392 joves de la 
promoció de l’any 2020, sis mesos després d’haver-se graduat (aproximadament el 90% dels 
alumnes que han acabat els estudis). 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. 

PAU

SEGURETAT
Mossos d’esquadra - Informe elaborat pels Mossos d’Esquadra – ABP de la Garrotxa

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.  Cal destacar que aquest any  s’ha variat una mica l’anàlisi dels 
delictes i en aquesta edició ens centrarem només en aquells delictes que provoquen sensació/per-
cepció   d’inseguretat,   que creen o poden crear un clima de por, és a dir,   els delictes contra el 
patrimoni com els robatoris a domicilis, establiments i delictes contra les persones com els robatoris 
violents, estrebades, baralles etc. Hem deixat fora d’aquesta anàlisi determinats delictes que no 
generen sensacions o percepcions d’inseguretat com poden ser estafes per internet, i/o els delictes 
contra el trànsit, i que no afecten les percepcions de la col·lectivitat, malgrat que siguin delictes que 
cal destacar que han patit un augment degut molt probablement a les situacions de confinament i 
l’augment de l’ús de les eines informàtiques per realitzar diferents comunicacions i compres.

Al fil d’aquest nou càlcul, cal dir que a la Garrotxa la taxa és de 33’85 delictes per 1.000 habitants, 
mentre que el global de Catalunya és del 50,75, és a dir 17 punts per sota 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 als delictes, la tendència en 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, que ha registrat un 
lleuger descens, possiblement degut als diferents confinaments per la Covid-19. I, com a segon tipus, 
un fet delinqüencial que no necessàriament incideix de manera directa sobre les persones i/o les 
coses, que són els delictes informàtics com les estafes que, contràriament als anteriors, mostren un 
lleuger augment en relació amb el 2019, possiblement també per l’augment de l’ús d’eines informà-
tiques a causa de les restriccions per Covid-19.

En la valoració general, l’any 2020 ha estat un any excepcional degut a l’emergència epidemiològica 
SARS-CoV2, un any en què les nostres prioritats i funcions policials han variat respecte d’altres anys. 
En determinats períodes s’ha hagut d’intensificar els controls i seguiment de les mesures de preven-
ció, així com les limitacions a la mobilitat, amb la finalitat d’evitar i/o frenar la propagació de la 
COVID-19. Per altra banda, hem hagut de continuar realitzant les nostres tasques policials de 
prevenció de robatoris i investigació de delictes. Serà difícil valorar mai quantitativament la prevenció 
que fa la policia perquè no es tracta d’un valor tangible; és molt difícil determinar quants delictes 
hem aconseguit evitar, ja sigui amb la presència de les patrulles diàries o els controls policials a la 
carretera, com per la dissuasió en les identificacions de persones sospitoses. Per tant, la feina 
preventiva policial és molt difícil de percebre i determinar si no és amb una anàlisi constant de les 
dades dels fets delictius i de les investigacions.
Finalment, cal incidir de nou en la consolidació del GAV (Grup d’Atenció a la Víctima), que és l’oficina 



POBLACIÓ
Dades recollides de l’Informe elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de l’informe 
d’Activa Prospect i dades de referència de l’IDESCAT

L’any 2020, la població de la comarca de la Garrotxa ha crescut en 1.030 persones, un 
increment de població lleugerament superior al de l’any 2019 (+977). Els anys anteriors, però, la 
població no havia crescut amb tanta força i inclús en alguns períodes va tenir un creixement 
negatiu. De les 58.620 persones que hi ha a la Garrotxa, 29.419 són homes i 29.201 són dones. 
Des del 2010 hi havia hagut un major nombre de dones que homes, al territori. La taxa de 
feminització garrotxina és de 99,26 dones per cada 100 homes. En els últims anys aquesta taxa 
sempre ha estat entre el 99 i el 100, cosa que indica que sempre hi ha hagut un nombre proper 
d’homes i dones. A Catalunya, en canvi, la taxa de feminització és del 103,8%.
Tot i això, a la comarca tradicionalment hi ha un major nombre de dones dins del col·lectiu de 
més grans de 65 anys, valor que s’incrementa a partir dels 85 anys, on la distribució és quasi el 
doble, amb 1.701 dones i 861 homes. Pel que fa a la distribució territorial, la major part de la 
població es concentra a la ciutat d’Olot, que compta amb 35.926 habitants (el 61,3% de la 
població de la comarca). La resta dels 20 municipis aglutinen 22.694 habitants. D’aquests 
municipis, tots tenen menys de 3.000 habitants excepte la Vall d’en Bas (3.093) i Sant Joan les 
Fonts (3.044). Hi ha 12 municipis que tenen menys de 1.000 habitants.

L’índex d’envelliment el 2020 és de 138, però cal destacar que la Garrotxa presenta una situació 
de menys envelliment si ho comparem amb el 2001, quan l’índex va arribar a 180,3. L’any 2012 
l’envelliment va baixar dràsticament, i llavors es va estabilitzar fins ara, que creix o decreix però 
a un ritme menor.

Pel que fa a les migracions externes, aquest 2020 veiem que la tendència a l’alça de la població 
estrangera es repeteix amb xifres similars a les del 2019. Hi ha aproximadament 1.000 
habitants estrangers més a la Garrotxa, un 10,7 % més (ara en són 9.843). A la capital de la 
comarca, la variació és força similar: 10,2 %, en canvi és lleugerament superior que la de la resta 
de Catalunya (8,7 %). Pel que fa al percentatge de població estrangera respecte al total de la 
població, representa el 16,79 % de la comarca, molt a prop del percentatge de Catalunya del 16,2 
%. A Olot representa un percentatge superior, amb un 21,8. La Garrotxa és la novena comarca 
amb més percentatge de població de fora la Unió Europea. S’ha de destacar que sense l’arriba-
da de persones de l’estranger, el saldo migratori no podria compensar la baixa natalitat i, per 
tant, no hi hauria un creixement de la població i un major envelliment. Per continents, podem 
observar com el 2020 la població per nacionalitat estrangera predominant a la Garrotxa prové 
d’Àsia i Oceania (2.667 persones, 27,09 % la població migrada), d’Àfrica (2.514 persones,25,54 %) 
i de la resta de la Unió Europea (1.883 persones, 19,13 %).

PLANETA
Informe 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
Les dades meteorològiques de l’estació del Parc Nou d’Olot mostren les tendències des de l’any 
1990 fins a l’actualitat: les temperatures augmenten i les precipitacions disminueixen.
Durant l’any 2019 la precipitació mitjana de les estacions meteorològiques comarcals ha estat 
de 1237 mm, un 44% superior a la mitjana de la pluviometria dels darrers anys, que ha estat de 
875 mm.
A l’estació de Can Jordà (Santa Pau) es controla la concentració d’ozó de l’aire. Per a l’any 2020 
es va complir el valor objectiu de protecció de la salut humana (VOPS). També es controla la 
concentració de diòxid de nitrogen i per a 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. Una és a Olot i l’altra, a Sant Joan les Fonts. Els nivells mesu-
rats 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
Durant el temporal Glòria, ocorregut al gener del 2020, a la comarca van caure entre 250 i 500 
mm en tres dies, i el cabal de les lleres fluvials de la Garrotxa va augmentar de manera impor-
tant. Aquest fenomen meteorològic provocà l’arrossegament de vegetació i altres materials a les 
lleres i importants desperfectes en infraestructures, vies de comunicació i instal·lacions munici-
pals, valorats en quasi 3 milions d’euros. 
El 2020, el nombre de visitants als espais naturals protegits ha estat notablement inferior al 
d’anys anteriors. A la fageda d’en Jordà, el descens ha estat de 30.499 visitants, cosa que repre-
senta un 32,47% respecte de l’any anterior. Aquest mateix percentatge (32,6%) és idèntic al 
descens de visitants de l’Espai Museístic de les grederes del Croscat (va passar de 54.538 a 
36.761). En canvi, a la vall de Sant Aniol hi va haver un increment de visitants (de 31.150 a 33.325). 
Això s’explica perquè en els mesos d’estiu, els de més freqüentació a l’Alta Garrotxa, no hi havia 
vigents restriccions de mobilitat derivades de la pandèmia per COVID-19, en canvi sí que eren 
vigents en els mesos que la fageda d’en Jordà i el volcà del Croscat reben més visitants.
La presència d’espècies exòtiques invasores és una de les amenaces més greus que afecten la 
biodiversitat. En relació amb la papallona del boix, s’estan duent a terme diferents seguiments 
gràcies als quals coneixem com es produeix la seva expansió per tot el país. A Catalunya, en el 
2020, la papallona ha afectat, amb diferents graus d’intensitat, 183 municipis de 20 comarques. 
En aquests municipis, el nivell d’afectació “sever” ha passat de 16,72% (2019) a 32,61% (2020).
En les cinc estacions situades a la Garrotxa que controlen la corba de vol dels adults, la sèrie de 
tres anys (2018-2020) mostra una tendència a la baixa que s’atribueix, directament, a la reduc-
ció de la disponibilitat de boix.

AIGUA
Amb dades dels darrers 10 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 divuite-
na comarca de Catalunya amb menys consum d’aigua d’ús domèstic per habitant i dia i, amb 
113 litres, se situa per sota els 117 litres que es calcula que consumeix, de mitjana, un català.
El 45% dels punts de cursos fluvials mostrejats durant el 2020, segons l’índex biològic IBMWP, 
presenten una qualitat bona; el 50% la qualitat és mitjana i el 5%, deficient. Segons l’índex de 
diatomees, el 90% dels punts presenten una qualitat bona i molt bona. 
Totes les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2020 presenten valors de concentració de 
nitrats inferiors al valor paramètric (50 mg/l). La concentració total de nitrats enguany torna a 
tenir la tendència a la baixa dels darrers anys.
Enguany els nivells piezomètrics dels aqüífers són poc profunds degut a les precipitacions 
abundants.
Els sistemes de sanejament d’aigües residuals de la comarca, amb 21 depuradores, donen servei 
al 89% de la població comarcal, cosa que representa el 99% de la població que resideix en nuclis. 

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. 
L’any 2014 s’inicia una tendència a l’alça, que a Catalunya continua fins al 2019; a la Garrotxa 
aquest any canvia la tendència i disminueix un 5%.
Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà de selecció a la comarca és del 52%. Besalú és el 
municipi amb un nivell de selecció més elevat, amb el 87% dels residus seleccionats. En el 
conjunt de Catalunya el grau de selecció és del 45%.
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, quan torna a 
començar un procés d’increment que es frena a partir de l’any 2018. 

ENERGIA
El consum elèctric dels equipaments municipals de la comarca continua baixant. Aquest any la 
reducció ha estat major, ja que a les mesures d’eficiència energètica que s’han continuat 
efectuant s’hi han afegit les restriccions de la pandèmia que han fet que els consums en els 
equipaments, sobretot esportius, culturals i educatius, hagi baixat.

En els enllumenats s’ha continuat amb la implantació de la tecnologia LED. I en els equipa-
ments es comença a notar l’efecte de les 10 instal·lacions que s’han posat en marxa durant el 
2019 i a les quals, properament, se n’incorporaran 11 més en altres equipaments municipals, 
majoritàriament escoles. Aquesta generació neta i local s’afegirà a l’energia 100% renovable que 
consumeixen tots els ajuntaments de la comarca.

Pel que respecta a les instal·lacions de generació elèctrica local, aquest 2020 ha tingut lloc un 
creixement exponencial d’instal·lacions d’autoconsum. Fins a l’any 2012 hi havia 44 instal·la-
cions fotovoltaiques, totes amb la modalitat d’injecció a la xarxa. Del 2014 al 2019 se’n van posar 
en marxa 40, i només aquest 2020 i primer trimestre del 2021 se n’han instal·lat 64, la qual cosa 
vol dir que actualment tenim 145 instal·lacions de generació local d’energia. Són de nova 
incorporació i majoritàriament de petita potència, que s’han instal·lat en habitatges unifamiliars. 
També es  constata l’efecte dels incentius i les bonificacions que estan aplicant alguns ajunta-
ments.

MOBILITAT
El 2020 hi havia punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a Besalú, Beuda, Riudaura, Olot i 
Santa Pau. Durant l’any se n’ha incorporant un de nou en un establiment turístic.
Fins al setembre del 2020, a la comarca hi havia matriculats un total de 482 vehicles elèctrics 
amb les diverses modalitats (híbrids, elèctrics...). Els majoritaris són els híbrids, i  cada cop hi ha 
més turismes totalment elèctrics, tot i que també s’hi estan incorporant altres vehicles (furgone-
tes, autobusos...). Malgrat l’augment que van tenint les matriculacions d’aquest tipus de  
vehicles, només s’arriba a un 1% del parc de vehicles de la comarca.

PERSONES

HABITATGE
Informe elaborat per l’Oficina d’Habitatge d’Olot

L’activitat constructora a la comarca, durant el 2020, no es ressent especialment dels efectes de 
la pandèmia de la Covid-19, pel que fa a la construcció d’habitatges, si durant el 2019 s’iniciaven 
94 habitatges, durant el 2020 se’n van començar 134, fet que suposa un augment del 42,5%. En 
els habitatges acabats, l’augment també ha estat moderat, i s’ha passat de 33 a 85 habitatges 
finalitzats durant el 2020. Aquesta tendència és inversa tant a les comarques gironines com al 
global de Catalunya, on podem observar un lleuger descens entre el 2019 i el 2020 tant en 
habitatges iniciats com acabats.
Pel que fa al mercat immobiliari residencial,  també trobem un augment notable en el nombre 
d’habitatges venuts, tant nous com usats, seguit d’un augment 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 2020 de 995, lleugerament per sota de l’any 
2019, amb 1.070 contractes formalitzats. L’import del lloguer mensual ha crescut d’un 1,5%, 
entre 2019 i 2020 i ha passat d’una mitjana a la Garrotxa de 469,33 euros mensuals a una 
mitjana de 476,56 euros/mes.

SERVEIS SOCIALS
Informe elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG)

Aquest 2020 ha vingut marcat per la crisi mundial provocada per la pandèmia de la Covid-19, 
que està provocant impactes en les necessitats socials de la població de la comarca. Actualment 
encara no sabem quins efectes provocarà a mitjà termini la incertesa laboral i l’augment de les 
xifres d’atur, però sí que hem detectat que cada vegada arriben més situacions amb molta 
precarietat econòmica i d’habitatge. Aquest any, de totes maneres, s’ha detectat un augment 
del nombre d’ajudes d’urgència social, així com també el nombre de persones ubicades tempo-
ralment en pensió; enguany afegim dins l’àmbit d’habitatge les dades relatives a l’atenció a les 
situacions de pobresa habitacional, dades relatives a ajuts al pagament del lloguer o persones 
que s’han beneficiat del servei de dutxes i bugaderia. 
En relació amb els serveis a domicili, hi ha un descens de les persones que han rebut el servei 
d’ajuda, així com també el nombre de persones que reben el servei d’àpats a domicili, una 
situació que ha estat provocada pel confinament i que aquest 2020 ha fet disminuir, gairebé a 
la meitat, el nombre de persones que són traslladades regularment amb el servei de transport 
adaptat respecte del 2019.

EDUCACIÓ
Informe elaborat per l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot

El curs passat va estar marcat pel confinament escolar causat per la pandèmia de la Covid-19, 
tot i que encara és d’hora per observar-ne l’impacte. Les dades són similars a les de la resta de 
Catalunya, si bé sí que es poden identificar algunes especificitats, com una major escolarització 
a les escoles bressol i uns millors coneixements en matemàtiques i ciència a l’ESO. Com a dades 
positives, hi trobem uns bons resultats de les notes PAU (selectivitat), i una bona oferta de cicles 
formatius i de programes per a les noves oportunitats (PFI i IFE). L’origen familiar segueix condi-
cionant molt els resultats d’ESO dels alumnes, i encara avui el biaix de gènere en els cicles 
formatius (cicles de nois i cicles de noies) és molt acusat.

ESTUDIS UNIVERSITARIS 
Informe elaborat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot

Després de més de 10 anys recollint les dades dels estudiants universitaris amb domicili a la 
Garrotxa, veiem que en alguns graus continua el predomini de les dones mentre que en d’altres 
predominen els homes. Això és un reflex que ens trobem encara davant de professions molt 
polaritzades, bé per ser altament feminitzades o bé masculinitzades.
Centrant-nos en els continguts d’aquests estudis, veiem que les cures es concentren en el sector 
femení, ja que acullen un nombre més alt d’estudiants dones, en termes generals, i també 
mirant-ho grau per grau.
És a dir, de les 678 dones que estan cursant graus universitaris durant aquest curs 2020-21, el 
37% ho fan en graus relacionats amb les cures, com ara Educació Infantil i Primària, Infermeria, 
Medicina, Pedagogia o Treball Social, entre d’altres.
En nombres absoluts, dels 1.144 estudiants de grau amb domicili a la comarca, 678 són dones (el 

59,26%) i 466 són homes (el 40,73%). Una tendència que es va repetint des que recollim dades.
La Universitat de Girona continua aplegant bona part dels universitaris provinents de la Garro-
txa, i per al curs 2020-21 són 425, xifra que representa més del 37% del total d’estudiants de la 
comarca.
La segueixen la Universitat de Barcelona, amb 152 alumnes, la Universitat Oberta de Catalunya, 
amb 123 alumnes, i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 122 alumnes. 
Aquestes posicions s’han mostrat pràcticament immutables els darrers anys.

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

El 2020 ha sigut un any que ha capgirat la vida de tothom i el funcionament de les institucions. 
El primer trimestre de l’any 2020 (gener-març), que corresponia al segon del curs 19/20 (de 
gener a març), es va poder fer amb normalitat: els exàmens es van fer el dijous 12 de març i el 
confinament va començar just l’endemà, el divendres 13. Des d’aquesta data i fins al 17 de juliol, 
els tècnics del CPNL van estar teletreballant.
Durant aquests mesos, el CPNL va treballar en el disseny de diferents modalitats d’aprenentat-
ge, atès que fins al moment només existien els cursos presencials i els cursos en línia. Durant el 
segon trimestre de l’any (abril-juny), únicament va ser possible atendre els alumnes que podien 
estudiar en línia des del Parla.cat, i l’oferta es va centralitzar des de Barcelona, des d’on es van 
repartir els cursos a cada població, tenint present que el Parla.cat era l’única plataforma existent, 
en aquell moment, i que tenia un límit de 18.000 inscrits. 
De les dades del 2020 es desprenen les anàlisis següents:
Que l’índex d’alumnes d’Amèrica Central i del Sud és altíssim, i ha esdevingut el gran gruix de 
l’alumnat dels cursos.
L’alt índex de població amb el castellà com a primera llengua ha fet reduir la diversitat lingüística 
a les aules, on més del 80% dels alumnes de cada grup bàsic té aquesta llengua com a primera.
L’índex de població panjabi que viu a Catalunya és del 6,13%, mentre que a Olot és del 18,16%, 
tres vegades més. I, malgrat que estem parlant d’una població de 1.563 persones a la ciutat, en 
tenim una representació molt petita entre els estudiants de català. Una tendència molt similar 
és la del col·lectiu xinès, el quart més nombrós a Olot (768 persones) i que a les aules dels cursos 
de català és gairebé és inexistent.
Les eines digitals han estat una barrera per a moltes persones, no només perquè no tenien prou 
coneixements per treballar-hi (fer el tràmit de la inscripció, seguir-hi el curs), sinó també perquè 
a vegades no comptaven amb els recursos necessaris (sense connexió wifi o poques dades de 
connexió, dispositius mòbils molt vells o sense cap dispositiu mòbil; un índex molt elevat no 
comptava amb ordinador o tauleta, unes eines més còmodes per estudiar-hi). Per tant, la bretxa 
digital s’ha afegit a tota la resta de bretxes i ha fet més vulnerables els qui ja ho eren (per factors 
socials, d’edat, d’origen, etc.)
Agafant tot l’any globalment, i comparant-lo amb les dades del 2019, observem que s’ha pogut 
atendre un 33,3% menys de població només pel que fa als cursos de català. Cal tenir en compte, 
a més, que els projectes de dinamització per fomentar la cohesió social i l’ús de la llengua (clubs 
de lectura fàcil, activitats diverses, voluntariat per la llengua) i els relacionats amb el món socioe-
conòmic (el projecte Empreses lingüísticament responsables) han quedat paralitzats.

Finalment, cal destacar que, per segon any consecutiu, en col·laboració amb l’Àrea d’Informació 
del Territori de l’Ajuntament 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 
hagi 768 parlants de xinès mandarí, cosa que vol dir que estan molt repartits per tot Olot). 

SALUT  
Informe 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) 

L’any 2020 ha estat un any marcat per la pandèmia de la Covid-19 en tots els àmbits, i en el món 
assistencial l’hem patit de primera mà.
La comarca ha vist, els primers mesos de l’any,  igual com a la resta de Catalunya, com augmen-
tava de manera sobtada la mortalitat dins aquelles residències geriàtriques on el virus entrava; 
l’hospital va haver d’improvisar una zona amb 4 llits de semicrítics per poder donar resposta als 
casos greus i que calia derivar a les UCI, que també s’anaven saturant. L’atenció primària va 
necessitar reorganitzar-se tancant molts consultoris locals i separant les visites de l’aparell 
respiratori de la resta d’urgències per minimitzar el risc de contagi dels professionals i de la 
mateixa població dins les consultes.
Durant molts mesos els serveis assistencials han viscut davant la incertesa d’una malaltia que 
ens omplia d’interrogants i ens obligava a deixar de fer moltes de les activitats preventives, de 
seguiment de les persones amb malalties cròniques i de cribratge poblacional.
A poc a poc l’activitat s’ha anat restablint gairebé del tot, però invertint el tipus de visites: tot el 
que és virtual i telefònic ha agafat una embranzida inesperada. S’han reobert els consultoris 
locals, adaptant-los en la mesura del possible per poder conviure amb la Covid-19.
El repte actual és controlar aquest fràgil equilibri, assegurar l’accessibilitat de tothom evitant que 
la bretxa digital ens ho impedeixi, recuperar els controls periòdics de les malalties cròniques, 
diabètics, hipertensos tant a primària com a l’especialitzada, i consolidar els aprenentatges i les 
millores que aquest 2020 ens ha deixat.

ESPORTS 
Informe elaborat per l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot 

Enguany, ens trobem davant d’unes dades totalment atípiques i que responen a l’episodi 
d’emergència sanitària i social provocat per la pandèmia de la Covid-19. Per a aquesta edició, 
tampoc no ha estat possible recollir les dades d’esport federat d’Olot per l’aturada de l’activitat 
de moltes associacions a causa de les nombroses restriccions a què s’han vist sotmeses, així 
com també els freqüents canvis en la normativa que permetia les diferents activitats esportives.
Aquesta mateixa situació d’inestabilitat normativa ha afectat ja no només els usos de les 
instal·lacions esportives municipals, que s’han vist reduïts en general a 1/3 dels usos que tenien 
les mateixes instal·lacions el 2019, sinó que també ha afectat directament la participació de les 
escoles en les activitats de promoció de l’activitat física. En aquest sentit, és important ressaltar 

la pèrdua d’escoles, i per tant d’alumnes, que no han accedit a aquestes activitats, bé sigui per por 
a la pandèmia, bé per les restriccions de la normativa. Aquest és un fet que preocupa especial-
ment si fem referència a l’accés a l’esport per part dels col·lectius d’alumnes més vulnerables.

En relació també amb aquestes activitats, l’activitat que s’ha vist més afectada és la natació, 
degut, entre altres coses, a la necessitat de desplaçament de l’alumnat a la instal·lació esportiva. 
Contràriament, i per aquest mateix motiu, l’activitat d’escacs, en què el professorat es desplaça-
va als centres educatius, no s’ha vist tan afectada i ha mantingut una xifra d’alumnes partici-
pants molt similar a la del 2019.

CULTURA
Informe elaborat per l’Institut Municipal de Cultura d’Olot

L’any 2020, l’activitat cultural d’Olot va patir, com tots els sectors, les conseqüències de la 
pandèmia mundial de la Covid 2019. El període de confinament i les mesures de prevenció 
posteriors decretades per pal·liar-ne els efectes van provocar una davallada important de l’activi-
tat, que s’ha traduït en una disminució substancial de tots els  indicadors culturals de l’Observa-
tori. Això no obstant, malgrat la crisi sanitària, l’Institut Municipal de Cultura d’Olot va fer un 
esforç per no aturar la cultura a la ciutat i va adaptar ràpidament tant la programació com els seus 
equipaments a les noves circumstàncies. Un exemple d’això va ser la transformació del festival 
Sismògraf a la tardor o el cicle “Encontres a la II Fase” celebrat durant el període de desescalada 
del primer confinament, amb el qual es perseguia un doble objectiu: reprendre l’activitat presen-
cial i donar suport als professionals del sector, fortament castigats per la pandèmia.

En termes pressupostaris, tot i no decréixer substancialment la inversió municipal, que es va 
mantenir en els 2,8 milions d’euros,  es van programar gairebé un 55% menys d’espectacles 
d’arts escèniques i música (-77%); 19 exposicions enfront de les 27 de l’any anterior, o 55 xerrades 
i presentacions de llibres, un 55% menys que l’exercici 2019. I, lògicament, tant per la suspensió 
d’activitats com per l’obligada reducció dels aforaments, la participació ciutadana també es va 
veure minvada. En xifres, la pandèmia va fer disminuir en gairebé un 65% el nombre d’especta-
dors d’arts escèniques, en un 71% els visitants als museus i en pràcticament un 45% el nombre 
de visites diàries a la Biblioteca, que van passar de 430 a 233.

Aquest 2020, malgrat l’excepcional situació viscuda, des de l’àmbit cultural, es va intentar 
durant tot l’any continuar fent un important esforç de comunicació per fer arribar la cultura a 
totes les llars durant els mesos de confinament i per animar a consumir-ne durant els períodes 
de reobertura. Aquest esforç es va traduir a mantenir la línia ascendent en les dades de segui-
dors de Facebook, Twitter i Instagram, probablement les úniques xifres positives de la taula.

PROSPERITAT

COMPORTAMENT ECONÒMIC
Segons la revisió de dades 2019 del PIB 2018, la Garrotxa presenta un PIB lleugerament per sota 
del que es va calcular per a l’any 2018, i ha passat dels 1.756 milions d’euros del 2018 als 1.692,3 
del 2019. Cal tenir en compte que aquesta davallada és fruit d’una moderació del creixement 
que ja va començar a experimentar la comarca el 2018, i no es pot contextualitzar en cap cas en 
la pandèmia Covid perquè són dades calculades anteriorment. En paral·lel, s’observa un creixe-
ment més lent de la base imposable per declarant de l’IRPF respecte al conjunt de Catalunya, 
això ha fet que la Garrotxa s’allunyi sensiblement dels nivells de renda mitjana del principat, 
trencant la tendència a la convergència que venia experimentant els darrers anys.
L’evolució de la renda a la comarca, segons les últimes dades disponibles (2018), s’estabilitza a 
la baixa respecte de les previsions del 2017; la catalana se situa al voltant dels 24.255 euros.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Atenent a la falta de dades d’afiliació del quart trimestre del 2020, i prenent com a base les 
dades del tercer trimestre, s’observa que els serveis continuen liderant el nombre de llocs de 
treball a la comarca, amb 12.841 llocs de treball. Cal tenir present, però, que aquest sector és molt 
divers i engloba des del comerç i l’hostaleria fins a la sanitat, administracions públiques, 
transports i educació, entre d’altres. Per altra banda, la indústria, amb una dada lleugerament 
per sota de la de l’any 2019 ( hem de tenir en compte que en aquesta ocasió ens falten les dades 
del quart trimestre del 2020), amb 8.662 llocs de treball a la comarca, i encapçalada pel sector 
alimentari, representa un 37,7% de l’ocupació; un sector que continua creixent tant en pes 
econòmic com en creació de llocs de treball.

El comerç, per la seva banda, continua la tendència a la davallada, i redueix el pes tant en 
percentatge el VAB (valor afegit brut) com en ocupació. Per tal de revertir la situació, des de 
DinàmiG i l’ACO (Associació de Comerciants d’Olot) s’està treballant des de fa uns anys amb 
l’Observatori dels Centres Urbans Fundació Comerç Ciutadà, que analitza el flux de vianants al 
centre de la ciutat, així com el dinamisme del sector comercial, la distribució espacial i els locals 
oberts per sectors. Per a aquest 2020, l’estudi conclou que la intensitat mitjana diària ha 
presentat valors excepcionalment baixos degut a la pandèmia Covid-19, la qual, amb el procés 
de desescalada i el mateix confinament, ha fet disminuir els desplaçaments de la població. Això 
no obstant, el nivell de locals buits a la ciutat no ha presentat augments significatius, la qual 
cosa exemplifica la relativa solidesa del sector. 

>63

Aquest informe s’elabora des del 2017 i el percentatge d’alumnes en situació de cerca de feina 
estava situat sempre al voltant del 5%, però aquest 2020 el percentatge ha augmentat lleugera-
ment, segurament per la crisi sanitària provocada per la Covid-19. Els tutors d’empresa que fan 
el seguiment de les pràctiques i de la inserció laboral de l’alumnat manifesten que algunes 
empreses són més reticents a l’hora d’agafar alumnes o exalumnes, situació provocada per la 
incertesa del món laboral. 
Un 60% dels joves graduats ha trobat feina, mentre que un 48% continua estudiant (d’aquests, 
un 16% combina estudis i feina). Si només ens fixem en els graduats de cicle mitjà, un 65% 
continua estudiant, pràcticament tots un grau superior. Pel que fa als graduats de cicle superior, 
un 49% estudia a la universitat, cosa que demostra que els cicles de grau superior són una via 
igual de vàlida que el batxillerat per accedir a estudis universitaris, amb l’avantatge que els 
alumnes provinents dels cicles han pogut conèixer la realitat del seu perfil professional a través 
de la formació en centres de treball, tenen un bon coneixement de la part pràctica que els facilita 
la inserció laboral i és una opció molt valorada per les empreses. En aquest sentit, i per reforçar 
la importància de les pràctiques a les empreses per inserir-se en el món laboral, per primer any 
es comencen a incorporar les dades dels alumnes enquestats que provenen d’estudis en moda-
litat dual per tal de poder-ne avaluar la tendència en les futures edicions.
Referent a la feina actual, un 81% manifesta que la realització dels estudis de cicles els ha facilitat 
la incorporació al món laboral. Aquests resultats demostren que els estudis de formació profes-
sionalitzadora són una opció molt interessant a l’hora de trobar feina. Quant al tipus de contrac-
te, el 54% són temporals, enfront d'un 39%, que són indefinits.    

COMERÇ EXTERIOR
Informe elaborat per la Cambra de Comerç de Girona

Durant el 2020, les exportacions gironines van ser de més de 5.803 milions d'euros, contra una 
xifra d'importacions d’uns 2.634 milions. Les xifres d'exportacions de les empreses gironines, a 
més, signifiquen el 8,76% de les exportacions catalanes. Les importacions, per la seva banda, 
representen el 3,48% del global català. 
Tot i la pandèmia Covid-19, és important destacar que, durant aquest 2020, les exportacions 
catalanes van arribar al registre històric de més de 66.265 milions. 
Per altra banda, els Certificats d'origen que van emetre el 2020 les Cambres de la demarcació 
de Girona van ser de 26.650, mentre que el 2019 es va arribar a un volum de 20.073, cosa que 
suposa un increment del 32,77%.
Observem, doncs, un any més que la Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament 
exportadora, que representa un 9,11% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a 
països de 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 2019 han tingut un creixement del 4,57%. El valor estimat anual 
és de 528,76 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
Informe elaborat per Turisme Garrotxa

L’any 2020 ha estat l’any més complicat per al sector turístic. Els indicadors disponibles en el 
moment de redactar aquest informe encara no permeten avaluar la magnitud de l’afectació, que 
haurà estat, de ben segur, molt severa.
Pel que fa a l’oferta, s’han continuat creant nous allotjaments per a turisme familiar, però se n’han 
tancat d’altres, adreçats a col·lectius. El sector privat no ha pogut fer res més que adaptar-se a la nova 
situació marcada per la pandèmia, al confinament domiciliari, als reiterats canvis del Procicat sobre 
la mobilitat de les persones i als horaris d’obertura dels establiments, aplicar totes les noves norma-
tives sanitàries i, sobretot, aguantar la respiració, a l’expectativa dels ajuts de les administracions i 
d’una tornada a la normalitat que, a 31 de desembre, encara es preveia llunyana.
La demanda, per la seva banda, ha baixat dràsticament, i també s’ha hagut d’adaptar a unes restric-
cions de mobilitat que, quan s’han relaxat, atesa la necessitat de la població d’estar en contacte amb 
la natura, han generat una estacionalitat molt marcada. En definitiva, unes decisions –les de les 
restriccions de mobilitat- que probablement hauran generat uns efectes contraproduents des d’una 
perspectiva sanitària.
Aquestes restriccions de mobilitat han motivat un canvi substancial en la procedència dels turistes i 
visitants: mentre que Catalunya s’ha reforçat com a mercat principal, els mercats europeus han patit 
descensos molt importants, que han estat una mica menys acusats en el cas dels mercats de la resta 
de l’estat i de la resta del món.

L’any vinent, quan la dada estigui disponible, es podrà analitzar la recaptació de l’Impost sobre 
estades en allotjaments turístics, que previsiblement també registrarà un descens sense precedents.
Som, doncs, davant de l’any més complicat per al sector turístic de la Garrotxa, des que se’n tenen 
dades, amb una oferta la viabilitat de la qual ha quedat absolutament condicionada per les mesures 
sanitàries, i una demanda que, quan s’ha pogut desplaçar, ha demostrat amb escreix l’interès que hi 
ha per visitar la Garrotxa, una destinació que s’ha vist afavorida per la seva oferta d’activitats a l’aire 
lliure, que encaixava amb les recomanacions de les autoritats sanitàries.
Malgrat aquest context, 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, el procés de 
renovació de la qual ha començat just aquest any.

de suport i atenció a la víctima i que es basa en diferents accions: informar, coordinar, prevenir i 
protegir, així com també l’Oficina de Relacions amb la Comunitat. Aquesta oficina és l’encarregada 
de mantenir els contactes amb la comunitat, ja sigui amb institucions o col·lectius, associacions i 
ciutadans en general, i és el referent de la comissaria en el teixit social de la comarca; d’altra banda, 
també és l’encarregada de fer xerrades i presentacions a les escoles, llars d’avis, i altres col·lectius, així 
com mediacions en conflictes privats, amb la finalitat que el conflicte no arribi a enquistar-se. També 
s’ocupa dels contactes amb institucions, el teixit social i associatiu, i els col·lectius de risc i persones 
físiques.

Policia Municipal d’Olot
Informe elaborat per la Policia Municipal d’Olot

La pandèmia de la COVID-19 ha trasbalsat la vida de les persones, però també el servei policial s’ha 
vist alterat de forma important. Les limitacions i restriccions establertes per les autoritats pel que fa 
a “tocs de queda”, confinaments domiciliaris i/o perimetrals per territoris, limitacions a l’activitat 
comercial i de restauració, i limitacions a les trobades socials,  han provocat que molts dels esforços 
de la Policia Municipal hagin anat en aquest sentit, la qual cosa ha afectat la feina en altres àmbits.  
Es posa en evidència en determinats moments de l’any com baixen els accidents de trànsit o els fets 
delictius en relació amb el primer període de l’estat d‘alarma. En contrapartida, hi ha un augment 
significatiu pel que fa a les actes administratives vinculades a una normativa fins ara inexistent. 

En el decurs del primer trimestre del 2020, just abans de l’agreujament de la crisi sanitària, també es 
va haver de fer front a fenòmens meteorològics vinculats al canvi climàtic, que semblen incidir cada 
cop de forma més rellevant en el servei de policia. El temporal Glòria, amb les corresponents activa-
cions de plans de protecció civil Vencat, Inuncat i Neucat (tot d’una sola vegada) ha estat un altre 
repte que s’ha superat de forma òptima. El treball de coordinació de la protecció civil ha estat un 
element clau per assolir amb èxit l’objectiu d’alertar i protegir la ciutadania.
La persistència pel que fa a la pujada de fets penals i una creixent conflictivitat social, conseqüència, 
en part, d’una major pobresa, que comporta necessitats creixents en habitatge a baix preu o gratuït, 
ha comportat un gran creixement de les ocupacions i la picaresca que l’acompanya. 
Aquesta conflictivitat social condiciona l’estructura operativa de la Policia Municipal, que el 2021 
estarà més orientada a donar una millor resposta reactiva en detriment de la prevenció.

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

L’any 2020 han entrat 3.260 assumptes judicials als jutjats d’Olot i la Garrotxa, un 13% menys que 
l’any passat, una situació molt probablement provocada també per les restriccions Covid19. Dels 
assumptes que van entrar, el 41% són procediments civils (reclamacions de quantitat, desnona-
ments i altres conflictes), el 53% són procediments penals i el 6% procediments penals de violència 
contra la dona, un percentatge que segueix igual que al 2019, tot i que cal destacar que, en relació 
amb els expedients presentats el 2019, durant el 2020 se’n van presentar 187, 40 menys. Pel que fa 
a l’entrada d’assumptes judicials, aquests també s’han reduït. També és destacable la reducció d’un 
19% dels procediments penals de violència contra la dona.

La resolució d’assumptes judicials es concreta en 426 sentències, amb una disminució del 14% 
respecte de l’any anterior.
A finals de 2020, els jutjats d’Olot registren un total de 2.178 casos pendents, xifra que representa un 
augment del 34,1% en relació a un any abans. 

ALIANCES

Pel que fa a les administracions de la comarca, en aquesta edició s’analitza de nou l’evolució de la 
despesa dels ajuntaments (€/hab). A partir de les dades de les liquidacions agregades dels pressu-
postos dels 21 ajuntaments de la Garrotxa disponibles en el portal Municat de la Generalitat de 
Catalunya, s’estudia l’evolució dels ingressos i les despeses del 2004 al 2019.
En aquest sentit, l’evolució dels ingressos totals del conjunt d’ajuntaments de la comarca, després 
d’uns anys amb reajustaments en les transferències de capital, s’ha mantingut més o menys estable.
Quant a les despeses totals del conjunt d’ajuntaments de la Garrotxa, també es mantenen més o 
menys constants en els darrers 8 anys, després d’una disminució significativa, sobretot arran de la 
davallada de la inversió. La despesa obligada es manté amb una lleugera tendència a l’alça durant 
tots aquests anys.
Finalment, pel que fa a la capacitat bruta d’inversió municipal, es correspon als ingressos totals 
municipals menys la despesa obligada. Després de la important davallada fins l’any 2013, la capaci-
tat d’inversió es va mantenint més o menys constant. 

Finalment, pel que fa a la construcció, es manté relativament estable, una situació que es reflec-
teix a la Garrotxa amb l’augment tant del nombre d’habitatges acabats com iniciats. L’agricultu-
ra es manté en la tònica negativa dels últims anys.

MERCAT DE TREBALL 
Tot i que la pandèmia Covid-19 ha alterat totes les previsions que hi havia sobre creixement i 
ocupabilitat, tant a la comarca de la Garrotxa com al conjunt català, la Garrotxa ha estat una de 
les úniques comarques de Catalunya capaç de crear ocupació, gràcies sobretot a la seva estruc-
tura productiva i a l’increment de demanda d’aliments, un dels sectors clau de l’economia 
comarcal.  Les dades del primer trimestre de l’any 2020 confirmen el repunt de l’ocupació a la 
comarca, que la situava en màxims històrics a finals del 2019. A partir del març 2020, tant el 
nombre d’aturats com el nombre de demandants d’ocupació s’incrementa per la incertesa 
provocada per la pandèmia i els diferents tancaments i restriccions.  En el cas dels aturats, el 
creixement és constant però menor a l’esperat, unes dades que possiblement estan encara 
emmascarades pels diferents EROS/ ERTOS; en aquest cas, es passa de 2.226 persones atura-
des al març 2020 a les 2.757 al desembre. D’altra banda, pel que fa a persones demandants 
d’ocupació, sí que s’observa un creixement notable, de les 3.012 persones demandants d’ocu-
pació el mes de març fins a les 7.801 al desembre 2020. En aquest sentit cal apuntar que el 
nombre de procediments (ERO) amb comunicats no desistits i resolts acumulats de gener a 
desembre 2020 van ser de 1.026 i el nombre acumulat de treballadors afectats va arribar als 
7.043.
Degut, també, a la situació provocada per la Covid-19, es va obrir a Olot l’ Oficina per a la Reacti-
vació Econòmica de la Garrotxa, des de la qual s’han portat a terme, al llarg de l’any, diferents 
projectes destinats a la dinamització econòmica del territori. Entre les diferents accions hi ha el 
Projecte de capacitació digital  per tal de reduir la bretxa digital i fomentar les competències 
digitals tant d’empreses com també de la ciutadania a través del Garrotxa Digital Talent, així 
com la col·laboració amb altres cursos especialitzats.

INFORME INSERCIÓ LABORAL GRADUATS FP 2019 LA GARROTXA
Persones-Prosperitat: Informe elaborat per la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot (FES)

Segons l’estudi Inserció laboral dels ensenyaments professionals, el 8% dels alumnes graduats 
en FP o Ensenyaments Artístics, l’any 2020, en algun dels centres de la comarca, està buscant 
feina. Per obtenir aquests resultats s’ha fet una enquesta d’inserció laboral a 392 joves de la 
promoció de l’any 2020, sis mesos després d’haver-se graduat (aproximadament el 90% dels 
alumnes que han acabat els estudis). 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. 

PAU

SEGURETAT
Mossos d’esquadra - Informe elaborat pels Mossos d’Esquadra – ABP de la Garrotxa

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.  Cal destacar que aquest any  s’ha variat una mica l’anàlisi dels 
delictes i en aquesta edició ens centrarem només en aquells delictes que provoquen sensació/per-
cepció   d’inseguretat,   que creen o poden crear un clima de por, és a dir,   els delictes contra el 
patrimoni com els robatoris a domicilis, establiments i delictes contra les persones com els robatoris 
violents, estrebades, baralles etc. Hem deixat fora d’aquesta anàlisi determinats delictes que no 
generen sensacions o percepcions d’inseguretat com poden ser estafes per internet, i/o els delictes 
contra el trànsit, i que no afecten les percepcions de la col·lectivitat, malgrat que siguin delictes que 
cal destacar que han patit un augment degut molt probablement a les situacions de confinament i 
l’augment de l’ús de les eines informàtiques per realitzar diferents comunicacions i compres.

Al fil d’aquest nou càlcul, cal dir que a la Garrotxa la taxa és de 33’85 delictes per 1.000 habitants, 
mentre que el global de Catalunya és del 50,75, és a dir 17 punts per sota 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 als delictes, la tendència en 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, que ha registrat un 
lleuger descens, possiblement degut als diferents confinaments per la Covid-19. I, com a segon tipus, 
un fet delinqüencial que no necessàriament incideix de manera directa sobre les persones i/o les 
coses, que són els delictes informàtics com les estafes que, contràriament als anteriors, mostren un 
lleuger augment en relació amb el 2019, possiblement també per l’augment de l’ús d’eines informà-
tiques a causa de les restriccions per Covid-19.

En la valoració general, l’any 2020 ha estat un any excepcional degut a l’emergència epidemiològica 
SARS-CoV2, un any en què les nostres prioritats i funcions policials han variat respecte d’altres anys. 
En determinats períodes s’ha hagut d’intensificar els controls i seguiment de les mesures de preven-
ció, així com les limitacions a la mobilitat, amb la finalitat d’evitar i/o frenar la propagació de la 
COVID-19. Per altra banda, hem hagut de continuar realitzant les nostres tasques policials de 
prevenció de robatoris i investigació de delictes. Serà difícil valorar mai quantitativament la prevenció 
que fa la policia perquè no es tracta d’un valor tangible; és molt difícil determinar quants delictes 
hem aconseguit evitar, ja sigui amb la presència de les patrulles diàries o els controls policials a la 
carretera, com per la dissuasió en les identificacions de persones sospitoses. Per tant, la feina 
preventiva policial és molt difícil de percebre i determinar si no és amb una anàlisi constant de les 
dades dels fets delictius i de les investigacions.
Finalment, cal incidir de nou en la consolidació del GAV (Grup d’Atenció a la Víctima), que és l’oficina 



POBLACIÓ
Dades recollides de l’Informe elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de l’informe 
d’Activa Prospect i dades de referència de l’IDESCAT

L’any 2020, la població de la comarca de la Garrotxa ha crescut en 1.030 persones, un 
increment de població lleugerament superior al de l’any 2019 (+977). Els anys anteriors, però, la 
població no havia crescut amb tanta força i inclús en alguns períodes va tenir un creixement 
negatiu. De les 58.620 persones que hi ha a la Garrotxa, 29.419 són homes i 29.201 són dones. 
Des del 2010 hi havia hagut un major nombre de dones que homes, al territori. La taxa de 
feminització garrotxina és de 99,26 dones per cada 100 homes. En els últims anys aquesta taxa 
sempre ha estat entre el 99 i el 100, cosa que indica que sempre hi ha hagut un nombre proper 
d’homes i dones. A Catalunya, en canvi, la taxa de feminització és del 103,8%.
Tot i això, a la comarca tradicionalment hi ha un major nombre de dones dins del col·lectiu de 
més grans de 65 anys, valor que s’incrementa a partir dels 85 anys, on la distribució és quasi el 
doble, amb 1.701 dones i 861 homes. Pel que fa a la distribució territorial, la major part de la 
població es concentra a la ciutat d’Olot, que compta amb 35.926 habitants (el 61,3% de la 
població de la comarca). La resta dels 20 municipis aglutinen 22.694 habitants. D’aquests 
municipis, tots tenen menys de 3.000 habitants excepte la Vall d’en Bas (3.093) i Sant Joan les 
Fonts (3.044). Hi ha 12 municipis que tenen menys de 1.000 habitants.

L’índex d’envelliment el 2020 és de 138, però cal destacar que la Garrotxa presenta una situació 
de menys envelliment si ho comparem amb el 2001, quan l’índex va arribar a 180,3. L’any 2012 
l’envelliment va baixar dràsticament, i llavors es va estabilitzar fins ara, que creix o decreix però 
a un ritme menor.

Pel que fa a les migracions externes, aquest 2020 veiem que la tendència a l’alça de la població 
estrangera es repeteix amb xifres similars a les del 2019. Hi ha aproximadament 1.000 
habitants estrangers més a la Garrotxa, un 10,7 % més (ara en són 9.843). A la capital de la 
comarca, la variació és força similar: 10,2 %, en canvi és lleugerament superior que la de la resta 
de Catalunya (8,7 %). Pel que fa al percentatge de població estrangera respecte al total de la 
població, representa el 16,79 % de la comarca, molt a prop del percentatge de Catalunya del 16,2 
%. A Olot representa un percentatge superior, amb un 21,8. La Garrotxa és la novena comarca 
amb més percentatge de població de fora la Unió Europea. S’ha de destacar que sense l’arriba-
da de persones de l’estranger, el saldo migratori no podria compensar la baixa natalitat i, per 
tant, no hi hauria un creixement de la població i un major envelliment. Per continents, podem 
observar com el 2020 la població per nacionalitat estrangera predominant a la Garrotxa prové 
d’Àsia i Oceania (2.667 persones, 27,09 % la població migrada), d’Àfrica (2.514 persones,25,54 %) 
i de la resta de la Unió Europea (1.883 persones, 19,13 %).

PLANETA
Informe 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
Les dades meteorològiques de l’estació del Parc Nou d’Olot mostren les tendències des de l’any 
1990 fins a l’actualitat: les temperatures augmenten i les precipitacions disminueixen.
Durant l’any 2019 la precipitació mitjana de les estacions meteorològiques comarcals ha estat 
de 1237 mm, un 44% superior a la mitjana de la pluviometria dels darrers anys, que ha estat de 
875 mm.
A l’estació de Can Jordà (Santa Pau) es controla la concentració d’ozó de l’aire. Per a l’any 2020 
es va complir el valor objectiu de protecció de la salut humana (VOPS). També es controla la 
concentració de diòxid de nitrogen i per a 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. Una és a Olot i l’altra, a Sant Joan les Fonts. Els nivells mesu-
rats 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
Durant el temporal Glòria, ocorregut al gener del 2020, a la comarca van caure entre 250 i 500 
mm en tres dies, i el cabal de les lleres fluvials de la Garrotxa va augmentar de manera impor-
tant. Aquest fenomen meteorològic provocà l’arrossegament de vegetació i altres materials a les 
lleres i importants desperfectes en infraestructures, vies de comunicació i instal·lacions munici-
pals, valorats en quasi 3 milions d’euros. 
El 2020, el nombre de visitants als espais naturals protegits ha estat notablement inferior al 
d’anys anteriors. A la fageda d’en Jordà, el descens ha estat de 30.499 visitants, cosa que repre-
senta un 32,47% respecte de l’any anterior. Aquest mateix percentatge (32,6%) és idèntic al 
descens de visitants de l’Espai Museístic de les grederes del Croscat (va passar de 54.538 a 
36.761). En canvi, a la vall de Sant Aniol hi va haver un increment de visitants (de 31.150 a 33.325). 
Això s’explica perquè en els mesos d’estiu, els de més freqüentació a l’Alta Garrotxa, no hi havia 
vigents restriccions de mobilitat derivades de la pandèmia per COVID-19, en canvi sí que eren 
vigents en els mesos que la fageda d’en Jordà i el volcà del Croscat reben més visitants.
La presència d’espècies exòtiques invasores és una de les amenaces més greus que afecten la 
biodiversitat. En relació amb la papallona del boix, s’estan duent a terme diferents seguiments 
gràcies als quals coneixem com es produeix la seva expansió per tot el país. A Catalunya, en el 
2020, la papallona ha afectat, amb diferents graus d’intensitat, 183 municipis de 20 comarques. 
En aquests municipis, el nivell d’afectació “sever” ha passat de 16,72% (2019) a 32,61% (2020).
En les cinc estacions situades a la Garrotxa que controlen la corba de vol dels adults, la sèrie de 
tres anys (2018-2020) mostra una tendència a la baixa que s’atribueix, directament, a la reduc-
ció de la disponibilitat de boix.

AIGUA
Amb dades dels darrers 10 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 divuite-
na comarca de Catalunya amb menys consum d’aigua d’ús domèstic per habitant i dia i, amb 
113 litres, se situa per sota els 117 litres que es calcula que consumeix, de mitjana, un català.
El 45% dels punts de cursos fluvials mostrejats durant el 2020, segons l’índex biològic IBMWP, 
presenten una qualitat bona; el 50% la qualitat és mitjana i el 5%, deficient. Segons l’índex de 
diatomees, el 90% dels punts presenten una qualitat bona i molt bona. 
Totes les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2020 presenten valors de concentració de 
nitrats inferiors al valor paramètric (50 mg/l). La concentració total de nitrats enguany torna a 
tenir la tendència a la baixa dels darrers anys.
Enguany els nivells piezomètrics dels aqüífers són poc profunds degut a les precipitacions 
abundants.
Els sistemes de sanejament d’aigües residuals de la comarca, amb 21 depuradores, donen servei 
al 89% de la població comarcal, cosa que representa el 99% de la població que resideix en nuclis. 

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. 
L’any 2014 s’inicia una tendència a l’alça, que a Catalunya continua fins al 2019; a la Garrotxa 
aquest any canvia la tendència i disminueix un 5%.
Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà de selecció a la comarca és del 52%. Besalú és el 
municipi amb un nivell de selecció més elevat, amb el 87% dels residus seleccionats. En el 
conjunt de Catalunya el grau de selecció és del 45%.
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, quan torna a 
començar un procés d’increment que es frena a partir de l’any 2018. 

ENERGIA
El consum elèctric dels equipaments municipals de la comarca continua baixant. Aquest any la 
reducció ha estat major, ja que a les mesures d’eficiència energètica que s’han continuat 
efectuant s’hi han afegit les restriccions de la pandèmia que han fet que els consums en els 
equipaments, sobretot esportius, culturals i educatius, hagi baixat.

En els enllumenats s’ha continuat amb la implantació de la tecnologia LED. I en els equipa-
ments es comença a notar l’efecte de les 10 instal·lacions que s’han posat en marxa durant el 
2019 i a les quals, properament, se n’incorporaran 11 més en altres equipaments municipals, 
majoritàriament escoles. Aquesta generació neta i local s’afegirà a l’energia 100% renovable que 
consumeixen tots els ajuntaments de la comarca.

Pel que respecta a les instal·lacions de generació elèctrica local, aquest 2020 ha tingut lloc un 
creixement exponencial d’instal·lacions d’autoconsum. Fins a l’any 2012 hi havia 44 instal·la-
cions fotovoltaiques, totes amb la modalitat d’injecció a la xarxa. Del 2014 al 2019 se’n van posar 
en marxa 40, i només aquest 2020 i primer trimestre del 2021 se n’han instal·lat 64, la qual cosa 
vol dir que actualment tenim 145 instal·lacions de generació local d’energia. Són de nova 
incorporació i majoritàriament de petita potència, que s’han instal·lat en habitatges unifamiliars. 
També es  constata l’efecte dels incentius i les bonificacions que estan aplicant alguns ajunta-
ments.

MOBILITAT
El 2020 hi havia punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a Besalú, Beuda, Riudaura, Olot i 
Santa Pau. Durant l’any se n’ha incorporant un de nou en un establiment turístic.
Fins al setembre del 2020, a la comarca hi havia matriculats un total de 482 vehicles elèctrics 
amb les diverses modalitats (híbrids, elèctrics...). Els majoritaris són els híbrids, i  cada cop hi ha 
més turismes totalment elèctrics, tot i que també s’hi estan incorporant altres vehicles (furgone-
tes, autobusos...). Malgrat l’augment que van tenint les matriculacions d’aquest tipus de  
vehicles, només s’arriba a un 1% del parc de vehicles de la comarca.

PERSONES

HABITATGE
Informe elaborat per l’Oficina d’Habitatge d’Olot

L’activitat constructora a la comarca, durant el 2020, no es ressent especialment dels efectes de 
la pandèmia de la Covid-19, pel que fa a la construcció d’habitatges, si durant el 2019 s’iniciaven 
94 habitatges, durant el 2020 se’n van començar 134, fet que suposa un augment del 42,5%. En 
els habitatges acabats, l’augment també ha estat moderat, i s’ha passat de 33 a 85 habitatges 
finalitzats durant el 2020. Aquesta tendència és inversa tant a les comarques gironines com al 
global de Catalunya, on podem observar un lleuger descens entre el 2019 i el 2020 tant en 
habitatges iniciats com acabats.
Pel que fa al mercat immobiliari residencial,  també trobem un augment notable en el nombre 
d’habitatges venuts, tant nous com usats, seguit d’un augment 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 2020 de 995, lleugerament per sota de l’any 
2019, amb 1.070 contractes formalitzats. L’import del lloguer mensual ha crescut d’un 1,5%, 
entre 2019 i 2020 i ha passat d’una mitjana a la Garrotxa de 469,33 euros mensuals a una 
mitjana de 476,56 euros/mes.

SERVEIS SOCIALS
Informe elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG)

Aquest 2020 ha vingut marcat per la crisi mundial provocada per la pandèmia de la Covid-19, 
que està provocant impactes en les necessitats socials de la població de la comarca. Actualment 
encara no sabem quins efectes provocarà a mitjà termini la incertesa laboral i l’augment de les 
xifres d’atur, però sí que hem detectat que cada vegada arriben més situacions amb molta 
precarietat econòmica i d’habitatge. Aquest any, de totes maneres, s’ha detectat un augment 
del nombre d’ajudes d’urgència social, així com també el nombre de persones ubicades tempo-
ralment en pensió; enguany afegim dins l’àmbit d’habitatge les dades relatives a l’atenció a les 
situacions de pobresa habitacional, dades relatives a ajuts al pagament del lloguer o persones 
que s’han beneficiat del servei de dutxes i bugaderia. 
En relació amb els serveis a domicili, hi ha un descens de les persones que han rebut el servei 
d’ajuda, així com també el nombre de persones que reben el servei d’àpats a domicili, una 
situació que ha estat provocada pel confinament i que aquest 2020 ha fet disminuir, gairebé a 
la meitat, el nombre de persones que són traslladades regularment amb el servei de transport 
adaptat respecte del 2019.

EDUCACIÓ
Informe elaborat per l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot

El curs passat va estar marcat pel confinament escolar causat per la pandèmia de la Covid-19, 
tot i que encara és d’hora per observar-ne l’impacte. Les dades són similars a les de la resta de 
Catalunya, si bé sí que es poden identificar algunes especificitats, com una major escolarització 
a les escoles bressol i uns millors coneixements en matemàtiques i ciència a l’ESO. Com a dades 
positives, hi trobem uns bons resultats de les notes PAU (selectivitat), i una bona oferta de cicles 
formatius i de programes per a les noves oportunitats (PFI i IFE). L’origen familiar segueix condi-
cionant molt els resultats d’ESO dels alumnes, i encara avui el biaix de gènere en els cicles 
formatius (cicles de nois i cicles de noies) és molt acusat.

ESTUDIS UNIVERSITARIS 
Informe elaborat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot

Després de més de 10 anys recollint les dades dels estudiants universitaris amb domicili a la 
Garrotxa, veiem que en alguns graus continua el predomini de les dones mentre que en d’altres 
predominen els homes. Això és un reflex que ens trobem encara davant de professions molt 
polaritzades, bé per ser altament feminitzades o bé masculinitzades.
Centrant-nos en els continguts d’aquests estudis, veiem que les cures es concentren en el sector 
femení, ja que acullen un nombre més alt d’estudiants dones, en termes generals, i també 
mirant-ho grau per grau.
És a dir, de les 678 dones que estan cursant graus universitaris durant aquest curs 2020-21, el 
37% ho fan en graus relacionats amb les cures, com ara Educació Infantil i Primària, Infermeria, 
Medicina, Pedagogia o Treball Social, entre d’altres.
En nombres absoluts, dels 1.144 estudiants de grau amb domicili a la comarca, 678 són dones (el 

59,26%) i 466 són homes (el 40,73%). Una tendència que es va repetint des que recollim dades.
La Universitat de Girona continua aplegant bona part dels universitaris provinents de la Garro-
txa, i per al curs 2020-21 són 425, xifra que representa més del 37% del total d’estudiants de la 
comarca.
La segueixen la Universitat de Barcelona, amb 152 alumnes, la Universitat Oberta de Catalunya, 
amb 123 alumnes, i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 122 alumnes. 
Aquestes posicions s’han mostrat pràcticament immutables els darrers anys.

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

El 2020 ha sigut un any que ha capgirat la vida de tothom i el funcionament de les institucions. 
El primer trimestre de l’any 2020 (gener-març), que corresponia al segon del curs 19/20 (de 
gener a març), es va poder fer amb normalitat: els exàmens es van fer el dijous 12 de març i el 
confinament va començar just l’endemà, el divendres 13. Des d’aquesta data i fins al 17 de juliol, 
els tècnics del CPNL van estar teletreballant.
Durant aquests mesos, el CPNL va treballar en el disseny de diferents modalitats d’aprenentat-
ge, atès que fins al moment només existien els cursos presencials i els cursos en línia. Durant el 
segon trimestre de l’any (abril-juny), únicament va ser possible atendre els alumnes que podien 
estudiar en línia des del Parla.cat, i l’oferta es va centralitzar des de Barcelona, des d’on es van 
repartir els cursos a cada població, tenint present que el Parla.cat era l’única plataforma existent, 
en aquell moment, i que tenia un límit de 18.000 inscrits. 
De les dades del 2020 es desprenen les anàlisis següents:
Que l’índex d’alumnes d’Amèrica Central i del Sud és altíssim, i ha esdevingut el gran gruix de 
l’alumnat dels cursos.
L’alt índex de població amb el castellà com a primera llengua ha fet reduir la diversitat lingüística 
a les aules, on més del 80% dels alumnes de cada grup bàsic té aquesta llengua com a primera.
L’índex de població panjabi que viu a Catalunya és del 6,13%, mentre que a Olot és del 18,16%, 
tres vegades més. I, malgrat que estem parlant d’una població de 1.563 persones a la ciutat, en 
tenim una representació molt petita entre els estudiants de català. Una tendència molt similar 
és la del col·lectiu xinès, el quart més nombrós a Olot (768 persones) i que a les aules dels cursos 
de català és gairebé és inexistent.
Les eines digitals han estat una barrera per a moltes persones, no només perquè no tenien prou 
coneixements per treballar-hi (fer el tràmit de la inscripció, seguir-hi el curs), sinó també perquè 
a vegades no comptaven amb els recursos necessaris (sense connexió wifi o poques dades de 
connexió, dispositius mòbils molt vells o sense cap dispositiu mòbil; un índex molt elevat no 
comptava amb ordinador o tauleta, unes eines més còmodes per estudiar-hi). Per tant, la bretxa 
digital s’ha afegit a tota la resta de bretxes i ha fet més vulnerables els qui ja ho eren (per factors 
socials, d’edat, d’origen, etc.)
Agafant tot l’any globalment, i comparant-lo amb les dades del 2019, observem que s’ha pogut 
atendre un 33,3% menys de població només pel que fa als cursos de català. Cal tenir en compte, 
a més, que els projectes de dinamització per fomentar la cohesió social i l’ús de la llengua (clubs 
de lectura fàcil, activitats diverses, voluntariat per la llengua) i els relacionats amb el món socioe-
conòmic (el projecte Empreses lingüísticament responsables) han quedat paralitzats.

Finalment, cal destacar que, per segon any consecutiu, en col·laboració amb l’Àrea d’Informació 
del Territori de l’Ajuntament 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 
hagi 768 parlants de xinès mandarí, cosa que vol dir que estan molt repartits per tot Olot). 

SALUT  
Informe 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) 

L’any 2020 ha estat un any marcat per la pandèmia de la Covid-19 en tots els àmbits, i en el món 
assistencial l’hem patit de primera mà.
La comarca ha vist, els primers mesos de l’any,  igual com a la resta de Catalunya, com augmen-
tava de manera sobtada la mortalitat dins aquelles residències geriàtriques on el virus entrava; 
l’hospital va haver d’improvisar una zona amb 4 llits de semicrítics per poder donar resposta als 
casos greus i que calia derivar a les UCI, que també s’anaven saturant. L’atenció primària va 
necessitar reorganitzar-se tancant molts consultoris locals i separant les visites de l’aparell 
respiratori de la resta d’urgències per minimitzar el risc de contagi dels professionals i de la 
mateixa població dins les consultes.
Durant molts mesos els serveis assistencials han viscut davant la incertesa d’una malaltia que 
ens omplia d’interrogants i ens obligava a deixar de fer moltes de les activitats preventives, de 
seguiment de les persones amb malalties cròniques i de cribratge poblacional.
A poc a poc l’activitat s’ha anat restablint gairebé del tot, però invertint el tipus de visites: tot el 
que és virtual i telefònic ha agafat una embranzida inesperada. S’han reobert els consultoris 
locals, adaptant-los en la mesura del possible per poder conviure amb la Covid-19.
El repte actual és controlar aquest fràgil equilibri, assegurar l’accessibilitat de tothom evitant que 
la bretxa digital ens ho impedeixi, recuperar els controls periòdics de les malalties cròniques, 
diabètics, hipertensos tant a primària com a l’especialitzada, i consolidar els aprenentatges i les 
millores que aquest 2020 ens ha deixat.

ESPORTS 
Informe elaborat per l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot 

Enguany, ens trobem davant d’unes dades totalment atípiques i que responen a l’episodi 
d’emergència sanitària i social provocat per la pandèmia de la Covid-19. Per a aquesta edició, 
tampoc no ha estat possible recollir les dades d’esport federat d’Olot per l’aturada de l’activitat 
de moltes associacions a causa de les nombroses restriccions a què s’han vist sotmeses, així 
com també els freqüents canvis en la normativa que permetia les diferents activitats esportives.
Aquesta mateixa situació d’inestabilitat normativa ha afectat ja no només els usos de les 
instal·lacions esportives municipals, que s’han vist reduïts en general a 1/3 dels usos que tenien 
les mateixes instal·lacions el 2019, sinó que també ha afectat directament la participació de les 
escoles en les activitats de promoció de l’activitat física. En aquest sentit, és important ressaltar 

la pèrdua d’escoles, i per tant d’alumnes, que no han accedit a aquestes activitats, bé sigui per por 
a la pandèmia, bé per les restriccions de la normativa. Aquest és un fet que preocupa especial-
ment si fem referència a l’accés a l’esport per part dels col·lectius d’alumnes més vulnerables.

En relació també amb aquestes activitats, l’activitat que s’ha vist més afectada és la natació, 
degut, entre altres coses, a la necessitat de desplaçament de l’alumnat a la instal·lació esportiva. 
Contràriament, i per aquest mateix motiu, l’activitat d’escacs, en què el professorat es desplaça-
va als centres educatius, no s’ha vist tan afectada i ha mantingut una xifra d’alumnes partici-
pants molt similar a la del 2019.

CULTURA
Informe elaborat per l’Institut Municipal de Cultura d’Olot

L’any 2020, l’activitat cultural d’Olot va patir, com tots els sectors, les conseqüències de la 
pandèmia mundial de la Covid 2019. El període de confinament i les mesures de prevenció 
posteriors decretades per pal·liar-ne els efectes van provocar una davallada important de l’activi-
tat, que s’ha traduït en una disminució substancial de tots els  indicadors culturals de l’Observa-
tori. Això no obstant, malgrat la crisi sanitària, l’Institut Municipal de Cultura d’Olot va fer un 
esforç per no aturar la cultura a la ciutat i va adaptar ràpidament tant la programació com els seus 
equipaments a les noves circumstàncies. Un exemple d’això va ser la transformació del festival 
Sismògraf a la tardor o el cicle “Encontres a la II Fase” celebrat durant el període de desescalada 
del primer confinament, amb el qual es perseguia un doble objectiu: reprendre l’activitat presen-
cial i donar suport als professionals del sector, fortament castigats per la pandèmia.

En termes pressupostaris, tot i no decréixer substancialment la inversió municipal, que es va 
mantenir en els 2,8 milions d’euros,  es van programar gairebé un 55% menys d’espectacles 
d’arts escèniques i música (-77%); 19 exposicions enfront de les 27 de l’any anterior, o 55 xerrades 
i presentacions de llibres, un 55% menys que l’exercici 2019. I, lògicament, tant per la suspensió 
d’activitats com per l’obligada reducció dels aforaments, la participació ciutadana també es va 
veure minvada. En xifres, la pandèmia va fer disminuir en gairebé un 65% el nombre d’especta-
dors d’arts escèniques, en un 71% els visitants als museus i en pràcticament un 45% el nombre 
de visites diàries a la Biblioteca, que van passar de 430 a 233.

Aquest 2020, malgrat l’excepcional situació viscuda, des de l’àmbit cultural, es va intentar 
durant tot l’any continuar fent un important esforç de comunicació per fer arribar la cultura a 
totes les llars durant els mesos de confinament i per animar a consumir-ne durant els períodes 
de reobertura. Aquest esforç es va traduir a mantenir la línia ascendent en les dades de segui-
dors de Facebook, Twitter i Instagram, probablement les úniques xifres positives de la taula.

PROSPERITAT

COMPORTAMENT ECONÒMIC
Segons la revisió de dades 2019 del PIB 2018, la Garrotxa presenta un PIB lleugerament per sota 
del que es va calcular per a l’any 2018, i ha passat dels 1.756 milions d’euros del 2018 als 1.692,3 
del 2019. Cal tenir en compte que aquesta davallada és fruit d’una moderació del creixement 
que ja va començar a experimentar la comarca el 2018, i no es pot contextualitzar en cap cas en 
la pandèmia Covid perquè són dades calculades anteriorment. En paral·lel, s’observa un creixe-
ment més lent de la base imposable per declarant de l’IRPF respecte al conjunt de Catalunya, 
això ha fet que la Garrotxa s’allunyi sensiblement dels nivells de renda mitjana del principat, 
trencant la tendència a la convergència que venia experimentant els darrers anys.
L’evolució de la renda a la comarca, segons les últimes dades disponibles (2018), s’estabilitza a 
la baixa respecte de les previsions del 2017; la catalana se situa al voltant dels 24.255 euros.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Atenent a la falta de dades d’afiliació del quart trimestre del 2020, i prenent com a base les 
dades del tercer trimestre, s’observa que els serveis continuen liderant el nombre de llocs de 
treball a la comarca, amb 12.841 llocs de treball. Cal tenir present, però, que aquest sector és molt 
divers i engloba des del comerç i l’hostaleria fins a la sanitat, administracions públiques, 
transports i educació, entre d’altres. Per altra banda, la indústria, amb una dada lleugerament 
per sota de la de l’any 2019 ( hem de tenir en compte que en aquesta ocasió ens falten les dades 
del quart trimestre del 2020), amb 8.662 llocs de treball a la comarca, i encapçalada pel sector 
alimentari, representa un 37,7% de l’ocupació; un sector que continua creixent tant en pes 
econòmic com en creació de llocs de treball.

El comerç, per la seva banda, continua la tendència a la davallada, i redueix el pes tant en 
percentatge el VAB (valor afegit brut) com en ocupació. Per tal de revertir la situació, des de 
DinàmiG i l’ACO (Associació de Comerciants d’Olot) s’està treballant des de fa uns anys amb 
l’Observatori dels Centres Urbans Fundació Comerç Ciutadà, que analitza el flux de vianants al 
centre de la ciutat, així com el dinamisme del sector comercial, la distribució espacial i els locals 
oberts per sectors. Per a aquest 2020, l’estudi conclou que la intensitat mitjana diària ha 
presentat valors excepcionalment baixos degut a la pandèmia Covid-19, la qual, amb el procés 
de desescalada i el mateix confinament, ha fet disminuir els desplaçaments de la població. Això 
no obstant, el nivell de locals buits a la ciutat no ha presentat augments significatius, la qual 
cosa exemplifica la relativa solidesa del sector. 
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Aquest informe s’elabora des del 2017 i el percentatge d’alumnes en situació de cerca de feina 
estava situat sempre al voltant del 5%, però aquest 2020 el percentatge ha augmentat lleugera-
ment, segurament per la crisi sanitària provocada per la Covid-19. Els tutors d’empresa que fan 
el seguiment de les pràctiques i de la inserció laboral de l’alumnat manifesten que algunes 
empreses són més reticents a l’hora d’agafar alumnes o exalumnes, situació provocada per la 
incertesa del món laboral. 
Un 60% dels joves graduats ha trobat feina, mentre que un 48% continua estudiant (d’aquests, 
un 16% combina estudis i feina). Si només ens fixem en els graduats de cicle mitjà, un 65% 
continua estudiant, pràcticament tots un grau superior. Pel que fa als graduats de cicle superior, 
un 49% estudia a la universitat, cosa que demostra que els cicles de grau superior són una via 
igual de vàlida que el batxillerat per accedir a estudis universitaris, amb l’avantatge que els 
alumnes provinents dels cicles han pogut conèixer la realitat del seu perfil professional a través 
de la formació en centres de treball, tenen un bon coneixement de la part pràctica que els facilita 
la inserció laboral i és una opció molt valorada per les empreses. En aquest sentit, i per reforçar 
la importància de les pràctiques a les empreses per inserir-se en el món laboral, per primer any 
es comencen a incorporar les dades dels alumnes enquestats que provenen d’estudis en moda-
litat dual per tal de poder-ne avaluar la tendència en les futures edicions.
Referent a la feina actual, un 81% manifesta que la realització dels estudis de cicles els ha facilitat 
la incorporació al món laboral. Aquests resultats demostren que els estudis de formació profes-
sionalitzadora són una opció molt interessant a l’hora de trobar feina. Quant al tipus de contrac-
te, el 54% són temporals, enfront d'un 39%, que són indefinits.    

COMERÇ EXTERIOR
Informe elaborat per la Cambra de Comerç de Girona

Durant el 2020, les exportacions gironines van ser de més de 5.803 milions d'euros, contra una 
xifra d'importacions d’uns 2.634 milions. Les xifres d'exportacions de les empreses gironines, a 
més, signifiquen el 8,76% de les exportacions catalanes. Les importacions, per la seva banda, 
representen el 3,48% del global català. 
Tot i la pandèmia Covid-19, és important destacar que, durant aquest 2020, les exportacions 
catalanes van arribar al registre històric de més de 66.265 milions. 
Per altra banda, els Certificats d'origen que van emetre el 2020 les Cambres de la demarcació 
de Girona van ser de 26.650, mentre que el 2019 es va arribar a un volum de 20.073, cosa que 
suposa un increment del 32,77%.
Observem, doncs, un any més que la Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament 
exportadora, que representa un 9,11% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a 
països de 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 2019 han tingut un creixement del 4,57%. El valor estimat anual 
és de 528,76 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
Informe elaborat per Turisme Garrotxa

L’any 2020 ha estat l’any més complicat per al sector turístic. Els indicadors disponibles en el 
moment de redactar aquest informe encara no permeten avaluar la magnitud de l’afectació, que 
haurà estat, de ben segur, molt severa.
Pel que fa a l’oferta, s’han continuat creant nous allotjaments per a turisme familiar, però se n’han 
tancat d’altres, adreçats a col·lectius. El sector privat no ha pogut fer res més que adaptar-se a la nova 
situació marcada per la pandèmia, al confinament domiciliari, als reiterats canvis del Procicat sobre 
la mobilitat de les persones i als horaris d’obertura dels establiments, aplicar totes les noves norma-
tives sanitàries i, sobretot, aguantar la respiració, a l’expectativa dels ajuts de les administracions i 
d’una tornada a la normalitat que, a 31 de desembre, encara es preveia llunyana.
La demanda, per la seva banda, ha baixat dràsticament, i també s’ha hagut d’adaptar a unes restric-
cions de mobilitat que, quan s’han relaxat, atesa la necessitat de la població d’estar en contacte amb 
la natura, han generat una estacionalitat molt marcada. En definitiva, unes decisions –les de les 
restriccions de mobilitat- que probablement hauran generat uns efectes contraproduents des d’una 
perspectiva sanitària.
Aquestes restriccions de mobilitat han motivat un canvi substancial en la procedència dels turistes i 
visitants: mentre que Catalunya s’ha reforçat com a mercat principal, els mercats europeus han patit 
descensos molt importants, que han estat una mica menys acusats en el cas dels mercats de la resta 
de l’estat i de la resta del món.

L’any vinent, quan la dada estigui disponible, es podrà analitzar la recaptació de l’Impost sobre 
estades en allotjaments turístics, que previsiblement també registrarà un descens sense precedents.
Som, doncs, davant de l’any més complicat per al sector turístic de la Garrotxa, des que se’n tenen 
dades, amb una oferta la viabilitat de la qual ha quedat absolutament condicionada per les mesures 
sanitàries, i una demanda que, quan s’ha pogut desplaçar, ha demostrat amb escreix l’interès que hi 
ha per visitar la Garrotxa, una destinació que s’ha vist afavorida per la seva oferta d’activitats a l’aire 
lliure, que encaixava amb les recomanacions de les autoritats sanitàries.
Malgrat aquest context, 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, el procés de 
renovació de la qual ha començat just aquest any.

de suport i atenció a la víctima i que es basa en diferents accions: informar, coordinar, prevenir i 
protegir, així com també l’Oficina de Relacions amb la Comunitat. Aquesta oficina és l’encarregada 
de mantenir els contactes amb la comunitat, ja sigui amb institucions o col·lectius, associacions i 
ciutadans en general, i és el referent de la comissaria en el teixit social de la comarca; d’altra banda, 
també és l’encarregada de fer xerrades i presentacions a les escoles, llars d’avis, i altres col·lectius, així 
com mediacions en conflictes privats, amb la finalitat que el conflicte no arribi a enquistar-se. També 
s’ocupa dels contactes amb institucions, el teixit social i associatiu, i els col·lectius de risc i persones 
físiques.

Policia Municipal d’Olot
Informe elaborat per la Policia Municipal d’Olot

La pandèmia de la COVID-19 ha trasbalsat la vida de les persones, però també el servei policial s’ha 
vist alterat de forma important. Les limitacions i restriccions establertes per les autoritats pel que fa 
a “tocs de queda”, confinaments domiciliaris i/o perimetrals per territoris, limitacions a l’activitat 
comercial i de restauració, i limitacions a les trobades socials,  han provocat que molts dels esforços 
de la Policia Municipal hagin anat en aquest sentit, la qual cosa ha afectat la feina en altres àmbits.  
Es posa en evidència en determinats moments de l’any com baixen els accidents de trànsit o els fets 
delictius en relació amb el primer període de l’estat d‘alarma. En contrapartida, hi ha un augment 
significatiu pel que fa a les actes administratives vinculades a una normativa fins ara inexistent. 

En el decurs del primer trimestre del 2020, just abans de l’agreujament de la crisi sanitària, també es 
va haver de fer front a fenòmens meteorològics vinculats al canvi climàtic, que semblen incidir cada 
cop de forma més rellevant en el servei de policia. El temporal Glòria, amb les corresponents activa-
cions de plans de protecció civil Vencat, Inuncat i Neucat (tot d’una sola vegada) ha estat un altre 
repte que s’ha superat de forma òptima. El treball de coordinació de la protecció civil ha estat un 
element clau per assolir amb èxit l’objectiu d’alertar i protegir la ciutadania.
La persistència pel que fa a la pujada de fets penals i una creixent conflictivitat social, conseqüència, 
en part, d’una major pobresa, que comporta necessitats creixents en habitatge a baix preu o gratuït, 
ha comportat un gran creixement de les ocupacions i la picaresca que l’acompanya. 
Aquesta conflictivitat social condiciona l’estructura operativa de la Policia Municipal, que el 2021 
estarà més orientada a donar una millor resposta reactiva en detriment de la prevenció.

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

L’any 2020 han entrat 3.260 assumptes judicials als jutjats d’Olot i la Garrotxa, un 13% menys que 
l’any passat, una situació molt probablement provocada també per les restriccions Covid19. Dels 
assumptes que van entrar, el 41% són procediments civils (reclamacions de quantitat, desnona-
ments i altres conflictes), el 53% són procediments penals i el 6% procediments penals de violència 
contra la dona, un percentatge que segueix igual que al 2019, tot i que cal destacar que, en relació 
amb els expedients presentats el 2019, durant el 2020 se’n van presentar 187, 40 menys. Pel que fa 
a l’entrada d’assumptes judicials, aquests també s’han reduït. També és destacable la reducció d’un 
19% dels procediments penals de violència contra la dona.

La resolució d’assumptes judicials es concreta en 426 sentències, amb una disminució del 14% 
respecte de l’any anterior.
A finals de 2020, els jutjats d’Olot registren un total de 2.178 casos pendents, xifra que representa un 
augment del 34,1% en relació a un any abans. 

ALIANCES

Pel que fa a les administracions de la comarca, en aquesta edició s’analitza de nou l’evolució de la 
despesa dels ajuntaments (€/hab). A partir de les dades de les liquidacions agregades dels pressu-
postos dels 21 ajuntaments de la Garrotxa disponibles en el portal Municat de la Generalitat de 
Catalunya, s’estudia l’evolució dels ingressos i les despeses del 2004 al 2019.
En aquest sentit, l’evolució dels ingressos totals del conjunt d’ajuntaments de la comarca, després 
d’uns anys amb reajustaments en les transferències de capital, s’ha mantingut més o menys estable.
Quant a les despeses totals del conjunt d’ajuntaments de la Garrotxa, també es mantenen més o 
menys constants en els darrers 8 anys, després d’una disminució significativa, sobretot arran de la 
davallada de la inversió. La despesa obligada es manté amb una lleugera tendència a l’alça durant 
tots aquests anys.
Finalment, pel que fa a la capacitat bruta d’inversió municipal, es correspon als ingressos totals 
municipals menys la despesa obligada. Després de la important davallada fins l’any 2013, la capaci-
tat d’inversió es va mantenint més o menys constant. 

Finalment, pel que fa a la construcció, es manté relativament estable, una situació que es reflec-
teix a la Garrotxa amb l’augment tant del nombre d’habitatges acabats com iniciats. L’agricultu-
ra es manté en la tònica negativa dels últims anys.

MERCAT DE TREBALL 
Tot i que la pandèmia Covid-19 ha alterat totes les previsions que hi havia sobre creixement i 
ocupabilitat, tant a la comarca de la Garrotxa com al conjunt català, la Garrotxa ha estat una de 
les úniques comarques de Catalunya capaç de crear ocupació, gràcies sobretot a la seva estruc-
tura productiva i a l’increment de demanda d’aliments, un dels sectors clau de l’economia 
comarcal.  Les dades del primer trimestre de l’any 2020 confirmen el repunt de l’ocupació a la 
comarca, que la situava en màxims històrics a finals del 2019. A partir del març 2020, tant el 
nombre d’aturats com el nombre de demandants d’ocupació s’incrementa per la incertesa 
provocada per la pandèmia i els diferents tancaments i restriccions.  En el cas dels aturats, el 
creixement és constant però menor a l’esperat, unes dades que possiblement estan encara 
emmascarades pels diferents EROS/ ERTOS; en aquest cas, es passa de 2.226 persones atura-
des al març 2020 a les 2.757 al desembre. D’altra banda, pel que fa a persones demandants 
d’ocupació, sí que s’observa un creixement notable, de les 3.012 persones demandants d’ocu-
pació el mes de març fins a les 7.801 al desembre 2020. En aquest sentit cal apuntar que el 
nombre de procediments (ERO) amb comunicats no desistits i resolts acumulats de gener a 
desembre 2020 van ser de 1.026 i el nombre acumulat de treballadors afectats va arribar als 
7.043.
Degut, també, a la situació provocada per la Covid-19, es va obrir a Olot l’ Oficina per a la Reacti-
vació Econòmica de la Garrotxa, des de la qual s’han portat a terme, al llarg de l’any, diferents 
projectes destinats a la dinamització econòmica del territori. Entre les diferents accions hi ha el 
Projecte de capacitació digital  per tal de reduir la bretxa digital i fomentar les competències 
digitals tant d’empreses com també de la ciutadania a través del Garrotxa Digital Talent, així 
com la col·laboració amb altres cursos especialitzats.

INFORME INSERCIÓ LABORAL GRADUATS FP 2019 LA GARROTXA
Persones-Prosperitat: Informe elaborat per la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot (FES)

Segons l’estudi Inserció laboral dels ensenyaments professionals, el 8% dels alumnes graduats 
en FP o Ensenyaments Artístics, l’any 2020, en algun dels centres de la comarca, està buscant 
feina. Per obtenir aquests resultats s’ha fet una enquesta d’inserció laboral a 392 joves de la 
promoció de l’any 2020, sis mesos després d’haver-se graduat (aproximadament el 90% dels 
alumnes que han acabat els estudis). 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. 

PAU

SEGURETAT
Mossos d’esquadra - Informe elaborat pels Mossos d’Esquadra – ABP de la Garrotxa

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.  Cal destacar que aquest any  s’ha variat una mica l’anàlisi dels 
delictes i en aquesta edició ens centrarem només en aquells delictes que provoquen sensació/per-
cepció   d’inseguretat,   que creen o poden crear un clima de por, és a dir,   els delictes contra el 
patrimoni com els robatoris a domicilis, establiments i delictes contra les persones com els robatoris 
violents, estrebades, baralles etc. Hem deixat fora d’aquesta anàlisi determinats delictes que no 
generen sensacions o percepcions d’inseguretat com poden ser estafes per internet, i/o els delictes 
contra el trànsit, i que no afecten les percepcions de la col·lectivitat, malgrat que siguin delictes que 
cal destacar que han patit un augment degut molt probablement a les situacions de confinament i 
l’augment de l’ús de les eines informàtiques per realitzar diferents comunicacions i compres.

Al fil d’aquest nou càlcul, cal dir que a la Garrotxa la taxa és de 33’85 delictes per 1.000 habitants, 
mentre que el global de Catalunya és del 50,75, és a dir 17 punts per sota 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 als delictes, la tendència en 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, que ha registrat un 
lleuger descens, possiblement degut als diferents confinaments per la Covid-19. I, com a segon tipus, 
un fet delinqüencial que no necessàriament incideix de manera directa sobre les persones i/o les 
coses, que són els delictes informàtics com les estafes que, contràriament als anteriors, mostren un 
lleuger augment en relació amb el 2019, possiblement també per l’augment de l’ús d’eines informà-
tiques a causa de les restriccions per Covid-19.

En la valoració general, l’any 2020 ha estat un any excepcional degut a l’emergència epidemiològica 
SARS-CoV2, un any en què les nostres prioritats i funcions policials han variat respecte d’altres anys. 
En determinats períodes s’ha hagut d’intensificar els controls i seguiment de les mesures de preven-
ció, així com les limitacions a la mobilitat, amb la finalitat d’evitar i/o frenar la propagació de la 
COVID-19. Per altra banda, hem hagut de continuar realitzant les nostres tasques policials de 
prevenció de robatoris i investigació de delictes. Serà difícil valorar mai quantitativament la prevenció 
que fa la policia perquè no es tracta d’un valor tangible; és molt difícil determinar quants delictes 
hem aconseguit evitar, ja sigui amb la presència de les patrulles diàries o els controls policials a la 
carretera, com per la dissuasió en les identificacions de persones sospitoses. Per tant, la feina 
preventiva policial és molt difícil de percebre i determinar si no és amb una anàlisi constant de les 
dades dels fets delictius i de les investigacions.
Finalment, cal incidir de nou en la consolidació del GAV (Grup d’Atenció a la Víctima), que és l’oficina 



POBLACIÓ
Dades recollides de l’Informe elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de l’informe 
d’Activa Prospect i dades de referència de l’IDESCAT

L’any 2020, la població de la comarca de la Garrotxa ha crescut en 1.030 persones, un 
increment de població lleugerament superior al de l’any 2019 (+977). Els anys anteriors, però, la 
població no havia crescut amb tanta força i inclús en alguns períodes va tenir un creixement 
negatiu. De les 58.620 persones que hi ha a la Garrotxa, 29.419 són homes i 29.201 són dones. 
Des del 2010 hi havia hagut un major nombre de dones que homes, al territori. La taxa de 
feminització garrotxina és de 99,26 dones per cada 100 homes. En els últims anys aquesta taxa 
sempre ha estat entre el 99 i el 100, cosa que indica que sempre hi ha hagut un nombre proper 
d’homes i dones. A Catalunya, en canvi, la taxa de feminització és del 103,8%.
Tot i això, a la comarca tradicionalment hi ha un major nombre de dones dins del col·lectiu de 
més grans de 65 anys, valor que s’incrementa a partir dels 85 anys, on la distribució és quasi el 
doble, amb 1.701 dones i 861 homes. Pel que fa a la distribució territorial, la major part de la 
població es concentra a la ciutat d’Olot, que compta amb 35.926 habitants (el 61,3% de la 
població de la comarca). La resta dels 20 municipis aglutinen 22.694 habitants. D’aquests 
municipis, tots tenen menys de 3.000 habitants excepte la Vall d’en Bas (3.093) i Sant Joan les 
Fonts (3.044). Hi ha 12 municipis que tenen menys de 1.000 habitants.

L’índex d’envelliment el 2020 és de 138, però cal destacar que la Garrotxa presenta una situació 
de menys envelliment si ho comparem amb el 2001, quan l’índex va arribar a 180,3. L’any 2012 
l’envelliment va baixar dràsticament, i llavors es va estabilitzar fins ara, que creix o decreix però 
a un ritme menor.

Pel que fa a les migracions externes, aquest 2020 veiem que la tendència a l’alça de la població 
estrangera es repeteix amb xifres similars a les del 2019. Hi ha aproximadament 1.000 
habitants estrangers més a la Garrotxa, un 10,7 % més (ara en són 9.843). A la capital de la 
comarca, la variació és força similar: 10,2 %, en canvi és lleugerament superior que la de la resta 
de Catalunya (8,7 %). Pel que fa al percentatge de població estrangera respecte al total de la 
població, representa el 16,79 % de la comarca, molt a prop del percentatge de Catalunya del 16,2 
%. A Olot representa un percentatge superior, amb un 21,8. La Garrotxa és la novena comarca 
amb més percentatge de població de fora la Unió Europea. S’ha de destacar que sense l’arriba-
da de persones de l’estranger, el saldo migratori no podria compensar la baixa natalitat i, per 
tant, no hi hauria un creixement de la població i un major envelliment. Per continents, podem 
observar com el 2020 la població per nacionalitat estrangera predominant a la Garrotxa prové 
d’Àsia i Oceania (2.667 persones, 27,09 % la població migrada), d’Àfrica (2.514 persones,25,54 %) 
i de la resta de la Unió Europea (1.883 persones, 19,13 %).

PLANETA
Informe 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
Les dades meteorològiques de l’estació del Parc Nou d’Olot mostren les tendències des de l’any 
1990 fins a l’actualitat: les temperatures augmenten i les precipitacions disminueixen.
Durant l’any 2019 la precipitació mitjana de les estacions meteorològiques comarcals ha estat 
de 1237 mm, un 44% superior a la mitjana de la pluviometria dels darrers anys, que ha estat de 
875 mm.
A l’estació de Can Jordà (Santa Pau) es controla la concentració d’ozó de l’aire. Per a l’any 2020 
es va complir el valor objectiu de protecció de la salut humana (VOPS). També es controla la 
concentració de diòxid de nitrogen i per a 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. Una és a Olot i l’altra, a Sant Joan les Fonts. Els nivells mesu-
rats 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
Durant el temporal Glòria, ocorregut al gener del 2020, a la comarca van caure entre 250 i 500 
mm en tres dies, i el cabal de les lleres fluvials de la Garrotxa va augmentar de manera impor-
tant. Aquest fenomen meteorològic provocà l’arrossegament de vegetació i altres materials a les 
lleres i importants desperfectes en infraestructures, vies de comunicació i instal·lacions munici-
pals, valorats en quasi 3 milions d’euros. 
El 2020, el nombre de visitants als espais naturals protegits ha estat notablement inferior al 
d’anys anteriors. A la fageda d’en Jordà, el descens ha estat de 30.499 visitants, cosa que repre-
senta un 32,47% respecte de l’any anterior. Aquest mateix percentatge (32,6%) és idèntic al 
descens de visitants de l’Espai Museístic de les grederes del Croscat (va passar de 54.538 a 
36.761). En canvi, a la vall de Sant Aniol hi va haver un increment de visitants (de 31.150 a 33.325). 
Això s’explica perquè en els mesos d’estiu, els de més freqüentació a l’Alta Garrotxa, no hi havia 
vigents restriccions de mobilitat derivades de la pandèmia per COVID-19, en canvi sí que eren 
vigents en els mesos que la fageda d’en Jordà i el volcà del Croscat reben més visitants.
La presència d’espècies exòtiques invasores és una de les amenaces més greus que afecten la 
biodiversitat. En relació amb la papallona del boix, s’estan duent a terme diferents seguiments 
gràcies als quals coneixem com es produeix la seva expansió per tot el país. A Catalunya, en el 
2020, la papallona ha afectat, amb diferents graus d’intensitat, 183 municipis de 20 comarques. 
En aquests municipis, el nivell d’afectació “sever” ha passat de 16,72% (2019) a 32,61% (2020).
En les cinc estacions situades a la Garrotxa que controlen la corba de vol dels adults, la sèrie de 
tres anys (2018-2020) mostra una tendència a la baixa que s’atribueix, directament, a la reduc-
ció de la disponibilitat de boix.

AIGUA
Amb dades dels darrers 10 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 divuite-
na comarca de Catalunya amb menys consum d’aigua d’ús domèstic per habitant i dia i, amb 
113 litres, se situa per sota els 117 litres que es calcula que consumeix, de mitjana, un català.
El 45% dels punts de cursos fluvials mostrejats durant el 2020, segons l’índex biològic IBMWP, 
presenten una qualitat bona; el 50% la qualitat és mitjana i el 5%, deficient. Segons l’índex de 
diatomees, el 90% dels punts presenten una qualitat bona i molt bona. 
Totes les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2020 presenten valors de concentració de 
nitrats inferiors al valor paramètric (50 mg/l). La concentració total de nitrats enguany torna a 
tenir la tendència a la baixa dels darrers anys.
Enguany els nivells piezomètrics dels aqüífers són poc profunds degut a les precipitacions 
abundants.
Els sistemes de sanejament d’aigües residuals de la comarca, amb 21 depuradores, donen servei 
al 89% de la població comarcal, cosa que representa el 99% de la població que resideix en nuclis. 

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. 
L’any 2014 s’inicia una tendència a l’alça, que a Catalunya continua fins al 2019; a la Garrotxa 
aquest any canvia la tendència i disminueix un 5%.
Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà de selecció a la comarca és del 52%. Besalú és el 
municipi amb un nivell de selecció més elevat, amb el 87% dels residus seleccionats. En el 
conjunt de Catalunya el grau de selecció és del 45%.
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, quan torna a 
començar un procés d’increment que es frena a partir de l’any 2018. 

ENERGIA
El consum elèctric dels equipaments municipals de la comarca continua baixant. Aquest any la 
reducció ha estat major, ja que a les mesures d’eficiència energètica que s’han continuat 
efectuant s’hi han afegit les restriccions de la pandèmia que han fet que els consums en els 
equipaments, sobretot esportius, culturals i educatius, hagi baixat.

En els enllumenats s’ha continuat amb la implantació de la tecnologia LED. I en els equipa-
ments es comença a notar l’efecte de les 10 instal·lacions que s’han posat en marxa durant el 
2019 i a les quals, properament, se n’incorporaran 11 més en altres equipaments municipals, 
majoritàriament escoles. Aquesta generació neta i local s’afegirà a l’energia 100% renovable que 
consumeixen tots els ajuntaments de la comarca.

Pel que respecta a les instal·lacions de generació elèctrica local, aquest 2020 ha tingut lloc un 
creixement exponencial d’instal·lacions d’autoconsum. Fins a l’any 2012 hi havia 44 instal·la-
cions fotovoltaiques, totes amb la modalitat d’injecció a la xarxa. Del 2014 al 2019 se’n van posar 
en marxa 40, i només aquest 2020 i primer trimestre del 2021 se n’han instal·lat 64, la qual cosa 
vol dir que actualment tenim 145 instal·lacions de generació local d’energia. Són de nova 
incorporació i majoritàriament de petita potència, que s’han instal·lat en habitatges unifamiliars. 
També es  constata l’efecte dels incentius i les bonificacions que estan aplicant alguns ajunta-
ments.

MOBILITAT
El 2020 hi havia punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a Besalú, Beuda, Riudaura, Olot i 
Santa Pau. Durant l’any se n’ha incorporant un de nou en un establiment turístic.
Fins al setembre del 2020, a la comarca hi havia matriculats un total de 482 vehicles elèctrics 
amb les diverses modalitats (híbrids, elèctrics...). Els majoritaris són els híbrids, i  cada cop hi ha 
més turismes totalment elèctrics, tot i que també s’hi estan incorporant altres vehicles (furgone-
tes, autobusos...). Malgrat l’augment que van tenint les matriculacions d’aquest tipus de  
vehicles, només s’arriba a un 1% del parc de vehicles de la comarca.

PERSONES

HABITATGE
Informe elaborat per l’Oficina d’Habitatge d’Olot

L’activitat constructora a la comarca, durant el 2020, no es ressent especialment dels efectes de 
la pandèmia de la Covid-19, pel que fa a la construcció d’habitatges, si durant el 2019 s’iniciaven 
94 habitatges, durant el 2020 se’n van començar 134, fet que suposa un augment del 42,5%. En 
els habitatges acabats, l’augment també ha estat moderat, i s’ha passat de 33 a 85 habitatges 
finalitzats durant el 2020. Aquesta tendència és inversa tant a les comarques gironines com al 
global de Catalunya, on podem observar un lleuger descens entre el 2019 i el 2020 tant en 
habitatges iniciats com acabats.
Pel que fa al mercat immobiliari residencial,  també trobem un augment notable en el nombre 
d’habitatges venuts, tant nous com usats, seguit d’un augment 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 2020 de 995, lleugerament per sota de l’any 
2019, amb 1.070 contractes formalitzats. L’import del lloguer mensual ha crescut d’un 1,5%, 
entre 2019 i 2020 i ha passat d’una mitjana a la Garrotxa de 469,33 euros mensuals a una 
mitjana de 476,56 euros/mes.

SERVEIS SOCIALS
Informe elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG)

Aquest 2020 ha vingut marcat per la crisi mundial provocada per la pandèmia de la Covid-19, 
que està provocant impactes en les necessitats socials de la població de la comarca. Actualment 
encara no sabem quins efectes provocarà a mitjà termini la incertesa laboral i l’augment de les 
xifres d’atur, però sí que hem detectat que cada vegada arriben més situacions amb molta 
precarietat econòmica i d’habitatge. Aquest any, de totes maneres, s’ha detectat un augment 
del nombre d’ajudes d’urgència social, així com també el nombre de persones ubicades tempo-
ralment en pensió; enguany afegim dins l’àmbit d’habitatge les dades relatives a l’atenció a les 
situacions de pobresa habitacional, dades relatives a ajuts al pagament del lloguer o persones 
que s’han beneficiat del servei de dutxes i bugaderia. 
En relació amb els serveis a domicili, hi ha un descens de les persones que han rebut el servei 
d’ajuda, així com també el nombre de persones que reben el servei d’àpats a domicili, una 
situació que ha estat provocada pel confinament i que aquest 2020 ha fet disminuir, gairebé a 
la meitat, el nombre de persones que són traslladades regularment amb el servei de transport 
adaptat respecte del 2019.

EDUCACIÓ
Informe elaborat per l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot

El curs passat va estar marcat pel confinament escolar causat per la pandèmia de la Covid-19, 
tot i que encara és d’hora per observar-ne l’impacte. Les dades són similars a les de la resta de 
Catalunya, si bé sí que es poden identificar algunes especificitats, com una major escolarització 
a les escoles bressol i uns millors coneixements en matemàtiques i ciència a l’ESO. Com a dades 
positives, hi trobem uns bons resultats de les notes PAU (selectivitat), i una bona oferta de cicles 
formatius i de programes per a les noves oportunitats (PFI i IFE). L’origen familiar segueix condi-
cionant molt els resultats d’ESO dels alumnes, i encara avui el biaix de gènere en els cicles 
formatius (cicles de nois i cicles de noies) és molt acusat.

ESTUDIS UNIVERSITARIS 
Informe elaborat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot

Després de més de 10 anys recollint les dades dels estudiants universitaris amb domicili a la 
Garrotxa, veiem que en alguns graus continua el predomini de les dones mentre que en d’altres 
predominen els homes. Això és un reflex que ens trobem encara davant de professions molt 
polaritzades, bé per ser altament feminitzades o bé masculinitzades.
Centrant-nos en els continguts d’aquests estudis, veiem que les cures es concentren en el sector 
femení, ja que acullen un nombre més alt d’estudiants dones, en termes generals, i també 
mirant-ho grau per grau.
És a dir, de les 678 dones que estan cursant graus universitaris durant aquest curs 2020-21, el 
37% ho fan en graus relacionats amb les cures, com ara Educació Infantil i Primària, Infermeria, 
Medicina, Pedagogia o Treball Social, entre d’altres.
En nombres absoluts, dels 1.144 estudiants de grau amb domicili a la comarca, 678 són dones (el 

59,26%) i 466 són homes (el 40,73%). Una tendència que es va repetint des que recollim dades.
La Universitat de Girona continua aplegant bona part dels universitaris provinents de la Garro-
txa, i per al curs 2020-21 són 425, xifra que representa més del 37% del total d’estudiants de la 
comarca.
La segueixen la Universitat de Barcelona, amb 152 alumnes, la Universitat Oberta de Catalunya, 
amb 123 alumnes, i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 122 alumnes. 
Aquestes posicions s’han mostrat pràcticament immutables els darrers anys.

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

El 2020 ha sigut un any que ha capgirat la vida de tothom i el funcionament de les institucions. 
El primer trimestre de l’any 2020 (gener-març), que corresponia al segon del curs 19/20 (de 
gener a març), es va poder fer amb normalitat: els exàmens es van fer el dijous 12 de març i el 
confinament va començar just l’endemà, el divendres 13. Des d’aquesta data i fins al 17 de juliol, 
els tècnics del CPNL van estar teletreballant.
Durant aquests mesos, el CPNL va treballar en el disseny de diferents modalitats d’aprenentat-
ge, atès que fins al moment només existien els cursos presencials i els cursos en línia. Durant el 
segon trimestre de l’any (abril-juny), únicament va ser possible atendre els alumnes que podien 
estudiar en línia des del Parla.cat, i l’oferta es va centralitzar des de Barcelona, des d’on es van 
repartir els cursos a cada població, tenint present que el Parla.cat era l’única plataforma existent, 
en aquell moment, i que tenia un límit de 18.000 inscrits. 
De les dades del 2020 es desprenen les anàlisis següents:
Que l’índex d’alumnes d’Amèrica Central i del Sud és altíssim, i ha esdevingut el gran gruix de 
l’alumnat dels cursos.
L’alt índex de població amb el castellà com a primera llengua ha fet reduir la diversitat lingüística 
a les aules, on més del 80% dels alumnes de cada grup bàsic té aquesta llengua com a primera.
L’índex de població panjabi que viu a Catalunya és del 6,13%, mentre que a Olot és del 18,16%, 
tres vegades més. I, malgrat que estem parlant d’una població de 1.563 persones a la ciutat, en 
tenim una representació molt petita entre els estudiants de català. Una tendència molt similar 
és la del col·lectiu xinès, el quart més nombrós a Olot (768 persones) i que a les aules dels cursos 
de català és gairebé és inexistent.
Les eines digitals han estat una barrera per a moltes persones, no només perquè no tenien prou 
coneixements per treballar-hi (fer el tràmit de la inscripció, seguir-hi el curs), sinó també perquè 
a vegades no comptaven amb els recursos necessaris (sense connexió wifi o poques dades de 
connexió, dispositius mòbils molt vells o sense cap dispositiu mòbil; un índex molt elevat no 
comptava amb ordinador o tauleta, unes eines més còmodes per estudiar-hi). Per tant, la bretxa 
digital s’ha afegit a tota la resta de bretxes i ha fet més vulnerables els qui ja ho eren (per factors 
socials, d’edat, d’origen, etc.)
Agafant tot l’any globalment, i comparant-lo amb les dades del 2019, observem que s’ha pogut 
atendre un 33,3% menys de població només pel que fa als cursos de català. Cal tenir en compte, 
a més, que els projectes de dinamització per fomentar la cohesió social i l’ús de la llengua (clubs 
de lectura fàcil, activitats diverses, voluntariat per la llengua) i els relacionats amb el món socioe-
conòmic (el projecte Empreses lingüísticament responsables) han quedat paralitzats.

Finalment, cal destacar que, per segon any consecutiu, en col·laboració amb l’Àrea d’Informació 
del Territori de l’Ajuntament 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 
hagi 768 parlants de xinès mandarí, cosa que vol dir que estan molt repartits per tot Olot). 

SALUT  
Informe 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) 

L’any 2020 ha estat un any marcat per la pandèmia de la Covid-19 en tots els àmbits, i en el món 
assistencial l’hem patit de primera mà.
La comarca ha vist, els primers mesos de l’any,  igual com a la resta de Catalunya, com augmen-
tava de manera sobtada la mortalitat dins aquelles residències geriàtriques on el virus entrava; 
l’hospital va haver d’improvisar una zona amb 4 llits de semicrítics per poder donar resposta als 
casos greus i que calia derivar a les UCI, que també s’anaven saturant. L’atenció primària va 
necessitar reorganitzar-se tancant molts consultoris locals i separant les visites de l’aparell 
respiratori de la resta d’urgències per minimitzar el risc de contagi dels professionals i de la 
mateixa població dins les consultes.
Durant molts mesos els serveis assistencials han viscut davant la incertesa d’una malaltia que 
ens omplia d’interrogants i ens obligava a deixar de fer moltes de les activitats preventives, de 
seguiment de les persones amb malalties cròniques i de cribratge poblacional.
A poc a poc l’activitat s’ha anat restablint gairebé del tot, però invertint el tipus de visites: tot el 
que és virtual i telefònic ha agafat una embranzida inesperada. S’han reobert els consultoris 
locals, adaptant-los en la mesura del possible per poder conviure amb la Covid-19.
El repte actual és controlar aquest fràgil equilibri, assegurar l’accessibilitat de tothom evitant que 
la bretxa digital ens ho impedeixi, recuperar els controls periòdics de les malalties cròniques, 
diabètics, hipertensos tant a primària com a l’especialitzada, i consolidar els aprenentatges i les 
millores que aquest 2020 ens ha deixat.

ESPORTS 
Informe elaborat per l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot 

Enguany, ens trobem davant d’unes dades totalment atípiques i que responen a l’episodi 
d’emergència sanitària i social provocat per la pandèmia de la Covid-19. Per a aquesta edició, 
tampoc no ha estat possible recollir les dades d’esport federat d’Olot per l’aturada de l’activitat 
de moltes associacions a causa de les nombroses restriccions a què s’han vist sotmeses, així 
com també els freqüents canvis en la normativa que permetia les diferents activitats esportives.
Aquesta mateixa situació d’inestabilitat normativa ha afectat ja no només els usos de les 
instal·lacions esportives municipals, que s’han vist reduïts en general a 1/3 dels usos que tenien 
les mateixes instal·lacions el 2019, sinó que també ha afectat directament la participació de les 
escoles en les activitats de promoció de l’activitat física. En aquest sentit, és important ressaltar 

la pèrdua d’escoles, i per tant d’alumnes, que no han accedit a aquestes activitats, bé sigui per por 
a la pandèmia, bé per les restriccions de la normativa. Aquest és un fet que preocupa especial-
ment si fem referència a l’accés a l’esport per part dels col·lectius d’alumnes més vulnerables.

En relació també amb aquestes activitats, l’activitat que s’ha vist més afectada és la natació, 
degut, entre altres coses, a la necessitat de desplaçament de l’alumnat a la instal·lació esportiva. 
Contràriament, i per aquest mateix motiu, l’activitat d’escacs, en què el professorat es desplaça-
va als centres educatius, no s’ha vist tan afectada i ha mantingut una xifra d’alumnes partici-
pants molt similar a la del 2019.

CULTURA
Informe elaborat per l’Institut Municipal de Cultura d’Olot

L’any 2020, l’activitat cultural d’Olot va patir, com tots els sectors, les conseqüències de la 
pandèmia mundial de la Covid 2019. El període de confinament i les mesures de prevenció 
posteriors decretades per pal·liar-ne els efectes van provocar una davallada important de l’activi-
tat, que s’ha traduït en una disminució substancial de tots els  indicadors culturals de l’Observa-
tori. Això no obstant, malgrat la crisi sanitària, l’Institut Municipal de Cultura d’Olot va fer un 
esforç per no aturar la cultura a la ciutat i va adaptar ràpidament tant la programació com els seus 
equipaments a les noves circumstàncies. Un exemple d’això va ser la transformació del festival 
Sismògraf a la tardor o el cicle “Encontres a la II Fase” celebrat durant el període de desescalada 
del primer confinament, amb el qual es perseguia un doble objectiu: reprendre l’activitat presen-
cial i donar suport als professionals del sector, fortament castigats per la pandèmia.

En termes pressupostaris, tot i no decréixer substancialment la inversió municipal, que es va 
mantenir en els 2,8 milions d’euros,  es van programar gairebé un 55% menys d’espectacles 
d’arts escèniques i música (-77%); 19 exposicions enfront de les 27 de l’any anterior, o 55 xerrades 
i presentacions de llibres, un 55% menys que l’exercici 2019. I, lògicament, tant per la suspensió 
d’activitats com per l’obligada reducció dels aforaments, la participació ciutadana també es va 
veure minvada. En xifres, la pandèmia va fer disminuir en gairebé un 65% el nombre d’especta-
dors d’arts escèniques, en un 71% els visitants als museus i en pràcticament un 45% el nombre 
de visites diàries a la Biblioteca, que van passar de 430 a 233.

Aquest 2020, malgrat l’excepcional situació viscuda, des de l’àmbit cultural, es va intentar 
durant tot l’any continuar fent un important esforç de comunicació per fer arribar la cultura a 
totes les llars durant els mesos de confinament i per animar a consumir-ne durant els períodes 
de reobertura. Aquest esforç es va traduir a mantenir la línia ascendent en les dades de segui-
dors de Facebook, Twitter i Instagram, probablement les úniques xifres positives de la taula.

PROSPERITAT

COMPORTAMENT ECONÒMIC
Segons la revisió de dades 2019 del PIB 2018, la Garrotxa presenta un PIB lleugerament per sota 
del que es va calcular per a l’any 2018, i ha passat dels 1.756 milions d’euros del 2018 als 1.692,3 
del 2019. Cal tenir en compte que aquesta davallada és fruit d’una moderació del creixement 
que ja va començar a experimentar la comarca el 2018, i no es pot contextualitzar en cap cas en 
la pandèmia Covid perquè són dades calculades anteriorment. En paral·lel, s’observa un creixe-
ment més lent de la base imposable per declarant de l’IRPF respecte al conjunt de Catalunya, 
això ha fet que la Garrotxa s’allunyi sensiblement dels nivells de renda mitjana del principat, 
trencant la tendència a la convergència que venia experimentant els darrers anys.
L’evolució de la renda a la comarca, segons les últimes dades disponibles (2018), s’estabilitza a 
la baixa respecte de les previsions del 2017; la catalana se situa al voltant dels 24.255 euros.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Atenent a la falta de dades d’afiliació del quart trimestre del 2020, i prenent com a base les 
dades del tercer trimestre, s’observa que els serveis continuen liderant el nombre de llocs de 
treball a la comarca, amb 12.841 llocs de treball. Cal tenir present, però, que aquest sector és molt 
divers i engloba des del comerç i l’hostaleria fins a la sanitat, administracions públiques, 
transports i educació, entre d’altres. Per altra banda, la indústria, amb una dada lleugerament 
per sota de la de l’any 2019 ( hem de tenir en compte que en aquesta ocasió ens falten les dades 
del quart trimestre del 2020), amb 8.662 llocs de treball a la comarca, i encapçalada pel sector 
alimentari, representa un 37,7% de l’ocupació; un sector que continua creixent tant en pes 
econòmic com en creació de llocs de treball.

El comerç, per la seva banda, continua la tendència a la davallada, i redueix el pes tant en 
percentatge el VAB (valor afegit brut) com en ocupació. Per tal de revertir la situació, des de 
DinàmiG i l’ACO (Associació de Comerciants d’Olot) s’està treballant des de fa uns anys amb 
l’Observatori dels Centres Urbans Fundació Comerç Ciutadà, que analitza el flux de vianants al 
centre de la ciutat, així com el dinamisme del sector comercial, la distribució espacial i els locals 
oberts per sectors. Per a aquest 2020, l’estudi conclou que la intensitat mitjana diària ha 
presentat valors excepcionalment baixos degut a la pandèmia Covid-19, la qual, amb el procés 
de desescalada i el mateix confinament, ha fet disminuir els desplaçaments de la població. Això 
no obstant, el nivell de locals buits a la ciutat no ha presentat augments significatius, la qual 
cosa exemplifica la relativa solidesa del sector. 

>65

Aquest informe s’elabora des del 2017 i el percentatge d’alumnes en situació de cerca de feina 
estava situat sempre al voltant del 5%, però aquest 2020 el percentatge ha augmentat lleugera-
ment, segurament per la crisi sanitària provocada per la Covid-19. Els tutors d’empresa que fan 
el seguiment de les pràctiques i de la inserció laboral de l’alumnat manifesten que algunes 
empreses són més reticents a l’hora d’agafar alumnes o exalumnes, situació provocada per la 
incertesa del món laboral. 
Un 60% dels joves graduats ha trobat feina, mentre que un 48% continua estudiant (d’aquests, 
un 16% combina estudis i feina). Si només ens fixem en els graduats de cicle mitjà, un 65% 
continua estudiant, pràcticament tots un grau superior. Pel que fa als graduats de cicle superior, 
un 49% estudia a la universitat, cosa que demostra que els cicles de grau superior són una via 
igual de vàlida que el batxillerat per accedir a estudis universitaris, amb l’avantatge que els 
alumnes provinents dels cicles han pogut conèixer la realitat del seu perfil professional a través 
de la formació en centres de treball, tenen un bon coneixement de la part pràctica que els facilita 
la inserció laboral i és una opció molt valorada per les empreses. En aquest sentit, i per reforçar 
la importància de les pràctiques a les empreses per inserir-se en el món laboral, per primer any 
es comencen a incorporar les dades dels alumnes enquestats que provenen d’estudis en moda-
litat dual per tal de poder-ne avaluar la tendència en les futures edicions.
Referent a la feina actual, un 81% manifesta que la realització dels estudis de cicles els ha facilitat 
la incorporació al món laboral. Aquests resultats demostren que els estudis de formació profes-
sionalitzadora són una opció molt interessant a l’hora de trobar feina. Quant al tipus de contrac-
te, el 54% són temporals, enfront d'un 39%, que són indefinits.    

COMERÇ EXTERIOR
Informe elaborat per la Cambra de Comerç de Girona

Durant el 2020, les exportacions gironines van ser de més de 5.803 milions d'euros, contra una 
xifra d'importacions d’uns 2.634 milions. Les xifres d'exportacions de les empreses gironines, a 
més, signifiquen el 8,76% de les exportacions catalanes. Les importacions, per la seva banda, 
representen el 3,48% del global català. 
Tot i la pandèmia Covid-19, és important destacar que, durant aquest 2020, les exportacions 
catalanes van arribar al registre històric de més de 66.265 milions. 
Per altra banda, els Certificats d'origen que van emetre el 2020 les Cambres de la demarcació 
de Girona van ser de 26.650, mentre que el 2019 es va arribar a un volum de 20.073, cosa que 
suposa un increment del 32,77%.
Observem, doncs, un any més que la Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament 
exportadora, que representa un 9,11% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a 
països de 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 2019 han tingut un creixement del 4,57%. El valor estimat anual 
és de 528,76 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
Informe elaborat per Turisme Garrotxa

L’any 2020 ha estat l’any més complicat per al sector turístic. Els indicadors disponibles en el 
moment de redactar aquest informe encara no permeten avaluar la magnitud de l’afectació, que 
haurà estat, de ben segur, molt severa.
Pel que fa a l’oferta, s’han continuat creant nous allotjaments per a turisme familiar, però se n’han 
tancat d’altres, adreçats a col·lectius. El sector privat no ha pogut fer res més que adaptar-se a la nova 
situació marcada per la pandèmia, al confinament domiciliari, als reiterats canvis del Procicat sobre 
la mobilitat de les persones i als horaris d’obertura dels establiments, aplicar totes les noves norma-
tives sanitàries i, sobretot, aguantar la respiració, a l’expectativa dels ajuts de les administracions i 
d’una tornada a la normalitat que, a 31 de desembre, encara es preveia llunyana.
La demanda, per la seva banda, ha baixat dràsticament, i també s’ha hagut d’adaptar a unes restric-
cions de mobilitat que, quan s’han relaxat, atesa la necessitat de la població d’estar en contacte amb 
la natura, han generat una estacionalitat molt marcada. En definitiva, unes decisions –les de les 
restriccions de mobilitat- que probablement hauran generat uns efectes contraproduents des d’una 
perspectiva sanitària.
Aquestes restriccions de mobilitat han motivat un canvi substancial en la procedència dels turistes i 
visitants: mentre que Catalunya s’ha reforçat com a mercat principal, els mercats europeus han patit 
descensos molt importants, que han estat una mica menys acusats en el cas dels mercats de la resta 
de l’estat i de la resta del món.

L’any vinent, quan la dada estigui disponible, es podrà analitzar la recaptació de l’Impost sobre 
estades en allotjaments turístics, que previsiblement també registrarà un descens sense precedents.
Som, doncs, davant de l’any més complicat per al sector turístic de la Garrotxa, des que se’n tenen 
dades, amb una oferta la viabilitat de la qual ha quedat absolutament condicionada per les mesures 
sanitàries, i una demanda que, quan s’ha pogut desplaçar, ha demostrat amb escreix l’interès que hi 
ha per visitar la Garrotxa, una destinació que s’ha vist afavorida per la seva oferta d’activitats a l’aire 
lliure, que encaixava amb les recomanacions de les autoritats sanitàries.
Malgrat aquest context, 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, el procés de 
renovació de la qual ha començat just aquest any.

de suport i atenció a la víctima i que es basa en diferents accions: informar, coordinar, prevenir i 
protegir, així com també l’Oficina de Relacions amb la Comunitat. Aquesta oficina és l’encarregada 
de mantenir els contactes amb la comunitat, ja sigui amb institucions o col·lectius, associacions i 
ciutadans en general, i és el referent de la comissaria en el teixit social de la comarca; d’altra banda, 
també és l’encarregada de fer xerrades i presentacions a les escoles, llars d’avis, i altres col·lectius, així 
com mediacions en conflictes privats, amb la finalitat que el conflicte no arribi a enquistar-se. També 
s’ocupa dels contactes amb institucions, el teixit social i associatiu, i els col·lectius de risc i persones 
físiques.

Policia Municipal d’Olot
Informe elaborat per la Policia Municipal d’Olot

La pandèmia de la COVID-19 ha trasbalsat la vida de les persones, però també el servei policial s’ha 
vist alterat de forma important. Les limitacions i restriccions establertes per les autoritats pel que fa 
a “tocs de queda”, confinaments domiciliaris i/o perimetrals per territoris, limitacions a l’activitat 
comercial i de restauració, i limitacions a les trobades socials,  han provocat que molts dels esforços 
de la Policia Municipal hagin anat en aquest sentit, la qual cosa ha afectat la feina en altres àmbits.  
Es posa en evidència en determinats moments de l’any com baixen els accidents de trànsit o els fets 
delictius en relació amb el primer període de l’estat d‘alarma. En contrapartida, hi ha un augment 
significatiu pel que fa a les actes administratives vinculades a una normativa fins ara inexistent. 

En el decurs del primer trimestre del 2020, just abans de l’agreujament de la crisi sanitària, també es 
va haver de fer front a fenòmens meteorològics vinculats al canvi climàtic, que semblen incidir cada 
cop de forma més rellevant en el servei de policia. El temporal Glòria, amb les corresponents activa-
cions de plans de protecció civil Vencat, Inuncat i Neucat (tot d’una sola vegada) ha estat un altre 
repte que s’ha superat de forma òptima. El treball de coordinació de la protecció civil ha estat un 
element clau per assolir amb èxit l’objectiu d’alertar i protegir la ciutadania.
La persistència pel que fa a la pujada de fets penals i una creixent conflictivitat social, conseqüència, 
en part, d’una major pobresa, que comporta necessitats creixents en habitatge a baix preu o gratuït, 
ha comportat un gran creixement de les ocupacions i la picaresca que l’acompanya. 
Aquesta conflictivitat social condiciona l’estructura operativa de la Policia Municipal, que el 2021 
estarà més orientada a donar una millor resposta reactiva en detriment de la prevenció.

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

L’any 2020 han entrat 3.260 assumptes judicials als jutjats d’Olot i la Garrotxa, un 13% menys que 
l’any passat, una situació molt probablement provocada també per les restriccions Covid19. Dels 
assumptes que van entrar, el 41% són procediments civils (reclamacions de quantitat, desnona-
ments i altres conflictes), el 53% són procediments penals i el 6% procediments penals de violència 
contra la dona, un percentatge que segueix igual que al 2019, tot i que cal destacar que, en relació 
amb els expedients presentats el 2019, durant el 2020 se’n van presentar 187, 40 menys. Pel que fa 
a l’entrada d’assumptes judicials, aquests també s’han reduït. També és destacable la reducció d’un 
19% dels procediments penals de violència contra la dona.

La resolució d’assumptes judicials es concreta en 426 sentències, amb una disminució del 14% 
respecte de l’any anterior.
A finals de 2020, els jutjats d’Olot registren un total de 2.178 casos pendents, xifra que representa un 
augment del 34,1% en relació a un any abans. 

ALIANCES

Pel que fa a les administracions de la comarca, en aquesta edició s’analitza de nou l’evolució de la 
despesa dels ajuntaments (€/hab). A partir de les dades de les liquidacions agregades dels pressu-
postos dels 21 ajuntaments de la Garrotxa disponibles en el portal Municat de la Generalitat de 
Catalunya, s’estudia l’evolució dels ingressos i les despeses del 2004 al 2019.
En aquest sentit, l’evolució dels ingressos totals del conjunt d’ajuntaments de la comarca, després 
d’uns anys amb reajustaments en les transferències de capital, s’ha mantingut més o menys estable.
Quant a les despeses totals del conjunt d’ajuntaments de la Garrotxa, també es mantenen més o 
menys constants en els darrers 8 anys, després d’una disminució significativa, sobretot arran de la 
davallada de la inversió. La despesa obligada es manté amb una lleugera tendència a l’alça durant 
tots aquests anys.
Finalment, pel que fa a la capacitat bruta d’inversió municipal, es correspon als ingressos totals 
municipals menys la despesa obligada. Després de la important davallada fins l’any 2013, la capaci-
tat d’inversió es va mantenint més o menys constant. 

Finalment, pel que fa a la construcció, es manté relativament estable, una situació que es reflec-
teix a la Garrotxa amb l’augment tant del nombre d’habitatges acabats com iniciats. L’agricultu-
ra es manté en la tònica negativa dels últims anys.

MERCAT DE TREBALL 
Tot i que la pandèmia Covid-19 ha alterat totes les previsions que hi havia sobre creixement i 
ocupabilitat, tant a la comarca de la Garrotxa com al conjunt català, la Garrotxa ha estat una de 
les úniques comarques de Catalunya capaç de crear ocupació, gràcies sobretot a la seva estruc-
tura productiva i a l’increment de demanda d’aliments, un dels sectors clau de l’economia 
comarcal.  Les dades del primer trimestre de l’any 2020 confirmen el repunt de l’ocupació a la 
comarca, que la situava en màxims històrics a finals del 2019. A partir del març 2020, tant el 
nombre d’aturats com el nombre de demandants d’ocupació s’incrementa per la incertesa 
provocada per la pandèmia i els diferents tancaments i restriccions.  En el cas dels aturats, el 
creixement és constant però menor a l’esperat, unes dades que possiblement estan encara 
emmascarades pels diferents EROS/ ERTOS; en aquest cas, es passa de 2.226 persones atura-
des al març 2020 a les 2.757 al desembre. D’altra banda, pel que fa a persones demandants 
d’ocupació, sí que s’observa un creixement notable, de les 3.012 persones demandants d’ocu-
pació el mes de març fins a les 7.801 al desembre 2020. En aquest sentit cal apuntar que el 
nombre de procediments (ERO) amb comunicats no desistits i resolts acumulats de gener a 
desembre 2020 van ser de 1.026 i el nombre acumulat de treballadors afectats va arribar als 
7.043.
Degut, també, a la situació provocada per la Covid-19, es va obrir a Olot l’ Oficina per a la Reacti-
vació Econòmica de la Garrotxa, des de la qual s’han portat a terme, al llarg de l’any, diferents 
projectes destinats a la dinamització econòmica del territori. Entre les diferents accions hi ha el 
Projecte de capacitació digital  per tal de reduir la bretxa digital i fomentar les competències 
digitals tant d’empreses com també de la ciutadania a través del Garrotxa Digital Talent, així 
com la col·laboració amb altres cursos especialitzats.

INFORME INSERCIÓ LABORAL GRADUATS FP 2019 LA GARROTXA
Persones-Prosperitat: Informe elaborat per la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot (FES)

Segons l’estudi Inserció laboral dels ensenyaments professionals, el 8% dels alumnes graduats 
en FP o Ensenyaments Artístics, l’any 2020, en algun dels centres de la comarca, està buscant 
feina. Per obtenir aquests resultats s’ha fet una enquesta d’inserció laboral a 392 joves de la 
promoció de l’any 2020, sis mesos després d’haver-se graduat (aproximadament el 90% dels 
alumnes que han acabat els estudis). 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. 

PAU

SEGURETAT
Mossos d’esquadra - Informe elaborat pels Mossos d’Esquadra – ABP de la Garrotxa

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.  Cal destacar que aquest any  s’ha variat una mica l’anàlisi dels 
delictes i en aquesta edició ens centrarem només en aquells delictes que provoquen sensació/per-
cepció   d’inseguretat,   que creen o poden crear un clima de por, és a dir,   els delictes contra el 
patrimoni com els robatoris a domicilis, establiments i delictes contra les persones com els robatoris 
violents, estrebades, baralles etc. Hem deixat fora d’aquesta anàlisi determinats delictes que no 
generen sensacions o percepcions d’inseguretat com poden ser estafes per internet, i/o els delictes 
contra el trànsit, i que no afecten les percepcions de la col·lectivitat, malgrat que siguin delictes que 
cal destacar que han patit un augment degut molt probablement a les situacions de confinament i 
l’augment de l’ús de les eines informàtiques per realitzar diferents comunicacions i compres.

Al fil d’aquest nou càlcul, cal dir que a la Garrotxa la taxa és de 33’85 delictes per 1.000 habitants, 
mentre que el global de Catalunya és del 50,75, és a dir 17 punts per sota 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 als delictes, la tendència en 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, que ha registrat un 
lleuger descens, possiblement degut als diferents confinaments per la Covid-19. I, com a segon tipus, 
un fet delinqüencial que no necessàriament incideix de manera directa sobre les persones i/o les 
coses, que són els delictes informàtics com les estafes que, contràriament als anteriors, mostren un 
lleuger augment en relació amb el 2019, possiblement també per l’augment de l’ús d’eines informà-
tiques a causa de les restriccions per Covid-19.

En la valoració general, l’any 2020 ha estat un any excepcional degut a l’emergència epidemiològica 
SARS-CoV2, un any en què les nostres prioritats i funcions policials han variat respecte d’altres anys. 
En determinats períodes s’ha hagut d’intensificar els controls i seguiment de les mesures de preven-
ció, així com les limitacions a la mobilitat, amb la finalitat d’evitar i/o frenar la propagació de la 
COVID-19. Per altra banda, hem hagut de continuar realitzant les nostres tasques policials de 
prevenció de robatoris i investigació de delictes. Serà difícil valorar mai quantitativament la prevenció 
que fa la policia perquè no es tracta d’un valor tangible; és molt difícil determinar quants delictes 
hem aconseguit evitar, ja sigui amb la presència de les patrulles diàries o els controls policials a la 
carretera, com per la dissuasió en les identificacions de persones sospitoses. Per tant, la feina 
preventiva policial és molt difícil de percebre i determinar si no és amb una anàlisi constant de les 
dades dels fets delictius i de les investigacions.
Finalment, cal incidir de nou en la consolidació del GAV (Grup d’Atenció a la Víctima), que és l’oficina 



POBLACIÓ
Dades recollides de l’Informe elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de l’informe 
d’Activa Prospect i dades de referència de l’IDESCAT

L’any 2020, la població de la comarca de la Garrotxa ha crescut en 1.030 persones, un 
increment de població lleugerament superior al de l’any 2019 (+977). Els anys anteriors, però, la 
població no havia crescut amb tanta força i inclús en alguns períodes va tenir un creixement 
negatiu. De les 58.620 persones que hi ha a la Garrotxa, 29.419 són homes i 29.201 són dones. 
Des del 2010 hi havia hagut un major nombre de dones que homes, al territori. La taxa de 
feminització garrotxina és de 99,26 dones per cada 100 homes. En els últims anys aquesta taxa 
sempre ha estat entre el 99 i el 100, cosa que indica que sempre hi ha hagut un nombre proper 
d’homes i dones. A Catalunya, en canvi, la taxa de feminització és del 103,8%.
Tot i això, a la comarca tradicionalment hi ha un major nombre de dones dins del col·lectiu de 
més grans de 65 anys, valor que s’incrementa a partir dels 85 anys, on la distribució és quasi el 
doble, amb 1.701 dones i 861 homes. Pel que fa a la distribució territorial, la major part de la 
població es concentra a la ciutat d’Olot, que compta amb 35.926 habitants (el 61,3% de la 
població de la comarca). La resta dels 20 municipis aglutinen 22.694 habitants. D’aquests 
municipis, tots tenen menys de 3.000 habitants excepte la Vall d’en Bas (3.093) i Sant Joan les 
Fonts (3.044). Hi ha 12 municipis que tenen menys de 1.000 habitants.

L’índex d’envelliment el 2020 és de 138, però cal destacar que la Garrotxa presenta una situació 
de menys envelliment si ho comparem amb el 2001, quan l’índex va arribar a 180,3. L’any 2012 
l’envelliment va baixar dràsticament, i llavors es va estabilitzar fins ara, que creix o decreix però 
a un ritme menor.

Pel que fa a les migracions externes, aquest 2020 veiem que la tendència a l’alça de la població 
estrangera es repeteix amb xifres similars a les del 2019. Hi ha aproximadament 1.000 
habitants estrangers més a la Garrotxa, un 10,7 % més (ara en són 9.843). A la capital de la 
comarca, la variació és força similar: 10,2 %, en canvi és lleugerament superior que la de la resta 
de Catalunya (8,7 %). Pel que fa al percentatge de població estrangera respecte al total de la 
població, representa el 16,79 % de la comarca, molt a prop del percentatge de Catalunya del 16,2 
%. A Olot representa un percentatge superior, amb un 21,8. La Garrotxa és la novena comarca 
amb més percentatge de població de fora la Unió Europea. S’ha de destacar que sense l’arriba-
da de persones de l’estranger, el saldo migratori no podria compensar la baixa natalitat i, per 
tant, no hi hauria un creixement de la població i un major envelliment. Per continents, podem 
observar com el 2020 la població per nacionalitat estrangera predominant a la Garrotxa prové 
d’Àsia i Oceania (2.667 persones, 27,09 % la població migrada), d’Àfrica (2.514 persones,25,54 %) 
i de la resta de la Unió Europea (1.883 persones, 19,13 %).

PLANETA
Informe 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
Les dades meteorològiques de l’estació del Parc Nou d’Olot mostren les tendències des de l’any 
1990 fins a l’actualitat: les temperatures augmenten i les precipitacions disminueixen.
Durant l’any 2019 la precipitació mitjana de les estacions meteorològiques comarcals ha estat 
de 1237 mm, un 44% superior a la mitjana de la pluviometria dels darrers anys, que ha estat de 
875 mm.
A l’estació de Can Jordà (Santa Pau) es controla la concentració d’ozó de l’aire. Per a l’any 2020 
es va complir el valor objectiu de protecció de la salut humana (VOPS). També es controla la 
concentració de diòxid de nitrogen i per a 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. Una és a Olot i l’altra, a Sant Joan les Fonts. Els nivells mesu-
rats 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
Durant el temporal Glòria, ocorregut al gener del 2020, a la comarca van caure entre 250 i 500 
mm en tres dies, i el cabal de les lleres fluvials de la Garrotxa va augmentar de manera impor-
tant. Aquest fenomen meteorològic provocà l’arrossegament de vegetació i altres materials a les 
lleres i importants desperfectes en infraestructures, vies de comunicació i instal·lacions munici-
pals, valorats en quasi 3 milions d’euros. 
El 2020, el nombre de visitants als espais naturals protegits ha estat notablement inferior al 
d’anys anteriors. A la fageda d’en Jordà, el descens ha estat de 30.499 visitants, cosa que repre-
senta un 32,47% respecte de l’any anterior. Aquest mateix percentatge (32,6%) és idèntic al 
descens de visitants de l’Espai Museístic de les grederes del Croscat (va passar de 54.538 a 
36.761). En canvi, a la vall de Sant Aniol hi va haver un increment de visitants (de 31.150 a 33.325). 
Això s’explica perquè en els mesos d’estiu, els de més freqüentació a l’Alta Garrotxa, no hi havia 
vigents restriccions de mobilitat derivades de la pandèmia per COVID-19, en canvi sí que eren 
vigents en els mesos que la fageda d’en Jordà i el volcà del Croscat reben més visitants.
La presència d’espècies exòtiques invasores és una de les amenaces més greus que afecten la 
biodiversitat. En relació amb la papallona del boix, s’estan duent a terme diferents seguiments 
gràcies als quals coneixem com es produeix la seva expansió per tot el país. A Catalunya, en el 
2020, la papallona ha afectat, amb diferents graus d’intensitat, 183 municipis de 20 comarques. 
En aquests municipis, el nivell d’afectació “sever” ha passat de 16,72% (2019) a 32,61% (2020).
En les cinc estacions situades a la Garrotxa que controlen la corba de vol dels adults, la sèrie de 
tres anys (2018-2020) mostra una tendència a la baixa que s’atribueix, directament, a la reduc-
ció de la disponibilitat de boix.

AIGUA
Amb dades dels darrers 10 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 divuite-
na comarca de Catalunya amb menys consum d’aigua d’ús domèstic per habitant i dia i, amb 
113 litres, se situa per sota els 117 litres que es calcula que consumeix, de mitjana, un català.
El 45% dels punts de cursos fluvials mostrejats durant el 2020, segons l’índex biològic IBMWP, 
presenten una qualitat bona; el 50% la qualitat és mitjana i el 5%, deficient. Segons l’índex de 
diatomees, el 90% dels punts presenten una qualitat bona i molt bona. 
Totes les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2020 presenten valors de concentració de 
nitrats inferiors al valor paramètric (50 mg/l). La concentració total de nitrats enguany torna a 
tenir la tendència a la baixa dels darrers anys.
Enguany els nivells piezomètrics dels aqüífers són poc profunds degut a les precipitacions 
abundants.
Els sistemes de sanejament d’aigües residuals de la comarca, amb 21 depuradores, donen servei 
al 89% de la població comarcal, cosa que representa el 99% de la població que resideix en nuclis. 

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. 
L’any 2014 s’inicia una tendència a l’alça, que a Catalunya continua fins al 2019; a la Garrotxa 
aquest any canvia la tendència i disminueix un 5%.
Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà de selecció a la comarca és del 52%. Besalú és el 
municipi amb un nivell de selecció més elevat, amb el 87% dels residus seleccionats. En el 
conjunt de Catalunya el grau de selecció és del 45%.
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, quan torna a 
començar un procés d’increment que es frena a partir de l’any 2018. 

ENERGIA
El consum elèctric dels equipaments municipals de la comarca continua baixant. Aquest any la 
reducció ha estat major, ja que a les mesures d’eficiència energètica que s’han continuat 
efectuant s’hi han afegit les restriccions de la pandèmia que han fet que els consums en els 
equipaments, sobretot esportius, culturals i educatius, hagi baixat.

En els enllumenats s’ha continuat amb la implantació de la tecnologia LED. I en els equipa-
ments es comença a notar l’efecte de les 10 instal·lacions que s’han posat en marxa durant el 
2019 i a les quals, properament, se n’incorporaran 11 més en altres equipaments municipals, 
majoritàriament escoles. Aquesta generació neta i local s’afegirà a l’energia 100% renovable que 
consumeixen tots els ajuntaments de la comarca.

Pel que respecta a les instal·lacions de generació elèctrica local, aquest 2020 ha tingut lloc un 
creixement exponencial d’instal·lacions d’autoconsum. Fins a l’any 2012 hi havia 44 instal·la-
cions fotovoltaiques, totes amb la modalitat d’injecció a la xarxa. Del 2014 al 2019 se’n van posar 
en marxa 40, i només aquest 2020 i primer trimestre del 2021 se n’han instal·lat 64, la qual cosa 
vol dir que actualment tenim 145 instal·lacions de generació local d’energia. Són de nova 
incorporació i majoritàriament de petita potència, que s’han instal·lat en habitatges unifamiliars. 
També es  constata l’efecte dels incentius i les bonificacions que estan aplicant alguns ajunta-
ments.

MOBILITAT
El 2020 hi havia punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a Besalú, Beuda, Riudaura, Olot i 
Santa Pau. Durant l’any se n’ha incorporant un de nou en un establiment turístic.
Fins al setembre del 2020, a la comarca hi havia matriculats un total de 482 vehicles elèctrics 
amb les diverses modalitats (híbrids, elèctrics...). Els majoritaris són els híbrids, i  cada cop hi ha 
més turismes totalment elèctrics, tot i que també s’hi estan incorporant altres vehicles (furgone-
tes, autobusos...). Malgrat l’augment que van tenint les matriculacions d’aquest tipus de  
vehicles, només s’arriba a un 1% del parc de vehicles de la comarca.

PERSONES

HABITATGE
Informe elaborat per l’Oficina d’Habitatge d’Olot

L’activitat constructora a la comarca, durant el 2020, no es ressent especialment dels efectes de 
la pandèmia de la Covid-19, pel que fa a la construcció d’habitatges, si durant el 2019 s’iniciaven 
94 habitatges, durant el 2020 se’n van començar 134, fet que suposa un augment del 42,5%. En 
els habitatges acabats, l’augment també ha estat moderat, i s’ha passat de 33 a 85 habitatges 
finalitzats durant el 2020. Aquesta tendència és inversa tant a les comarques gironines com al 
global de Catalunya, on podem observar un lleuger descens entre el 2019 i el 2020 tant en 
habitatges iniciats com acabats.
Pel que fa al mercat immobiliari residencial,  també trobem un augment notable en el nombre 
d’habitatges venuts, tant nous com usats, seguit d’un augment 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 2020 de 995, lleugerament per sota de l’any 
2019, amb 1.070 contractes formalitzats. L’import del lloguer mensual ha crescut d’un 1,5%, 
entre 2019 i 2020 i ha passat d’una mitjana a la Garrotxa de 469,33 euros mensuals a una 
mitjana de 476,56 euros/mes.

SERVEIS SOCIALS
Informe elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG)

Aquest 2020 ha vingut marcat per la crisi mundial provocada per la pandèmia de la Covid-19, 
que està provocant impactes en les necessitats socials de la població de la comarca. Actualment 
encara no sabem quins efectes provocarà a mitjà termini la incertesa laboral i l’augment de les 
xifres d’atur, però sí que hem detectat que cada vegada arriben més situacions amb molta 
precarietat econòmica i d’habitatge. Aquest any, de totes maneres, s’ha detectat un augment 
del nombre d’ajudes d’urgència social, així com també el nombre de persones ubicades tempo-
ralment en pensió; enguany afegim dins l’àmbit d’habitatge les dades relatives a l’atenció a les 
situacions de pobresa habitacional, dades relatives a ajuts al pagament del lloguer o persones 
que s’han beneficiat del servei de dutxes i bugaderia. 
En relació amb els serveis a domicili, hi ha un descens de les persones que han rebut el servei 
d’ajuda, així com també el nombre de persones que reben el servei d’àpats a domicili, una 
situació que ha estat provocada pel confinament i que aquest 2020 ha fet disminuir, gairebé a 
la meitat, el nombre de persones que són traslladades regularment amb el servei de transport 
adaptat respecte del 2019.

EDUCACIÓ
Informe elaborat per l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot

El curs passat va estar marcat pel confinament escolar causat per la pandèmia de la Covid-19, 
tot i que encara és d’hora per observar-ne l’impacte. Les dades són similars a les de la resta de 
Catalunya, si bé sí que es poden identificar algunes especificitats, com una major escolarització 
a les escoles bressol i uns millors coneixements en matemàtiques i ciència a l’ESO. Com a dades 
positives, hi trobem uns bons resultats de les notes PAU (selectivitat), i una bona oferta de cicles 
formatius i de programes per a les noves oportunitats (PFI i IFE). L’origen familiar segueix condi-
cionant molt els resultats d’ESO dels alumnes, i encara avui el biaix de gènere en els cicles 
formatius (cicles de nois i cicles de noies) és molt acusat.

ESTUDIS UNIVERSITARIS 
Informe elaborat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot

Després de més de 10 anys recollint les dades dels estudiants universitaris amb domicili a la 
Garrotxa, veiem que en alguns graus continua el predomini de les dones mentre que en d’altres 
predominen els homes. Això és un reflex que ens trobem encara davant de professions molt 
polaritzades, bé per ser altament feminitzades o bé masculinitzades.
Centrant-nos en els continguts d’aquests estudis, veiem que les cures es concentren en el sector 
femení, ja que acullen un nombre més alt d’estudiants dones, en termes generals, i també 
mirant-ho grau per grau.
És a dir, de les 678 dones que estan cursant graus universitaris durant aquest curs 2020-21, el 
37% ho fan en graus relacionats amb les cures, com ara Educació Infantil i Primària, Infermeria, 
Medicina, Pedagogia o Treball Social, entre d’altres.
En nombres absoluts, dels 1.144 estudiants de grau amb domicili a la comarca, 678 són dones (el 

59,26%) i 466 són homes (el 40,73%). Una tendència que es va repetint des que recollim dades.
La Universitat de Girona continua aplegant bona part dels universitaris provinents de la Garro-
txa, i per al curs 2020-21 són 425, xifra que representa més del 37% del total d’estudiants de la 
comarca.
La segueixen la Universitat de Barcelona, amb 152 alumnes, la Universitat Oberta de Catalunya, 
amb 123 alumnes, i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 122 alumnes. 
Aquestes posicions s’han mostrat pràcticament immutables els darrers anys.

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

El 2020 ha sigut un any que ha capgirat la vida de tothom i el funcionament de les institucions. 
El primer trimestre de l’any 2020 (gener-març), que corresponia al segon del curs 19/20 (de 
gener a març), es va poder fer amb normalitat: els exàmens es van fer el dijous 12 de març i el 
confinament va començar just l’endemà, el divendres 13. Des d’aquesta data i fins al 17 de juliol, 
els tècnics del CPNL van estar teletreballant.
Durant aquests mesos, el CPNL va treballar en el disseny de diferents modalitats d’aprenentat-
ge, atès que fins al moment només existien els cursos presencials i els cursos en línia. Durant el 
segon trimestre de l’any (abril-juny), únicament va ser possible atendre els alumnes que podien 
estudiar en línia des del Parla.cat, i l’oferta es va centralitzar des de Barcelona, des d’on es van 
repartir els cursos a cada població, tenint present que el Parla.cat era l’única plataforma existent, 
en aquell moment, i que tenia un límit de 18.000 inscrits. 
De les dades del 2020 es desprenen les anàlisis següents:
Que l’índex d’alumnes d’Amèrica Central i del Sud és altíssim, i ha esdevingut el gran gruix de 
l’alumnat dels cursos.
L’alt índex de població amb el castellà com a primera llengua ha fet reduir la diversitat lingüística 
a les aules, on més del 80% dels alumnes de cada grup bàsic té aquesta llengua com a primera.
L’índex de població panjabi que viu a Catalunya és del 6,13%, mentre que a Olot és del 18,16%, 
tres vegades més. I, malgrat que estem parlant d’una població de 1.563 persones a la ciutat, en 
tenim una representació molt petita entre els estudiants de català. Una tendència molt similar 
és la del col·lectiu xinès, el quart més nombrós a Olot (768 persones) i que a les aules dels cursos 
de català és gairebé és inexistent.
Les eines digitals han estat una barrera per a moltes persones, no només perquè no tenien prou 
coneixements per treballar-hi (fer el tràmit de la inscripció, seguir-hi el curs), sinó també perquè 
a vegades no comptaven amb els recursos necessaris (sense connexió wifi o poques dades de 
connexió, dispositius mòbils molt vells o sense cap dispositiu mòbil; un índex molt elevat no 
comptava amb ordinador o tauleta, unes eines més còmodes per estudiar-hi). Per tant, la bretxa 
digital s’ha afegit a tota la resta de bretxes i ha fet més vulnerables els qui ja ho eren (per factors 
socials, d’edat, d’origen, etc.)
Agafant tot l’any globalment, i comparant-lo amb les dades del 2019, observem que s’ha pogut 
atendre un 33,3% menys de població només pel que fa als cursos de català. Cal tenir en compte, 
a més, que els projectes de dinamització per fomentar la cohesió social i l’ús de la llengua (clubs 
de lectura fàcil, activitats diverses, voluntariat per la llengua) i els relacionats amb el món socioe-
conòmic (el projecte Empreses lingüísticament responsables) han quedat paralitzats.

Finalment, cal destacar que, per segon any consecutiu, en col·laboració amb l’Àrea d’Informació 
del Territori de l’Ajuntament 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 
hagi 768 parlants de xinès mandarí, cosa que vol dir que estan molt repartits per tot Olot). 

SALUT  
Informe 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) 

L’any 2020 ha estat un any marcat per la pandèmia de la Covid-19 en tots els àmbits, i en el món 
assistencial l’hem patit de primera mà.
La comarca ha vist, els primers mesos de l’any,  igual com a la resta de Catalunya, com augmen-
tava de manera sobtada la mortalitat dins aquelles residències geriàtriques on el virus entrava; 
l’hospital va haver d’improvisar una zona amb 4 llits de semicrítics per poder donar resposta als 
casos greus i que calia derivar a les UCI, que també s’anaven saturant. L’atenció primària va 
necessitar reorganitzar-se tancant molts consultoris locals i separant les visites de l’aparell 
respiratori de la resta d’urgències per minimitzar el risc de contagi dels professionals i de la 
mateixa població dins les consultes.
Durant molts mesos els serveis assistencials han viscut davant la incertesa d’una malaltia que 
ens omplia d’interrogants i ens obligava a deixar de fer moltes de les activitats preventives, de 
seguiment de les persones amb malalties cròniques i de cribratge poblacional.
A poc a poc l’activitat s’ha anat restablint gairebé del tot, però invertint el tipus de visites: tot el 
que és virtual i telefònic ha agafat una embranzida inesperada. S’han reobert els consultoris 
locals, adaptant-los en la mesura del possible per poder conviure amb la Covid-19.
El repte actual és controlar aquest fràgil equilibri, assegurar l’accessibilitat de tothom evitant que 
la bretxa digital ens ho impedeixi, recuperar els controls periòdics de les malalties cròniques, 
diabètics, hipertensos tant a primària com a l’especialitzada, i consolidar els aprenentatges i les 
millores que aquest 2020 ens ha deixat.

ESPORTS 
Informe elaborat per l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot 

Enguany, ens trobem davant d’unes dades totalment atípiques i que responen a l’episodi 
d’emergència sanitària i social provocat per la pandèmia de la Covid-19. Per a aquesta edició, 
tampoc no ha estat possible recollir les dades d’esport federat d’Olot per l’aturada de l’activitat 
de moltes associacions a causa de les nombroses restriccions a què s’han vist sotmeses, així 
com també els freqüents canvis en la normativa que permetia les diferents activitats esportives.
Aquesta mateixa situació d’inestabilitat normativa ha afectat ja no només els usos de les 
instal·lacions esportives municipals, que s’han vist reduïts en general a 1/3 dels usos que tenien 
les mateixes instal·lacions el 2019, sinó que també ha afectat directament la participació de les 
escoles en les activitats de promoció de l’activitat física. En aquest sentit, és important ressaltar 

la pèrdua d’escoles, i per tant d’alumnes, que no han accedit a aquestes activitats, bé sigui per por 
a la pandèmia, bé per les restriccions de la normativa. Aquest és un fet que preocupa especial-
ment si fem referència a l’accés a l’esport per part dels col·lectius d’alumnes més vulnerables.

En relació també amb aquestes activitats, l’activitat que s’ha vist més afectada és la natació, 
degut, entre altres coses, a la necessitat de desplaçament de l’alumnat a la instal·lació esportiva. 
Contràriament, i per aquest mateix motiu, l’activitat d’escacs, en què el professorat es desplaça-
va als centres educatius, no s’ha vist tan afectada i ha mantingut una xifra d’alumnes partici-
pants molt similar a la del 2019.

CULTURA
Informe elaborat per l’Institut Municipal de Cultura d’Olot

L’any 2020, l’activitat cultural d’Olot va patir, com tots els sectors, les conseqüències de la 
pandèmia mundial de la Covid 2019. El període de confinament i les mesures de prevenció 
posteriors decretades per pal·liar-ne els efectes van provocar una davallada important de l’activi-
tat, que s’ha traduït en una disminució substancial de tots els  indicadors culturals de l’Observa-
tori. Això no obstant, malgrat la crisi sanitària, l’Institut Municipal de Cultura d’Olot va fer un 
esforç per no aturar la cultura a la ciutat i va adaptar ràpidament tant la programació com els seus 
equipaments a les noves circumstàncies. Un exemple d’això va ser la transformació del festival 
Sismògraf a la tardor o el cicle “Encontres a la II Fase” celebrat durant el període de desescalada 
del primer confinament, amb el qual es perseguia un doble objectiu: reprendre l’activitat presen-
cial i donar suport als professionals del sector, fortament castigats per la pandèmia.

En termes pressupostaris, tot i no decréixer substancialment la inversió municipal, que es va 
mantenir en els 2,8 milions d’euros,  es van programar gairebé un 55% menys d’espectacles 
d’arts escèniques i música (-77%); 19 exposicions enfront de les 27 de l’any anterior, o 55 xerrades 
i presentacions de llibres, un 55% menys que l’exercici 2019. I, lògicament, tant per la suspensió 
d’activitats com per l’obligada reducció dels aforaments, la participació ciutadana també es va 
veure minvada. En xifres, la pandèmia va fer disminuir en gairebé un 65% el nombre d’especta-
dors d’arts escèniques, en un 71% els visitants als museus i en pràcticament un 45% el nombre 
de visites diàries a la Biblioteca, que van passar de 430 a 233.

Aquest 2020, malgrat l’excepcional situació viscuda, des de l’àmbit cultural, es va intentar 
durant tot l’any continuar fent un important esforç de comunicació per fer arribar la cultura a 
totes les llars durant els mesos de confinament i per animar a consumir-ne durant els períodes 
de reobertura. Aquest esforç es va traduir a mantenir la línia ascendent en les dades de segui-
dors de Facebook, Twitter i Instagram, probablement les úniques xifres positives de la taula.

PROSPERITAT

COMPORTAMENT ECONÒMIC
Segons la revisió de dades 2019 del PIB 2018, la Garrotxa presenta un PIB lleugerament per sota 
del que es va calcular per a l’any 2018, i ha passat dels 1.756 milions d’euros del 2018 als 1.692,3 
del 2019. Cal tenir en compte que aquesta davallada és fruit d’una moderació del creixement 
que ja va començar a experimentar la comarca el 2018, i no es pot contextualitzar en cap cas en 
la pandèmia Covid perquè són dades calculades anteriorment. En paral·lel, s’observa un creixe-
ment més lent de la base imposable per declarant de l’IRPF respecte al conjunt de Catalunya, 
això ha fet que la Garrotxa s’allunyi sensiblement dels nivells de renda mitjana del principat, 
trencant la tendència a la convergència que venia experimentant els darrers anys.
L’evolució de la renda a la comarca, segons les últimes dades disponibles (2018), s’estabilitza a 
la baixa respecte de les previsions del 2017; la catalana se situa al voltant dels 24.255 euros.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Atenent a la falta de dades d’afiliació del quart trimestre del 2020, i prenent com a base les 
dades del tercer trimestre, s’observa que els serveis continuen liderant el nombre de llocs de 
treball a la comarca, amb 12.841 llocs de treball. Cal tenir present, però, que aquest sector és molt 
divers i engloba des del comerç i l’hostaleria fins a la sanitat, administracions públiques, 
transports i educació, entre d’altres. Per altra banda, la indústria, amb una dada lleugerament 
per sota de la de l’any 2019 ( hem de tenir en compte que en aquesta ocasió ens falten les dades 
del quart trimestre del 2020), amb 8.662 llocs de treball a la comarca, i encapçalada pel sector 
alimentari, representa un 37,7% de l’ocupació; un sector que continua creixent tant en pes 
econòmic com en creació de llocs de treball.

El comerç, per la seva banda, continua la tendència a la davallada, i redueix el pes tant en 
percentatge el VAB (valor afegit brut) com en ocupació. Per tal de revertir la situació, des de 
DinàmiG i l’ACO (Associació de Comerciants d’Olot) s’està treballant des de fa uns anys amb 
l’Observatori dels Centres Urbans Fundació Comerç Ciutadà, que analitza el flux de vianants al 
centre de la ciutat, així com el dinamisme del sector comercial, la distribució espacial i els locals 
oberts per sectors. Per a aquest 2020, l’estudi conclou que la intensitat mitjana diària ha 
presentat valors excepcionalment baixos degut a la pandèmia Covid-19, la qual, amb el procés 
de desescalada i el mateix confinament, ha fet disminuir els desplaçaments de la població. Això 
no obstant, el nivell de locals buits a la ciutat no ha presentat augments significatius, la qual 
cosa exemplifica la relativa solidesa del sector. 

>66

Aquest informe s’elabora des del 2017 i el percentatge d’alumnes en situació de cerca de feina 
estava situat sempre al voltant del 5%, però aquest 2020 el percentatge ha augmentat lleugera-
ment, segurament per la crisi sanitària provocada per la Covid-19. Els tutors d’empresa que fan 
el seguiment de les pràctiques i de la inserció laboral de l’alumnat manifesten que algunes 
empreses són més reticents a l’hora d’agafar alumnes o exalumnes, situació provocada per la 
incertesa del món laboral. 
Un 60% dels joves graduats ha trobat feina, mentre que un 48% continua estudiant (d’aquests, 
un 16% combina estudis i feina). Si només ens fixem en els graduats de cicle mitjà, un 65% 
continua estudiant, pràcticament tots un grau superior. Pel que fa als graduats de cicle superior, 
un 49% estudia a la universitat, cosa que demostra que els cicles de grau superior són una via 
igual de vàlida que el batxillerat per accedir a estudis universitaris, amb l’avantatge que els 
alumnes provinents dels cicles han pogut conèixer la realitat del seu perfil professional a través 
de la formació en centres de treball, tenen un bon coneixement de la part pràctica que els facilita 
la inserció laboral i és una opció molt valorada per les empreses. En aquest sentit, i per reforçar 
la importància de les pràctiques a les empreses per inserir-se en el món laboral, per primer any 
es comencen a incorporar les dades dels alumnes enquestats que provenen d’estudis en moda-
litat dual per tal de poder-ne avaluar la tendència en les futures edicions.
Referent a la feina actual, un 81% manifesta que la realització dels estudis de cicles els ha facilitat 
la incorporació al món laboral. Aquests resultats demostren que els estudis de formació profes-
sionalitzadora són una opció molt interessant a l’hora de trobar feina. Quant al tipus de contrac-
te, el 54% són temporals, enfront d'un 39%, que són indefinits.    

COMERÇ EXTERIOR
Informe elaborat per la Cambra de Comerç de Girona

Durant el 2020, les exportacions gironines van ser de més de 5.803 milions d'euros, contra una 
xifra d'importacions d’uns 2.634 milions. Les xifres d'exportacions de les empreses gironines, a 
més, signifiquen el 8,76% de les exportacions catalanes. Les importacions, per la seva banda, 
representen el 3,48% del global català. 
Tot i la pandèmia Covid-19, és important destacar que, durant aquest 2020, les exportacions 
catalanes van arribar al registre històric de més de 66.265 milions. 
Per altra banda, els Certificats d'origen que van emetre el 2020 les Cambres de la demarcació 
de Girona van ser de 26.650, mentre que el 2019 es va arribar a un volum de 20.073, cosa que 
suposa un increment del 32,77%.
Observem, doncs, un any més que la Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament 
exportadora, que representa un 9,11% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a 
països de 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 2019 han tingut un creixement del 4,57%. El valor estimat anual 
és de 528,76 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
Informe elaborat per Turisme Garrotxa

L’any 2020 ha estat l’any més complicat per al sector turístic. Els indicadors disponibles en el 
moment de redactar aquest informe encara no permeten avaluar la magnitud de l’afectació, que 
haurà estat, de ben segur, molt severa.
Pel que fa a l’oferta, s’han continuat creant nous allotjaments per a turisme familiar, però se n’han 
tancat d’altres, adreçats a col·lectius. El sector privat no ha pogut fer res més que adaptar-se a la nova 
situació marcada per la pandèmia, al confinament domiciliari, als reiterats canvis del Procicat sobre 
la mobilitat de les persones i als horaris d’obertura dels establiments, aplicar totes les noves norma-
tives sanitàries i, sobretot, aguantar la respiració, a l’expectativa dels ajuts de les administracions i 
d’una tornada a la normalitat que, a 31 de desembre, encara es preveia llunyana.
La demanda, per la seva banda, ha baixat dràsticament, i també s’ha hagut d’adaptar a unes restric-
cions de mobilitat que, quan s’han relaxat, atesa la necessitat de la població d’estar en contacte amb 
la natura, han generat una estacionalitat molt marcada. En definitiva, unes decisions –les de les 
restriccions de mobilitat- que probablement hauran generat uns efectes contraproduents des d’una 
perspectiva sanitària.
Aquestes restriccions de mobilitat han motivat un canvi substancial en la procedència dels turistes i 
visitants: mentre que Catalunya s’ha reforçat com a mercat principal, els mercats europeus han patit 
descensos molt importants, que han estat una mica menys acusats en el cas dels mercats de la resta 
de l’estat i de la resta del món.

L’any vinent, quan la dada estigui disponible, es podrà analitzar la recaptació de l’Impost sobre 
estades en allotjaments turístics, que previsiblement també registrarà un descens sense precedents.
Som, doncs, davant de l’any més complicat per al sector turístic de la Garrotxa, des que se’n tenen 
dades, amb una oferta la viabilitat de la qual ha quedat absolutament condicionada per les mesures 
sanitàries, i una demanda que, quan s’ha pogut desplaçar, ha demostrat amb escreix l’interès que hi 
ha per visitar la Garrotxa, una destinació que s’ha vist afavorida per la seva oferta d’activitats a l’aire 
lliure, que encaixava amb les recomanacions de les autoritats sanitàries.
Malgrat aquest context, 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, el procés de 
renovació de la qual ha començat just aquest any.

de suport i atenció a la víctima i que es basa en diferents accions: informar, coordinar, prevenir i 
protegir, així com també l’Oficina de Relacions amb la Comunitat. Aquesta oficina és l’encarregada 
de mantenir els contactes amb la comunitat, ja sigui amb institucions o col·lectius, associacions i 
ciutadans en general, i és el referent de la comissaria en el teixit social de la comarca; d’altra banda, 
també és l’encarregada de fer xerrades i presentacions a les escoles, llars d’avis, i altres col·lectius, així 
com mediacions en conflictes privats, amb la finalitat que el conflicte no arribi a enquistar-se. També 
s’ocupa dels contactes amb institucions, el teixit social i associatiu, i els col·lectius de risc i persones 
físiques.

Policia Municipal d’Olot
Informe elaborat per la Policia Municipal d’Olot

La pandèmia de la COVID-19 ha trasbalsat la vida de les persones, però també el servei policial s’ha 
vist alterat de forma important. Les limitacions i restriccions establertes per les autoritats pel que fa 
a “tocs de queda”, confinaments domiciliaris i/o perimetrals per territoris, limitacions a l’activitat 
comercial i de restauració, i limitacions a les trobades socials,  han provocat que molts dels esforços 
de la Policia Municipal hagin anat en aquest sentit, la qual cosa ha afectat la feina en altres àmbits.  
Es posa en evidència en determinats moments de l’any com baixen els accidents de trànsit o els fets 
delictius en relació amb el primer període de l’estat d‘alarma. En contrapartida, hi ha un augment 
significatiu pel que fa a les actes administratives vinculades a una normativa fins ara inexistent. 

En el decurs del primer trimestre del 2020, just abans de l’agreujament de la crisi sanitària, també es 
va haver de fer front a fenòmens meteorològics vinculats al canvi climàtic, que semblen incidir cada 
cop de forma més rellevant en el servei de policia. El temporal Glòria, amb les corresponents activa-
cions de plans de protecció civil Vencat, Inuncat i Neucat (tot d’una sola vegada) ha estat un altre 
repte que s’ha superat de forma òptima. El treball de coordinació de la protecció civil ha estat un 
element clau per assolir amb èxit l’objectiu d’alertar i protegir la ciutadania.
La persistència pel que fa a la pujada de fets penals i una creixent conflictivitat social, conseqüència, 
en part, d’una major pobresa, que comporta necessitats creixents en habitatge a baix preu o gratuït, 
ha comportat un gran creixement de les ocupacions i la picaresca que l’acompanya. 
Aquesta conflictivitat social condiciona l’estructura operativa de la Policia Municipal, que el 2021 
estarà més orientada a donar una millor resposta reactiva en detriment de la prevenció.

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

L’any 2020 han entrat 3.260 assumptes judicials als jutjats d’Olot i la Garrotxa, un 13% menys que 
l’any passat, una situació molt probablement provocada també per les restriccions Covid19. Dels 
assumptes que van entrar, el 41% són procediments civils (reclamacions de quantitat, desnona-
ments i altres conflictes), el 53% són procediments penals i el 6% procediments penals de violència 
contra la dona, un percentatge que segueix igual que al 2019, tot i que cal destacar que, en relació 
amb els expedients presentats el 2019, durant el 2020 se’n van presentar 187, 40 menys. Pel que fa 
a l’entrada d’assumptes judicials, aquests també s’han reduït. També és destacable la reducció d’un 
19% dels procediments penals de violència contra la dona.

La resolució d’assumptes judicials es concreta en 426 sentències, amb una disminució del 14% 
respecte de l’any anterior.
A finals de 2020, els jutjats d’Olot registren un total de 2.178 casos pendents, xifra que representa un 
augment del 34,1% en relació a un any abans. 

ALIANCES

Pel que fa a les administracions de la comarca, en aquesta edició s’analitza de nou l’evolució de la 
despesa dels ajuntaments (€/hab). A partir de les dades de les liquidacions agregades dels pressu-
postos dels 21 ajuntaments de la Garrotxa disponibles en el portal Municat de la Generalitat de 
Catalunya, s’estudia l’evolució dels ingressos i les despeses del 2004 al 2019.
En aquest sentit, l’evolució dels ingressos totals del conjunt d’ajuntaments de la comarca, després 
d’uns anys amb reajustaments en les transferències de capital, s’ha mantingut més o menys estable.
Quant a les despeses totals del conjunt d’ajuntaments de la Garrotxa, també es mantenen més o 
menys constants en els darrers 8 anys, després d’una disminució significativa, sobretot arran de la 
davallada de la inversió. La despesa obligada es manté amb una lleugera tendència a l’alça durant 
tots aquests anys.
Finalment, pel que fa a la capacitat bruta d’inversió municipal, es correspon als ingressos totals 
municipals menys la despesa obligada. Després de la important davallada fins l’any 2013, la capaci-
tat d’inversió es va mantenint més o menys constant. 

Finalment, pel que fa a la construcció, es manté relativament estable, una situació que es reflec-
teix a la Garrotxa amb l’augment tant del nombre d’habitatges acabats com iniciats. L’agricultu-
ra es manté en la tònica negativa dels últims anys.

MERCAT DE TREBALL 
Tot i que la pandèmia Covid-19 ha alterat totes les previsions que hi havia sobre creixement i 
ocupabilitat, tant a la comarca de la Garrotxa com al conjunt català, la Garrotxa ha estat una de 
les úniques comarques de Catalunya capaç de crear ocupació, gràcies sobretot a la seva estruc-
tura productiva i a l’increment de demanda d’aliments, un dels sectors clau de l’economia 
comarcal.  Les dades del primer trimestre de l’any 2020 confirmen el repunt de l’ocupació a la 
comarca, que la situava en màxims històrics a finals del 2019. A partir del març 2020, tant el 
nombre d’aturats com el nombre de demandants d’ocupació s’incrementa per la incertesa 
provocada per la pandèmia i els diferents tancaments i restriccions.  En el cas dels aturats, el 
creixement és constant però menor a l’esperat, unes dades que possiblement estan encara 
emmascarades pels diferents EROS/ ERTOS; en aquest cas, es passa de 2.226 persones atura-
des al març 2020 a les 2.757 al desembre. D’altra banda, pel que fa a persones demandants 
d’ocupació, sí que s’observa un creixement notable, de les 3.012 persones demandants d’ocu-
pació el mes de març fins a les 7.801 al desembre 2020. En aquest sentit cal apuntar que el 
nombre de procediments (ERO) amb comunicats no desistits i resolts acumulats de gener a 
desembre 2020 van ser de 1.026 i el nombre acumulat de treballadors afectats va arribar als 
7.043.
Degut, també, a la situació provocada per la Covid-19, es va obrir a Olot l’ Oficina per a la Reacti-
vació Econòmica de la Garrotxa, des de la qual s’han portat a terme, al llarg de l’any, diferents 
projectes destinats a la dinamització econòmica del territori. Entre les diferents accions hi ha el 
Projecte de capacitació digital  per tal de reduir la bretxa digital i fomentar les competències 
digitals tant d’empreses com també de la ciutadania a través del Garrotxa Digital Talent, així 
com la col·laboració amb altres cursos especialitzats.

INFORME INSERCIÓ LABORAL GRADUATS FP 2019 LA GARROTXA
Persones-Prosperitat: Informe elaborat per la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot (FES)

Segons l’estudi Inserció laboral dels ensenyaments professionals, el 8% dels alumnes graduats 
en FP o Ensenyaments Artístics, l’any 2020, en algun dels centres de la comarca, està buscant 
feina. Per obtenir aquests resultats s’ha fet una enquesta d’inserció laboral a 392 joves de la 
promoció de l’any 2020, sis mesos després d’haver-se graduat (aproximadament el 90% dels 
alumnes que han acabat els estudis). 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. 

PAU

SEGURETAT
Mossos d’esquadra - Informe elaborat pels Mossos d’Esquadra – ABP de la Garrotxa

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.  Cal destacar que aquest any  s’ha variat una mica l’anàlisi dels 
delictes i en aquesta edició ens centrarem només en aquells delictes que provoquen sensació/per-
cepció   d’inseguretat,   que creen o poden crear un clima de por, és a dir,   els delictes contra el 
patrimoni com els robatoris a domicilis, establiments i delictes contra les persones com els robatoris 
violents, estrebades, baralles etc. Hem deixat fora d’aquesta anàlisi determinats delictes que no 
generen sensacions o percepcions d’inseguretat com poden ser estafes per internet, i/o els delictes 
contra el trànsit, i que no afecten les percepcions de la col·lectivitat, malgrat que siguin delictes que 
cal destacar que han patit un augment degut molt probablement a les situacions de confinament i 
l’augment de l’ús de les eines informàtiques per realitzar diferents comunicacions i compres.

Al fil d’aquest nou càlcul, cal dir que a la Garrotxa la taxa és de 33’85 delictes per 1.000 habitants, 
mentre que el global de Catalunya és del 50,75, és a dir 17 punts per sota 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 als delictes, la tendència en 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, que ha registrat un 
lleuger descens, possiblement degut als diferents confinaments per la Covid-19. I, com a segon tipus, 
un fet delinqüencial que no necessàriament incideix de manera directa sobre les persones i/o les 
coses, que són els delictes informàtics com les estafes que, contràriament als anteriors, mostren un 
lleuger augment en relació amb el 2019, possiblement també per l’augment de l’ús d’eines informà-
tiques a causa de les restriccions per Covid-19.

En la valoració general, l’any 2020 ha estat un any excepcional degut a l’emergència epidemiològica 
SARS-CoV2, un any en què les nostres prioritats i funcions policials han variat respecte d’altres anys. 
En determinats períodes s’ha hagut d’intensificar els controls i seguiment de les mesures de preven-
ció, així com les limitacions a la mobilitat, amb la finalitat d’evitar i/o frenar la propagació de la 
COVID-19. Per altra banda, hem hagut de continuar realitzant les nostres tasques policials de 
prevenció de robatoris i investigació de delictes. Serà difícil valorar mai quantitativament la prevenció 
que fa la policia perquè no es tracta d’un valor tangible; és molt difícil determinar quants delictes 
hem aconseguit evitar, ja sigui amb la presència de les patrulles diàries o els controls policials a la 
carretera, com per la dissuasió en les identificacions de persones sospitoses. Per tant, la feina 
preventiva policial és molt difícil de percebre i determinar si no és amb una anàlisi constant de les 
dades dels fets delictius i de les investigacions.
Finalment, cal incidir de nou en la consolidació del GAV (Grup d’Atenció a la Víctima), que és l’oficina 



POBLACIÓ
Dades recollides de l’Informe elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de l’informe 
d’Activa Prospect i dades de referència de l’IDESCAT

L’any 2020, la població de la comarca de la Garrotxa ha crescut en 1.030 persones, un 
increment de població lleugerament superior al de l’any 2019 (+977). Els anys anteriors, però, la 
població no havia crescut amb tanta força i inclús en alguns períodes va tenir un creixement 
negatiu. De les 58.620 persones que hi ha a la Garrotxa, 29.419 són homes i 29.201 són dones. 
Des del 2010 hi havia hagut un major nombre de dones que homes, al territori. La taxa de 
feminització garrotxina és de 99,26 dones per cada 100 homes. En els últims anys aquesta taxa 
sempre ha estat entre el 99 i el 100, cosa que indica que sempre hi ha hagut un nombre proper 
d’homes i dones. A Catalunya, en canvi, la taxa de feminització és del 103,8%.
Tot i això, a la comarca tradicionalment hi ha un major nombre de dones dins del col·lectiu de 
més grans de 65 anys, valor que s’incrementa a partir dels 85 anys, on la distribució és quasi el 
doble, amb 1.701 dones i 861 homes. Pel que fa a la distribució territorial, la major part de la 
població es concentra a la ciutat d’Olot, que compta amb 35.926 habitants (el 61,3% de la 
població de la comarca). La resta dels 20 municipis aglutinen 22.694 habitants. D’aquests 
municipis, tots tenen menys de 3.000 habitants excepte la Vall d’en Bas (3.093) i Sant Joan les 
Fonts (3.044). Hi ha 12 municipis que tenen menys de 1.000 habitants.

L’índex d’envelliment el 2020 és de 138, però cal destacar que la Garrotxa presenta una situació 
de menys envelliment si ho comparem amb el 2001, quan l’índex va arribar a 180,3. L’any 2012 
l’envelliment va baixar dràsticament, i llavors es va estabilitzar fins ara, que creix o decreix però 
a un ritme menor.

Pel que fa a les migracions externes, aquest 2020 veiem que la tendència a l’alça de la població 
estrangera es repeteix amb xifres similars a les del 2019. Hi ha aproximadament 1.000 
habitants estrangers més a la Garrotxa, un 10,7 % més (ara en són 9.843). A la capital de la 
comarca, la variació és força similar: 10,2 %, en canvi és lleugerament superior que la de la resta 
de Catalunya (8,7 %). Pel que fa al percentatge de població estrangera respecte al total de la 
població, representa el 16,79 % de la comarca, molt a prop del percentatge de Catalunya del 16,2 
%. A Olot representa un percentatge superior, amb un 21,8. La Garrotxa és la novena comarca 
amb més percentatge de població de fora la Unió Europea. S’ha de destacar que sense l’arriba-
da de persones de l’estranger, el saldo migratori no podria compensar la baixa natalitat i, per 
tant, no hi hauria un creixement de la població i un major envelliment. Per continents, podem 
observar com el 2020 la població per nacionalitat estrangera predominant a la Garrotxa prové 
d’Àsia i Oceania (2.667 persones, 27,09 % la població migrada), d’Àfrica (2.514 persones,25,54 %) 
i de la resta de la Unió Europea (1.883 persones, 19,13 %).

PLANETA
Informe 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
Les dades meteorològiques de l’estació del Parc Nou d’Olot mostren les tendències des de l’any 
1990 fins a l’actualitat: les temperatures augmenten i les precipitacions disminueixen.
Durant l’any 2019 la precipitació mitjana de les estacions meteorològiques comarcals ha estat 
de 1237 mm, un 44% superior a la mitjana de la pluviometria dels darrers anys, que ha estat de 
875 mm.
A l’estació de Can Jordà (Santa Pau) es controla la concentració d’ozó de l’aire. Per a l’any 2020 
es va complir el valor objectiu de protecció de la salut humana (VOPS). També es controla la 
concentració de diòxid de nitrogen i per a 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. Una és a Olot i l’altra, a Sant Joan les Fonts. Els nivells mesu-
rats 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
Durant el temporal Glòria, ocorregut al gener del 2020, a la comarca van caure entre 250 i 500 
mm en tres dies, i el cabal de les lleres fluvials de la Garrotxa va augmentar de manera impor-
tant. Aquest fenomen meteorològic provocà l’arrossegament de vegetació i altres materials a les 
lleres i importants desperfectes en infraestructures, vies de comunicació i instal·lacions munici-
pals, valorats en quasi 3 milions d’euros. 
El 2020, el nombre de visitants als espais naturals protegits ha estat notablement inferior al 
d’anys anteriors. A la fageda d’en Jordà, el descens ha estat de 30.499 visitants, cosa que repre-
senta un 32,47% respecte de l’any anterior. Aquest mateix percentatge (32,6%) és idèntic al 
descens de visitants de l’Espai Museístic de les grederes del Croscat (va passar de 54.538 a 
36.761). En canvi, a la vall de Sant Aniol hi va haver un increment de visitants (de 31.150 a 33.325). 
Això s’explica perquè en els mesos d’estiu, els de més freqüentació a l’Alta Garrotxa, no hi havia 
vigents restriccions de mobilitat derivades de la pandèmia per COVID-19, en canvi sí que eren 
vigents en els mesos que la fageda d’en Jordà i el volcà del Croscat reben més visitants.
La presència d’espècies exòtiques invasores és una de les amenaces més greus que afecten la 
biodiversitat. En relació amb la papallona del boix, s’estan duent a terme diferents seguiments 
gràcies als quals coneixem com es produeix la seva expansió per tot el país. A Catalunya, en el 
2020, la papallona ha afectat, amb diferents graus d’intensitat, 183 municipis de 20 comarques. 
En aquests municipis, el nivell d’afectació “sever” ha passat de 16,72% (2019) a 32,61% (2020).
En les cinc estacions situades a la Garrotxa que controlen la corba de vol dels adults, la sèrie de 
tres anys (2018-2020) mostra una tendència a la baixa que s’atribueix, directament, a la reduc-
ció de la disponibilitat de boix.

AIGUA
Amb dades dels darrers 10 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 divuite-
na comarca de Catalunya amb menys consum d’aigua d’ús domèstic per habitant i dia i, amb 
113 litres, se situa per sota els 117 litres que es calcula que consumeix, de mitjana, un català.
El 45% dels punts de cursos fluvials mostrejats durant el 2020, segons l’índex biològic IBMWP, 
presenten una qualitat bona; el 50% la qualitat és mitjana i el 5%, deficient. Segons l’índex de 
diatomees, el 90% dels punts presenten una qualitat bona i molt bona. 
Totes les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2020 presenten valors de concentració de 
nitrats inferiors al valor paramètric (50 mg/l). La concentració total de nitrats enguany torna a 
tenir la tendència a la baixa dels darrers anys.
Enguany els nivells piezomètrics dels aqüífers són poc profunds degut a les precipitacions 
abundants.
Els sistemes de sanejament d’aigües residuals de la comarca, amb 21 depuradores, donen servei 
al 89% de la població comarcal, cosa que representa el 99% de la població que resideix en nuclis. 

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. 
L’any 2014 s’inicia una tendència a l’alça, que a Catalunya continua fins al 2019; a la Garrotxa 
aquest any canvia la tendència i disminueix un 5%.
Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà de selecció a la comarca és del 52%. Besalú és el 
municipi amb un nivell de selecció més elevat, amb el 87% dels residus seleccionats. En el 
conjunt de Catalunya el grau de selecció és del 45%.
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, quan torna a 
començar un procés d’increment que es frena a partir de l’any 2018. 

ENERGIA
El consum elèctric dels equipaments municipals de la comarca continua baixant. Aquest any la 
reducció ha estat major, ja que a les mesures d’eficiència energètica que s’han continuat 
efectuant s’hi han afegit les restriccions de la pandèmia que han fet que els consums en els 
equipaments, sobretot esportius, culturals i educatius, hagi baixat.

En els enllumenats s’ha continuat amb la implantació de la tecnologia LED. I en els equipa-
ments es comença a notar l’efecte de les 10 instal·lacions que s’han posat en marxa durant el 
2019 i a les quals, properament, se n’incorporaran 11 més en altres equipaments municipals, 
majoritàriament escoles. Aquesta generació neta i local s’afegirà a l’energia 100% renovable que 
consumeixen tots els ajuntaments de la comarca.

Pel que respecta a les instal·lacions de generació elèctrica local, aquest 2020 ha tingut lloc un 
creixement exponencial d’instal·lacions d’autoconsum. Fins a l’any 2012 hi havia 44 instal·la-
cions fotovoltaiques, totes amb la modalitat d’injecció a la xarxa. Del 2014 al 2019 se’n van posar 
en marxa 40, i només aquest 2020 i primer trimestre del 2021 se n’han instal·lat 64, la qual cosa 
vol dir que actualment tenim 145 instal·lacions de generació local d’energia. Són de nova 
incorporació i majoritàriament de petita potència, que s’han instal·lat en habitatges unifamiliars. 
També es  constata l’efecte dels incentius i les bonificacions que estan aplicant alguns ajunta-
ments.

MOBILITAT
El 2020 hi havia punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a Besalú, Beuda, Riudaura, Olot i 
Santa Pau. Durant l’any se n’ha incorporant un de nou en un establiment turístic.
Fins al setembre del 2020, a la comarca hi havia matriculats un total de 482 vehicles elèctrics 
amb les diverses modalitats (híbrids, elèctrics...). Els majoritaris són els híbrids, i  cada cop hi ha 
més turismes totalment elèctrics, tot i que també s’hi estan incorporant altres vehicles (furgone-
tes, autobusos...). Malgrat l’augment que van tenint les matriculacions d’aquest tipus de  
vehicles, només s’arriba a un 1% del parc de vehicles de la comarca.

PERSONES

HABITATGE
Informe elaborat per l’Oficina d’Habitatge d’Olot

L’activitat constructora a la comarca, durant el 2020, no es ressent especialment dels efectes de 
la pandèmia de la Covid-19, pel que fa a la construcció d’habitatges, si durant el 2019 s’iniciaven 
94 habitatges, durant el 2020 se’n van començar 134, fet que suposa un augment del 42,5%. En 
els habitatges acabats, l’augment també ha estat moderat, i s’ha passat de 33 a 85 habitatges 
finalitzats durant el 2020. Aquesta tendència és inversa tant a les comarques gironines com al 
global de Catalunya, on podem observar un lleuger descens entre el 2019 i el 2020 tant en 
habitatges iniciats com acabats.
Pel que fa al mercat immobiliari residencial,  també trobem un augment notable en el nombre 
d’habitatges venuts, tant nous com usats, seguit d’un augment 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 2020 de 995, lleugerament per sota de l’any 
2019, amb 1.070 contractes formalitzats. L’import del lloguer mensual ha crescut d’un 1,5%, 
entre 2019 i 2020 i ha passat d’una mitjana a la Garrotxa de 469,33 euros mensuals a una 
mitjana de 476,56 euros/mes.

SERVEIS SOCIALS
Informe elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG)

Aquest 2020 ha vingut marcat per la crisi mundial provocada per la pandèmia de la Covid-19, 
que està provocant impactes en les necessitats socials de la població de la comarca. Actualment 
encara no sabem quins efectes provocarà a mitjà termini la incertesa laboral i l’augment de les 
xifres d’atur, però sí que hem detectat que cada vegada arriben més situacions amb molta 
precarietat econòmica i d’habitatge. Aquest any, de totes maneres, s’ha detectat un augment 
del nombre d’ajudes d’urgència social, així com també el nombre de persones ubicades tempo-
ralment en pensió; enguany afegim dins l’àmbit d’habitatge les dades relatives a l’atenció a les 
situacions de pobresa habitacional, dades relatives a ajuts al pagament del lloguer o persones 
que s’han beneficiat del servei de dutxes i bugaderia. 
En relació amb els serveis a domicili, hi ha un descens de les persones que han rebut el servei 
d’ajuda, així com també el nombre de persones que reben el servei d’àpats a domicili, una 
situació que ha estat provocada pel confinament i que aquest 2020 ha fet disminuir, gairebé a 
la meitat, el nombre de persones que són traslladades regularment amb el servei de transport 
adaptat respecte del 2019.

EDUCACIÓ
Informe elaborat per l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot

El curs passat va estar marcat pel confinament escolar causat per la pandèmia de la Covid-19, 
tot i que encara és d’hora per observar-ne l’impacte. Les dades són similars a les de la resta de 
Catalunya, si bé sí que es poden identificar algunes especificitats, com una major escolarització 
a les escoles bressol i uns millors coneixements en matemàtiques i ciència a l’ESO. Com a dades 
positives, hi trobem uns bons resultats de les notes PAU (selectivitat), i una bona oferta de cicles 
formatius i de programes per a les noves oportunitats (PFI i IFE). L’origen familiar segueix condi-
cionant molt els resultats d’ESO dels alumnes, i encara avui el biaix de gènere en els cicles 
formatius (cicles de nois i cicles de noies) és molt acusat.

ESTUDIS UNIVERSITARIS 
Informe elaborat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot

Després de més de 10 anys recollint les dades dels estudiants universitaris amb domicili a la 
Garrotxa, veiem que en alguns graus continua el predomini de les dones mentre que en d’altres 
predominen els homes. Això és un reflex que ens trobem encara davant de professions molt 
polaritzades, bé per ser altament feminitzades o bé masculinitzades.
Centrant-nos en els continguts d’aquests estudis, veiem que les cures es concentren en el sector 
femení, ja que acullen un nombre més alt d’estudiants dones, en termes generals, i també 
mirant-ho grau per grau.
És a dir, de les 678 dones que estan cursant graus universitaris durant aquest curs 2020-21, el 
37% ho fan en graus relacionats amb les cures, com ara Educació Infantil i Primària, Infermeria, 
Medicina, Pedagogia o Treball Social, entre d’altres.
En nombres absoluts, dels 1.144 estudiants de grau amb domicili a la comarca, 678 són dones (el 

59,26%) i 466 són homes (el 40,73%). Una tendència que es va repetint des que recollim dades.
La Universitat de Girona continua aplegant bona part dels universitaris provinents de la Garro-
txa, i per al curs 2020-21 són 425, xifra que representa més del 37% del total d’estudiants de la 
comarca.
La segueixen la Universitat de Barcelona, amb 152 alumnes, la Universitat Oberta de Catalunya, 
amb 123 alumnes, i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 122 alumnes. 
Aquestes posicions s’han mostrat pràcticament immutables els darrers anys.

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

El 2020 ha sigut un any que ha capgirat la vida de tothom i el funcionament de les institucions. 
El primer trimestre de l’any 2020 (gener-març), que corresponia al segon del curs 19/20 (de 
gener a març), es va poder fer amb normalitat: els exàmens es van fer el dijous 12 de març i el 
confinament va començar just l’endemà, el divendres 13. Des d’aquesta data i fins al 17 de juliol, 
els tècnics del CPNL van estar teletreballant.
Durant aquests mesos, el CPNL va treballar en el disseny de diferents modalitats d’aprenentat-
ge, atès que fins al moment només existien els cursos presencials i els cursos en línia. Durant el 
segon trimestre de l’any (abril-juny), únicament va ser possible atendre els alumnes que podien 
estudiar en línia des del Parla.cat, i l’oferta es va centralitzar des de Barcelona, des d’on es van 
repartir els cursos a cada població, tenint present que el Parla.cat era l’única plataforma existent, 
en aquell moment, i que tenia un límit de 18.000 inscrits. 
De les dades del 2020 es desprenen les anàlisis següents:
Que l’índex d’alumnes d’Amèrica Central i del Sud és altíssim, i ha esdevingut el gran gruix de 
l’alumnat dels cursos.
L’alt índex de població amb el castellà com a primera llengua ha fet reduir la diversitat lingüística 
a les aules, on més del 80% dels alumnes de cada grup bàsic té aquesta llengua com a primera.
L’índex de població panjabi que viu a Catalunya és del 6,13%, mentre que a Olot és del 18,16%, 
tres vegades més. I, malgrat que estem parlant d’una població de 1.563 persones a la ciutat, en 
tenim una representació molt petita entre els estudiants de català. Una tendència molt similar 
és la del col·lectiu xinès, el quart més nombrós a Olot (768 persones) i que a les aules dels cursos 
de català és gairebé és inexistent.
Les eines digitals han estat una barrera per a moltes persones, no només perquè no tenien prou 
coneixements per treballar-hi (fer el tràmit de la inscripció, seguir-hi el curs), sinó també perquè 
a vegades no comptaven amb els recursos necessaris (sense connexió wifi o poques dades de 
connexió, dispositius mòbils molt vells o sense cap dispositiu mòbil; un índex molt elevat no 
comptava amb ordinador o tauleta, unes eines més còmodes per estudiar-hi). Per tant, la bretxa 
digital s’ha afegit a tota la resta de bretxes i ha fet més vulnerables els qui ja ho eren (per factors 
socials, d’edat, d’origen, etc.)
Agafant tot l’any globalment, i comparant-lo amb les dades del 2019, observem que s’ha pogut 
atendre un 33,3% menys de població només pel que fa als cursos de català. Cal tenir en compte, 
a més, que els projectes de dinamització per fomentar la cohesió social i l’ús de la llengua (clubs 
de lectura fàcil, activitats diverses, voluntariat per la llengua) i els relacionats amb el món socioe-
conòmic (el projecte Empreses lingüísticament responsables) han quedat paralitzats.

Finalment, cal destacar que, per segon any consecutiu, en col·laboració amb l’Àrea d’Informació 
del Territori de l’Ajuntament 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 
hagi 768 parlants de xinès mandarí, cosa que vol dir que estan molt repartits per tot Olot). 

SALUT  
Informe 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) 

L’any 2020 ha estat un any marcat per la pandèmia de la Covid-19 en tots els àmbits, i en el món 
assistencial l’hem patit de primera mà.
La comarca ha vist, els primers mesos de l’any,  igual com a la resta de Catalunya, com augmen-
tava de manera sobtada la mortalitat dins aquelles residències geriàtriques on el virus entrava; 
l’hospital va haver d’improvisar una zona amb 4 llits de semicrítics per poder donar resposta als 
casos greus i que calia derivar a les UCI, que també s’anaven saturant. L’atenció primària va 
necessitar reorganitzar-se tancant molts consultoris locals i separant les visites de l’aparell 
respiratori de la resta d’urgències per minimitzar el risc de contagi dels professionals i de la 
mateixa població dins les consultes.
Durant molts mesos els serveis assistencials han viscut davant la incertesa d’una malaltia que 
ens omplia d’interrogants i ens obligava a deixar de fer moltes de les activitats preventives, de 
seguiment de les persones amb malalties cròniques i de cribratge poblacional.
A poc a poc l’activitat s’ha anat restablint gairebé del tot, però invertint el tipus de visites: tot el 
que és virtual i telefònic ha agafat una embranzida inesperada. S’han reobert els consultoris 
locals, adaptant-los en la mesura del possible per poder conviure amb la Covid-19.
El repte actual és controlar aquest fràgil equilibri, assegurar l’accessibilitat de tothom evitant que 
la bretxa digital ens ho impedeixi, recuperar els controls periòdics de les malalties cròniques, 
diabètics, hipertensos tant a primària com a l’especialitzada, i consolidar els aprenentatges i les 
millores que aquest 2020 ens ha deixat.

ESPORTS 
Informe elaborat per l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot 

Enguany, ens trobem davant d’unes dades totalment atípiques i que responen a l’episodi 
d’emergència sanitària i social provocat per la pandèmia de la Covid-19. Per a aquesta edició, 
tampoc no ha estat possible recollir les dades d’esport federat d’Olot per l’aturada de l’activitat 
de moltes associacions a causa de les nombroses restriccions a què s’han vist sotmeses, així 
com també els freqüents canvis en la normativa que permetia les diferents activitats esportives.
Aquesta mateixa situació d’inestabilitat normativa ha afectat ja no només els usos de les 
instal·lacions esportives municipals, que s’han vist reduïts en general a 1/3 dels usos que tenien 
les mateixes instal·lacions el 2019, sinó que també ha afectat directament la participació de les 
escoles en les activitats de promoció de l’activitat física. En aquest sentit, és important ressaltar 

la pèrdua d’escoles, i per tant d’alumnes, que no han accedit a aquestes activitats, bé sigui per por 
a la pandèmia, bé per les restriccions de la normativa. Aquest és un fet que preocupa especial-
ment si fem referència a l’accés a l’esport per part dels col·lectius d’alumnes més vulnerables.

En relació també amb aquestes activitats, l’activitat que s’ha vist més afectada és la natació, 
degut, entre altres coses, a la necessitat de desplaçament de l’alumnat a la instal·lació esportiva. 
Contràriament, i per aquest mateix motiu, l’activitat d’escacs, en què el professorat es desplaça-
va als centres educatius, no s’ha vist tan afectada i ha mantingut una xifra d’alumnes partici-
pants molt similar a la del 2019.

CULTURA
Informe elaborat per l’Institut Municipal de Cultura d’Olot

L’any 2020, l’activitat cultural d’Olot va patir, com tots els sectors, les conseqüències de la 
pandèmia mundial de la Covid 2019. El període de confinament i les mesures de prevenció 
posteriors decretades per pal·liar-ne els efectes van provocar una davallada important de l’activi-
tat, que s’ha traduït en una disminució substancial de tots els  indicadors culturals de l’Observa-
tori. Això no obstant, malgrat la crisi sanitària, l’Institut Municipal de Cultura d’Olot va fer un 
esforç per no aturar la cultura a la ciutat i va adaptar ràpidament tant la programació com els seus 
equipaments a les noves circumstàncies. Un exemple d’això va ser la transformació del festival 
Sismògraf a la tardor o el cicle “Encontres a la II Fase” celebrat durant el període de desescalada 
del primer confinament, amb el qual es perseguia un doble objectiu: reprendre l’activitat presen-
cial i donar suport als professionals del sector, fortament castigats per la pandèmia.

En termes pressupostaris, tot i no decréixer substancialment la inversió municipal, que es va 
mantenir en els 2,8 milions d’euros,  es van programar gairebé un 55% menys d’espectacles 
d’arts escèniques i música (-77%); 19 exposicions enfront de les 27 de l’any anterior, o 55 xerrades 
i presentacions de llibres, un 55% menys que l’exercici 2019. I, lògicament, tant per la suspensió 
d’activitats com per l’obligada reducció dels aforaments, la participació ciutadana també es va 
veure minvada. En xifres, la pandèmia va fer disminuir en gairebé un 65% el nombre d’especta-
dors d’arts escèniques, en un 71% els visitants als museus i en pràcticament un 45% el nombre 
de visites diàries a la Biblioteca, que van passar de 430 a 233.

Aquest 2020, malgrat l’excepcional situació viscuda, des de l’àmbit cultural, es va intentar 
durant tot l’any continuar fent un important esforç de comunicació per fer arribar la cultura a 
totes les llars durant els mesos de confinament i per animar a consumir-ne durant els períodes 
de reobertura. Aquest esforç es va traduir a mantenir la línia ascendent en les dades de segui-
dors de Facebook, Twitter i Instagram, probablement les úniques xifres positives de la taula.

PROSPERITAT

COMPORTAMENT ECONÒMIC
Segons la revisió de dades 2019 del PIB 2018, la Garrotxa presenta un PIB lleugerament per sota 
del que es va calcular per a l’any 2018, i ha passat dels 1.756 milions d’euros del 2018 als 1.692,3 
del 2019. Cal tenir en compte que aquesta davallada és fruit d’una moderació del creixement 
que ja va començar a experimentar la comarca el 2018, i no es pot contextualitzar en cap cas en 
la pandèmia Covid perquè són dades calculades anteriorment. En paral·lel, s’observa un creixe-
ment més lent de la base imposable per declarant de l’IRPF respecte al conjunt de Catalunya, 
això ha fet que la Garrotxa s’allunyi sensiblement dels nivells de renda mitjana del principat, 
trencant la tendència a la convergència que venia experimentant els darrers anys.
L’evolució de la renda a la comarca, segons les últimes dades disponibles (2018), s’estabilitza a 
la baixa respecte de les previsions del 2017; la catalana se situa al voltant dels 24.255 euros.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Atenent a la falta de dades d’afiliació del quart trimestre del 2020, i prenent com a base les 
dades del tercer trimestre, s’observa que els serveis continuen liderant el nombre de llocs de 
treball a la comarca, amb 12.841 llocs de treball. Cal tenir present, però, que aquest sector és molt 
divers i engloba des del comerç i l’hostaleria fins a la sanitat, administracions públiques, 
transports i educació, entre d’altres. Per altra banda, la indústria, amb una dada lleugerament 
per sota de la de l’any 2019 ( hem de tenir en compte que en aquesta ocasió ens falten les dades 
del quart trimestre del 2020), amb 8.662 llocs de treball a la comarca, i encapçalada pel sector 
alimentari, representa un 37,7% de l’ocupació; un sector que continua creixent tant en pes 
econòmic com en creació de llocs de treball.

El comerç, per la seva banda, continua la tendència a la davallada, i redueix el pes tant en 
percentatge el VAB (valor afegit brut) com en ocupació. Per tal de revertir la situació, des de 
DinàmiG i l’ACO (Associació de Comerciants d’Olot) s’està treballant des de fa uns anys amb 
l’Observatori dels Centres Urbans Fundació Comerç Ciutadà, que analitza el flux de vianants al 
centre de la ciutat, així com el dinamisme del sector comercial, la distribució espacial i els locals 
oberts per sectors. Per a aquest 2020, l’estudi conclou que la intensitat mitjana diària ha 
presentat valors excepcionalment baixos degut a la pandèmia Covid-19, la qual, amb el procés 
de desescalada i el mateix confinament, ha fet disminuir els desplaçaments de la població. Això 
no obstant, el nivell de locals buits a la ciutat no ha presentat augments significatius, la qual 
cosa exemplifica la relativa solidesa del sector. 
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Aquest informe s’elabora des del 2017 i el percentatge d’alumnes en situació de cerca de feina 
estava situat sempre al voltant del 5%, però aquest 2020 el percentatge ha augmentat lleugera-
ment, segurament per la crisi sanitària provocada per la Covid-19. Els tutors d’empresa que fan 
el seguiment de les pràctiques i de la inserció laboral de l’alumnat manifesten que algunes 
empreses són més reticents a l’hora d’agafar alumnes o exalumnes, situació provocada per la 
incertesa del món laboral. 
Un 60% dels joves graduats ha trobat feina, mentre que un 48% continua estudiant (d’aquests, 
un 16% combina estudis i feina). Si només ens fixem en els graduats de cicle mitjà, un 65% 
continua estudiant, pràcticament tots un grau superior. Pel que fa als graduats de cicle superior, 
un 49% estudia a la universitat, cosa que demostra que els cicles de grau superior són una via 
igual de vàlida que el batxillerat per accedir a estudis universitaris, amb l’avantatge que els 
alumnes provinents dels cicles han pogut conèixer la realitat del seu perfil professional a través 
de la formació en centres de treball, tenen un bon coneixement de la part pràctica que els facilita 
la inserció laboral i és una opció molt valorada per les empreses. En aquest sentit, i per reforçar 
la importància de les pràctiques a les empreses per inserir-se en el món laboral, per primer any 
es comencen a incorporar les dades dels alumnes enquestats que provenen d’estudis en moda-
litat dual per tal de poder-ne avaluar la tendència en les futures edicions.
Referent a la feina actual, un 81% manifesta que la realització dels estudis de cicles els ha facilitat 
la incorporació al món laboral. Aquests resultats demostren que els estudis de formació profes-
sionalitzadora són una opció molt interessant a l’hora de trobar feina. Quant al tipus de contrac-
te, el 54% són temporals, enfront d'un 39%, que són indefinits.    

COMERÇ EXTERIOR
Informe elaborat per la Cambra de Comerç de Girona

Durant el 2020, les exportacions gironines van ser de més de 5.803 milions d'euros, contra una 
xifra d'importacions d’uns 2.634 milions. Les xifres d'exportacions de les empreses gironines, a 
més, signifiquen el 8,76% de les exportacions catalanes. Les importacions, per la seva banda, 
representen el 3,48% del global català. 
Tot i la pandèmia Covid-19, és important destacar que, durant aquest 2020, les exportacions 
catalanes van arribar al registre històric de més de 66.265 milions. 
Per altra banda, els Certificats d'origen que van emetre el 2020 les Cambres de la demarcació 
de Girona van ser de 26.650, mentre que el 2019 es va arribar a un volum de 20.073, cosa que 
suposa un increment del 32,77%.
Observem, doncs, un any més que la Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament 
exportadora, que representa un 9,11% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a 
països de 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 2019 han tingut un creixement del 4,57%. El valor estimat anual 
és de 528,76 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
Informe elaborat per Turisme Garrotxa

L’any 2020 ha estat l’any més complicat per al sector turístic. Els indicadors disponibles en el 
moment de redactar aquest informe encara no permeten avaluar la magnitud de l’afectació, que 
haurà estat, de ben segur, molt severa.
Pel que fa a l’oferta, s’han continuat creant nous allotjaments per a turisme familiar, però se n’han 
tancat d’altres, adreçats a col·lectius. El sector privat no ha pogut fer res més que adaptar-se a la nova 
situació marcada per la pandèmia, al confinament domiciliari, als reiterats canvis del Procicat sobre 
la mobilitat de les persones i als horaris d’obertura dels establiments, aplicar totes les noves norma-
tives sanitàries i, sobretot, aguantar la respiració, a l’expectativa dels ajuts de les administracions i 
d’una tornada a la normalitat que, a 31 de desembre, encara es preveia llunyana.
La demanda, per la seva banda, ha baixat dràsticament, i també s’ha hagut d’adaptar a unes restric-
cions de mobilitat que, quan s’han relaxat, atesa la necessitat de la població d’estar en contacte amb 
la natura, han generat una estacionalitat molt marcada. En definitiva, unes decisions –les de les 
restriccions de mobilitat- que probablement hauran generat uns efectes contraproduents des d’una 
perspectiva sanitària.
Aquestes restriccions de mobilitat han motivat un canvi substancial en la procedència dels turistes i 
visitants: mentre que Catalunya s’ha reforçat com a mercat principal, els mercats europeus han patit 
descensos molt importants, que han estat una mica menys acusats en el cas dels mercats de la resta 
de l’estat i de la resta del món.

L’any vinent, quan la dada estigui disponible, es podrà analitzar la recaptació de l’Impost sobre 
estades en allotjaments turístics, que previsiblement també registrarà un descens sense precedents.
Som, doncs, davant de l’any més complicat per al sector turístic de la Garrotxa, des que se’n tenen 
dades, amb una oferta la viabilitat de la qual ha quedat absolutament condicionada per les mesures 
sanitàries, i una demanda que, quan s’ha pogut desplaçar, ha demostrat amb escreix l’interès que hi 
ha per visitar la Garrotxa, una destinació que s’ha vist afavorida per la seva oferta d’activitats a l’aire 
lliure, que encaixava amb les recomanacions de les autoritats sanitàries.
Malgrat aquest context, 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, el procés de 
renovació de la qual ha començat just aquest any.

de suport i atenció a la víctima i que es basa en diferents accions: informar, coordinar, prevenir i 
protegir, així com també l’Oficina de Relacions amb la Comunitat. Aquesta oficina és l’encarregada 
de mantenir els contactes amb la comunitat, ja sigui amb institucions o col·lectius, associacions i 
ciutadans en general, i és el referent de la comissaria en el teixit social de la comarca; d’altra banda, 
també és l’encarregada de fer xerrades i presentacions a les escoles, llars d’avis, i altres col·lectius, així 
com mediacions en conflictes privats, amb la finalitat que el conflicte no arribi a enquistar-se. També 
s’ocupa dels contactes amb institucions, el teixit social i associatiu, i els col·lectius de risc i persones 
físiques.

Policia Municipal d’Olot
Informe elaborat per la Policia Municipal d’Olot

La pandèmia de la COVID-19 ha trasbalsat la vida de les persones, però també el servei policial s’ha 
vist alterat de forma important. Les limitacions i restriccions establertes per les autoritats pel que fa 
a “tocs de queda”, confinaments domiciliaris i/o perimetrals per territoris, limitacions a l’activitat 
comercial i de restauració, i limitacions a les trobades socials,  han provocat que molts dels esforços 
de la Policia Municipal hagin anat en aquest sentit, la qual cosa ha afectat la feina en altres àmbits.  
Es posa en evidència en determinats moments de l’any com baixen els accidents de trànsit o els fets 
delictius en relació amb el primer període de l’estat d‘alarma. En contrapartida, hi ha un augment 
significatiu pel que fa a les actes administratives vinculades a una normativa fins ara inexistent. 

En el decurs del primer trimestre del 2020, just abans de l’agreujament de la crisi sanitària, també es 
va haver de fer front a fenòmens meteorològics vinculats al canvi climàtic, que semblen incidir cada 
cop de forma més rellevant en el servei de policia. El temporal Glòria, amb les corresponents activa-
cions de plans de protecció civil Vencat, Inuncat i Neucat (tot d’una sola vegada) ha estat un altre 
repte que s’ha superat de forma òptima. El treball de coordinació de la protecció civil ha estat un 
element clau per assolir amb èxit l’objectiu d’alertar i protegir la ciutadania.
La persistència pel que fa a la pujada de fets penals i una creixent conflictivitat social, conseqüència, 
en part, d’una major pobresa, que comporta necessitats creixents en habitatge a baix preu o gratuït, 
ha comportat un gran creixement de les ocupacions i la picaresca que l’acompanya. 
Aquesta conflictivitat social condiciona l’estructura operativa de la Policia Municipal, que el 2021 
estarà més orientada a donar una millor resposta reactiva en detriment de la prevenció.

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

L’any 2020 han entrat 3.260 assumptes judicials als jutjats d’Olot i la Garrotxa, un 13% menys que 
l’any passat, una situació molt probablement provocada també per les restriccions Covid19. Dels 
assumptes que van entrar, el 41% són procediments civils (reclamacions de quantitat, desnona-
ments i altres conflictes), el 53% són procediments penals i el 6% procediments penals de violència 
contra la dona, un percentatge que segueix igual que al 2019, tot i que cal destacar que, en relació 
amb els expedients presentats el 2019, durant el 2020 se’n van presentar 187, 40 menys. Pel que fa 
a l’entrada d’assumptes judicials, aquests també s’han reduït. També és destacable la reducció d’un 
19% dels procediments penals de violència contra la dona.

La resolució d’assumptes judicials es concreta en 426 sentències, amb una disminució del 14% 
respecte de l’any anterior.
A finals de 2020, els jutjats d’Olot registren un total de 2.178 casos pendents, xifra que representa un 
augment del 34,1% en relació a un any abans. 

ALIANCES

Pel que fa a les administracions de la comarca, en aquesta edició s’analitza de nou l’evolució de la 
despesa dels ajuntaments (€/hab). A partir de les dades de les liquidacions agregades dels pressu-
postos dels 21 ajuntaments de la Garrotxa disponibles en el portal Municat de la Generalitat de 
Catalunya, s’estudia l’evolució dels ingressos i les despeses del 2004 al 2019.
En aquest sentit, l’evolució dels ingressos totals del conjunt d’ajuntaments de la comarca, després 
d’uns anys amb reajustaments en les transferències de capital, s’ha mantingut més o menys estable.
Quant a les despeses totals del conjunt d’ajuntaments de la Garrotxa, també es mantenen més o 
menys constants en els darrers 8 anys, després d’una disminució significativa, sobretot arran de la 
davallada de la inversió. La despesa obligada es manté amb una lleugera tendència a l’alça durant 
tots aquests anys.
Finalment, pel que fa a la capacitat bruta d’inversió municipal, es correspon als ingressos totals 
municipals menys la despesa obligada. Després de la important davallada fins l’any 2013, la capaci-
tat d’inversió es va mantenint més o menys constant. 

Finalment, pel que fa a la construcció, es manté relativament estable, una situació que es reflec-
teix a la Garrotxa amb l’augment tant del nombre d’habitatges acabats com iniciats. L’agricultu-
ra es manté en la tònica negativa dels últims anys.

MERCAT DE TREBALL 
Tot i que la pandèmia Covid-19 ha alterat totes les previsions que hi havia sobre creixement i 
ocupabilitat, tant a la comarca de la Garrotxa com al conjunt català, la Garrotxa ha estat una de 
les úniques comarques de Catalunya capaç de crear ocupació, gràcies sobretot a la seva estruc-
tura productiva i a l’increment de demanda d’aliments, un dels sectors clau de l’economia 
comarcal.  Les dades del primer trimestre de l’any 2020 confirmen el repunt de l’ocupació a la 
comarca, que la situava en màxims històrics a finals del 2019. A partir del març 2020, tant el 
nombre d’aturats com el nombre de demandants d’ocupació s’incrementa per la incertesa 
provocada per la pandèmia i els diferents tancaments i restriccions.  En el cas dels aturats, el 
creixement és constant però menor a l’esperat, unes dades que possiblement estan encara 
emmascarades pels diferents EROS/ ERTOS; en aquest cas, es passa de 2.226 persones atura-
des al març 2020 a les 2.757 al desembre. D’altra banda, pel que fa a persones demandants 
d’ocupació, sí que s’observa un creixement notable, de les 3.012 persones demandants d’ocu-
pació el mes de març fins a les 7.801 al desembre 2020. En aquest sentit cal apuntar que el 
nombre de procediments (ERO) amb comunicats no desistits i resolts acumulats de gener a 
desembre 2020 van ser de 1.026 i el nombre acumulat de treballadors afectats va arribar als 
7.043.
Degut, també, a la situació provocada per la Covid-19, es va obrir a Olot l’ Oficina per a la Reacti-
vació Econòmica de la Garrotxa, des de la qual s’han portat a terme, al llarg de l’any, diferents 
projectes destinats a la dinamització econòmica del territori. Entre les diferents accions hi ha el 
Projecte de capacitació digital  per tal de reduir la bretxa digital i fomentar les competències 
digitals tant d’empreses com també de la ciutadania a través del Garrotxa Digital Talent, així 
com la col·laboració amb altres cursos especialitzats.

INFORME INSERCIÓ LABORAL GRADUATS FP 2019 LA GARROTXA
Persones-Prosperitat: Informe elaborat per la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot (FES)

Segons l’estudi Inserció laboral dels ensenyaments professionals, el 8% dels alumnes graduats 
en FP o Ensenyaments Artístics, l’any 2020, en algun dels centres de la comarca, està buscant 
feina. Per obtenir aquests resultats s’ha fet una enquesta d’inserció laboral a 392 joves de la 
promoció de l’any 2020, sis mesos després d’haver-se graduat (aproximadament el 90% dels 
alumnes que han acabat els estudis). 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. 

PAU

SEGURETAT
Mossos d’esquadra - Informe elaborat pels Mossos d’Esquadra – ABP de la Garrotxa

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.  Cal destacar que aquest any  s’ha variat una mica l’anàlisi dels 
delictes i en aquesta edició ens centrarem només en aquells delictes que provoquen sensació/per-
cepció   d’inseguretat,   que creen o poden crear un clima de por, és a dir,   els delictes contra el 
patrimoni com els robatoris a domicilis, establiments i delictes contra les persones com els robatoris 
violents, estrebades, baralles etc. Hem deixat fora d’aquesta anàlisi determinats delictes que no 
generen sensacions o percepcions d’inseguretat com poden ser estafes per internet, i/o els delictes 
contra el trànsit, i que no afecten les percepcions de la col·lectivitat, malgrat que siguin delictes que 
cal destacar que han patit un augment degut molt probablement a les situacions de confinament i 
l’augment de l’ús de les eines informàtiques per realitzar diferents comunicacions i compres.

Al fil d’aquest nou càlcul, cal dir que a la Garrotxa la taxa és de 33’85 delictes per 1.000 habitants, 
mentre que el global de Catalunya és del 50,75, és a dir 17 punts per sota 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 als delictes, la tendència en 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, que ha registrat un 
lleuger descens, possiblement degut als diferents confinaments per la Covid-19. I, com a segon tipus, 
un fet delinqüencial que no necessàriament incideix de manera directa sobre les persones i/o les 
coses, que són els delictes informàtics com les estafes que, contràriament als anteriors, mostren un 
lleuger augment en relació amb el 2019, possiblement també per l’augment de l’ús d’eines informà-
tiques a causa de les restriccions per Covid-19.

En la valoració general, l’any 2020 ha estat un any excepcional degut a l’emergència epidemiològica 
SARS-CoV2, un any en què les nostres prioritats i funcions policials han variat respecte d’altres anys. 
En determinats períodes s’ha hagut d’intensificar els controls i seguiment de les mesures de preven-
ció, així com les limitacions a la mobilitat, amb la finalitat d’evitar i/o frenar la propagació de la 
COVID-19. Per altra banda, hem hagut de continuar realitzant les nostres tasques policials de 
prevenció de robatoris i investigació de delictes. Serà difícil valorar mai quantitativament la prevenció 
que fa la policia perquè no es tracta d’un valor tangible; és molt difícil determinar quants delictes 
hem aconseguit evitar, ja sigui amb la presència de les patrulles diàries o els controls policials a la 
carretera, com per la dissuasió en les identificacions de persones sospitoses. Per tant, la feina 
preventiva policial és molt difícil de percebre i determinar si no és amb una anàlisi constant de les 
dades dels fets delictius i de les investigacions.
Finalment, cal incidir de nou en la consolidació del GAV (Grup d’Atenció a la Víctima), que és l’oficina 



POBLACIÓ
Dades recollides de l’Informe elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de l’informe 
d’Activa Prospect i dades de referència de l’IDESCAT

L’any 2020, la població de la comarca de la Garrotxa ha crescut en 1.030 persones, un 
increment de població lleugerament superior al de l’any 2019 (+977). Els anys anteriors, però, la 
població no havia crescut amb tanta força i inclús en alguns períodes va tenir un creixement 
negatiu. De les 58.620 persones que hi ha a la Garrotxa, 29.419 són homes i 29.201 són dones. 
Des del 2010 hi havia hagut un major nombre de dones que homes, al territori. La taxa de 
feminització garrotxina és de 99,26 dones per cada 100 homes. En els últims anys aquesta taxa 
sempre ha estat entre el 99 i el 100, cosa que indica que sempre hi ha hagut un nombre proper 
d’homes i dones. A Catalunya, en canvi, la taxa de feminització és del 103,8%.
Tot i això, a la comarca tradicionalment hi ha un major nombre de dones dins del col·lectiu de 
més grans de 65 anys, valor que s’incrementa a partir dels 85 anys, on la distribució és quasi el 
doble, amb 1.701 dones i 861 homes. Pel que fa a la distribució territorial, la major part de la 
població es concentra a la ciutat d’Olot, que compta amb 35.926 habitants (el 61,3% de la 
població de la comarca). La resta dels 20 municipis aglutinen 22.694 habitants. D’aquests 
municipis, tots tenen menys de 3.000 habitants excepte la Vall d’en Bas (3.093) i Sant Joan les 
Fonts (3.044). Hi ha 12 municipis que tenen menys de 1.000 habitants.

L’índex d’envelliment el 2020 és de 138, però cal destacar que la Garrotxa presenta una situació 
de menys envelliment si ho comparem amb el 2001, quan l’índex va arribar a 180,3. L’any 2012 
l’envelliment va baixar dràsticament, i llavors es va estabilitzar fins ara, que creix o decreix però 
a un ritme menor.

Pel que fa a les migracions externes, aquest 2020 veiem que la tendència a l’alça de la població 
estrangera es repeteix amb xifres similars a les del 2019. Hi ha aproximadament 1.000 
habitants estrangers més a la Garrotxa, un 10,7 % més (ara en són 9.843). A la capital de la 
comarca, la variació és força similar: 10,2 %, en canvi és lleugerament superior que la de la resta 
de Catalunya (8,7 %). Pel que fa al percentatge de població estrangera respecte al total de la 
població, representa el 16,79 % de la comarca, molt a prop del percentatge de Catalunya del 16,2 
%. A Olot representa un percentatge superior, amb un 21,8. La Garrotxa és la novena comarca 
amb més percentatge de població de fora la Unió Europea. S’ha de destacar que sense l’arriba-
da de persones de l’estranger, el saldo migratori no podria compensar la baixa natalitat i, per 
tant, no hi hauria un creixement de la població i un major envelliment. Per continents, podem 
observar com el 2020 la població per nacionalitat estrangera predominant a la Garrotxa prové 
d’Àsia i Oceania (2.667 persones, 27,09 % la població migrada), d’Àfrica (2.514 persones,25,54 %) 
i de la resta de la Unió Europea (1.883 persones, 19,13 %).

PLANETA
Informe 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
Les dades meteorològiques de l’estació del Parc Nou d’Olot mostren les tendències des de l’any 
1990 fins a l’actualitat: les temperatures augmenten i les precipitacions disminueixen.
Durant l’any 2019 la precipitació mitjana de les estacions meteorològiques comarcals ha estat 
de 1237 mm, un 44% superior a la mitjana de la pluviometria dels darrers anys, que ha estat de 
875 mm.
A l’estació de Can Jordà (Santa Pau) es controla la concentració d’ozó de l’aire. Per a l’any 2020 
es va complir el valor objectiu de protecció de la salut humana (VOPS). També es controla la 
concentració de diòxid de nitrogen i per a 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. Una és a Olot i l’altra, a Sant Joan les Fonts. Els nivells mesu-
rats 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
Durant el temporal Glòria, ocorregut al gener del 2020, a la comarca van caure entre 250 i 500 
mm en tres dies, i el cabal de les lleres fluvials de la Garrotxa va augmentar de manera impor-
tant. Aquest fenomen meteorològic provocà l’arrossegament de vegetació i altres materials a les 
lleres i importants desperfectes en infraestructures, vies de comunicació i instal·lacions munici-
pals, valorats en quasi 3 milions d’euros. 
El 2020, el nombre de visitants als espais naturals protegits ha estat notablement inferior al 
d’anys anteriors. A la fageda d’en Jordà, el descens ha estat de 30.499 visitants, cosa que repre-
senta un 32,47% respecte de l’any anterior. Aquest mateix percentatge (32,6%) és idèntic al 
descens de visitants de l’Espai Museístic de les grederes del Croscat (va passar de 54.538 a 
36.761). En canvi, a la vall de Sant Aniol hi va haver un increment de visitants (de 31.150 a 33.325). 
Això s’explica perquè en els mesos d’estiu, els de més freqüentació a l’Alta Garrotxa, no hi havia 
vigents restriccions de mobilitat derivades de la pandèmia per COVID-19, en canvi sí que eren 
vigents en els mesos que la fageda d’en Jordà i el volcà del Croscat reben més visitants.
La presència d’espècies exòtiques invasores és una de les amenaces més greus que afecten la 
biodiversitat. En relació amb la papallona del boix, s’estan duent a terme diferents seguiments 
gràcies als quals coneixem com es produeix la seva expansió per tot el país. A Catalunya, en el 
2020, la papallona ha afectat, amb diferents graus d’intensitat, 183 municipis de 20 comarques. 
En aquests municipis, el nivell d’afectació “sever” ha passat de 16,72% (2019) a 32,61% (2020).
En les cinc estacions situades a la Garrotxa que controlen la corba de vol dels adults, la sèrie de 
tres anys (2018-2020) mostra una tendència a la baixa que s’atribueix, directament, a la reduc-
ció de la disponibilitat de boix.

AIGUA
Amb dades dels darrers 10 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 divuite-
na comarca de Catalunya amb menys consum d’aigua d’ús domèstic per habitant i dia i, amb 
113 litres, se situa per sota els 117 litres que es calcula que consumeix, de mitjana, un català.
El 45% dels punts de cursos fluvials mostrejats durant el 2020, segons l’índex biològic IBMWP, 
presenten una qualitat bona; el 50% la qualitat és mitjana i el 5%, deficient. Segons l’índex de 
diatomees, el 90% dels punts presenten una qualitat bona i molt bona. 
Totes les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2020 presenten valors de concentració de 
nitrats inferiors al valor paramètric (50 mg/l). La concentració total de nitrats enguany torna a 
tenir la tendència a la baixa dels darrers anys.
Enguany els nivells piezomètrics dels aqüífers són poc profunds degut a les precipitacions 
abundants.
Els sistemes de sanejament d’aigües residuals de la comarca, amb 21 depuradores, donen servei 
al 89% de la població comarcal, cosa que representa el 99% de la població que resideix en nuclis. 

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. 
L’any 2014 s’inicia una tendència a l’alça, que a Catalunya continua fins al 2019; a la Garrotxa 
aquest any canvia la tendència i disminueix un 5%.
Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà de selecció a la comarca és del 52%. Besalú és el 
municipi amb un nivell de selecció més elevat, amb el 87% dels residus seleccionats. En el 
conjunt de Catalunya el grau de selecció és del 45%.
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, quan torna a 
començar un procés d’increment que es frena a partir de l’any 2018. 

ENERGIA
El consum elèctric dels equipaments municipals de la comarca continua baixant. Aquest any la 
reducció ha estat major, ja que a les mesures d’eficiència energètica que s’han continuat 
efectuant s’hi han afegit les restriccions de la pandèmia que han fet que els consums en els 
equipaments, sobretot esportius, culturals i educatius, hagi baixat.

En els enllumenats s’ha continuat amb la implantació de la tecnologia LED. I en els equipa-
ments es comença a notar l’efecte de les 10 instal·lacions que s’han posat en marxa durant el 
2019 i a les quals, properament, se n’incorporaran 11 més en altres equipaments municipals, 
majoritàriament escoles. Aquesta generació neta i local s’afegirà a l’energia 100% renovable que 
consumeixen tots els ajuntaments de la comarca.

Pel que respecta a les instal·lacions de generació elèctrica local, aquest 2020 ha tingut lloc un 
creixement exponencial d’instal·lacions d’autoconsum. Fins a l’any 2012 hi havia 44 instal·la-
cions fotovoltaiques, totes amb la modalitat d’injecció a la xarxa. Del 2014 al 2019 se’n van posar 
en marxa 40, i només aquest 2020 i primer trimestre del 2021 se n’han instal·lat 64, la qual cosa 
vol dir que actualment tenim 145 instal·lacions de generació local d’energia. Són de nova 
incorporació i majoritàriament de petita potència, que s’han instal·lat en habitatges unifamiliars. 
També es  constata l’efecte dels incentius i les bonificacions que estan aplicant alguns ajunta-
ments.

MOBILITAT
El 2020 hi havia punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a Besalú, Beuda, Riudaura, Olot i 
Santa Pau. Durant l’any se n’ha incorporant un de nou en un establiment turístic.
Fins al setembre del 2020, a la comarca hi havia matriculats un total de 482 vehicles elèctrics 
amb les diverses modalitats (híbrids, elèctrics...). Els majoritaris són els híbrids, i  cada cop hi ha 
més turismes totalment elèctrics, tot i que també s’hi estan incorporant altres vehicles (furgone-
tes, autobusos...). Malgrat l’augment que van tenint les matriculacions d’aquest tipus de  
vehicles, només s’arriba a un 1% del parc de vehicles de la comarca.

PERSONES

HABITATGE
Informe elaborat per l’Oficina d’Habitatge d’Olot

L’activitat constructora a la comarca, durant el 2020, no es ressent especialment dels efectes de 
la pandèmia de la Covid-19, pel que fa a la construcció d’habitatges, si durant el 2019 s’iniciaven 
94 habitatges, durant el 2020 se’n van començar 134, fet que suposa un augment del 42,5%. En 
els habitatges acabats, l’augment també ha estat moderat, i s’ha passat de 33 a 85 habitatges 
finalitzats durant el 2020. Aquesta tendència és inversa tant a les comarques gironines com al 
global de Catalunya, on podem observar un lleuger descens entre el 2019 i el 2020 tant en 
habitatges iniciats com acabats.
Pel que fa al mercat immobiliari residencial,  també trobem un augment notable en el nombre 
d’habitatges venuts, tant nous com usats, seguit d’un augment 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 2020 de 995, lleugerament per sota de l’any 
2019, amb 1.070 contractes formalitzats. L’import del lloguer mensual ha crescut d’un 1,5%, 
entre 2019 i 2020 i ha passat d’una mitjana a la Garrotxa de 469,33 euros mensuals a una 
mitjana de 476,56 euros/mes.

SERVEIS SOCIALS
Informe elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG)

Aquest 2020 ha vingut marcat per la crisi mundial provocada per la pandèmia de la Covid-19, 
que està provocant impactes en les necessitats socials de la població de la comarca. Actualment 
encara no sabem quins efectes provocarà a mitjà termini la incertesa laboral i l’augment de les 
xifres d’atur, però sí que hem detectat que cada vegada arriben més situacions amb molta 
precarietat econòmica i d’habitatge. Aquest any, de totes maneres, s’ha detectat un augment 
del nombre d’ajudes d’urgència social, així com també el nombre de persones ubicades tempo-
ralment en pensió; enguany afegim dins l’àmbit d’habitatge les dades relatives a l’atenció a les 
situacions de pobresa habitacional, dades relatives a ajuts al pagament del lloguer o persones 
que s’han beneficiat del servei de dutxes i bugaderia. 
En relació amb els serveis a domicili, hi ha un descens de les persones que han rebut el servei 
d’ajuda, així com també el nombre de persones que reben el servei d’àpats a domicili, una 
situació que ha estat provocada pel confinament i que aquest 2020 ha fet disminuir, gairebé a 
la meitat, el nombre de persones que són traslladades regularment amb el servei de transport 
adaptat respecte del 2019.

EDUCACIÓ
Informe elaborat per l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot

El curs passat va estar marcat pel confinament escolar causat per la pandèmia de la Covid-19, 
tot i que encara és d’hora per observar-ne l’impacte. Les dades són similars a les de la resta de 
Catalunya, si bé sí que es poden identificar algunes especificitats, com una major escolarització 
a les escoles bressol i uns millors coneixements en matemàtiques i ciència a l’ESO. Com a dades 
positives, hi trobem uns bons resultats de les notes PAU (selectivitat), i una bona oferta de cicles 
formatius i de programes per a les noves oportunitats (PFI i IFE). L’origen familiar segueix condi-
cionant molt els resultats d’ESO dels alumnes, i encara avui el biaix de gènere en els cicles 
formatius (cicles de nois i cicles de noies) és molt acusat.

ESTUDIS UNIVERSITARIS 
Informe elaborat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot

Després de més de 10 anys recollint les dades dels estudiants universitaris amb domicili a la 
Garrotxa, veiem que en alguns graus continua el predomini de les dones mentre que en d’altres 
predominen els homes. Això és un reflex que ens trobem encara davant de professions molt 
polaritzades, bé per ser altament feminitzades o bé masculinitzades.
Centrant-nos en els continguts d’aquests estudis, veiem que les cures es concentren en el sector 
femení, ja que acullen un nombre més alt d’estudiants dones, en termes generals, i també 
mirant-ho grau per grau.
És a dir, de les 678 dones que estan cursant graus universitaris durant aquest curs 2020-21, el 
37% ho fan en graus relacionats amb les cures, com ara Educació Infantil i Primària, Infermeria, 
Medicina, Pedagogia o Treball Social, entre d’altres.
En nombres absoluts, dels 1.144 estudiants de grau amb domicili a la comarca, 678 són dones (el 

59,26%) i 466 són homes (el 40,73%). Una tendència que es va repetint des que recollim dades.
La Universitat de Girona continua aplegant bona part dels universitaris provinents de la Garro-
txa, i per al curs 2020-21 són 425, xifra que representa més del 37% del total d’estudiants de la 
comarca.
La segueixen la Universitat de Barcelona, amb 152 alumnes, la Universitat Oberta de Catalunya, 
amb 123 alumnes, i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 122 alumnes. 
Aquestes posicions s’han mostrat pràcticament immutables els darrers anys.

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

El 2020 ha sigut un any que ha capgirat la vida de tothom i el funcionament de les institucions. 
El primer trimestre de l’any 2020 (gener-març), que corresponia al segon del curs 19/20 (de 
gener a març), es va poder fer amb normalitat: els exàmens es van fer el dijous 12 de març i el 
confinament va començar just l’endemà, el divendres 13. Des d’aquesta data i fins al 17 de juliol, 
els tècnics del CPNL van estar teletreballant.
Durant aquests mesos, el CPNL va treballar en el disseny de diferents modalitats d’aprenentat-
ge, atès que fins al moment només existien els cursos presencials i els cursos en línia. Durant el 
segon trimestre de l’any (abril-juny), únicament va ser possible atendre els alumnes que podien 
estudiar en línia des del Parla.cat, i l’oferta es va centralitzar des de Barcelona, des d’on es van 
repartir els cursos a cada població, tenint present que el Parla.cat era l’única plataforma existent, 
en aquell moment, i que tenia un límit de 18.000 inscrits. 
De les dades del 2020 es desprenen les anàlisis següents:
Que l’índex d’alumnes d’Amèrica Central i del Sud és altíssim, i ha esdevingut el gran gruix de 
l’alumnat dels cursos.
L’alt índex de població amb el castellà com a primera llengua ha fet reduir la diversitat lingüística 
a les aules, on més del 80% dels alumnes de cada grup bàsic té aquesta llengua com a primera.
L’índex de població panjabi que viu a Catalunya és del 6,13%, mentre que a Olot és del 18,16%, 
tres vegades més. I, malgrat que estem parlant d’una població de 1.563 persones a la ciutat, en 
tenim una representació molt petita entre els estudiants de català. Una tendència molt similar 
és la del col·lectiu xinès, el quart més nombrós a Olot (768 persones) i que a les aules dels cursos 
de català és gairebé és inexistent.
Les eines digitals han estat una barrera per a moltes persones, no només perquè no tenien prou 
coneixements per treballar-hi (fer el tràmit de la inscripció, seguir-hi el curs), sinó també perquè 
a vegades no comptaven amb els recursos necessaris (sense connexió wifi o poques dades de 
connexió, dispositius mòbils molt vells o sense cap dispositiu mòbil; un índex molt elevat no 
comptava amb ordinador o tauleta, unes eines més còmodes per estudiar-hi). Per tant, la bretxa 
digital s’ha afegit a tota la resta de bretxes i ha fet més vulnerables els qui ja ho eren (per factors 
socials, d’edat, d’origen, etc.)
Agafant tot l’any globalment, i comparant-lo amb les dades del 2019, observem que s’ha pogut 
atendre un 33,3% menys de població només pel que fa als cursos de català. Cal tenir en compte, 
a més, que els projectes de dinamització per fomentar la cohesió social i l’ús de la llengua (clubs 
de lectura fàcil, activitats diverses, voluntariat per la llengua) i els relacionats amb el món socioe-
conòmic (el projecte Empreses lingüísticament responsables) han quedat paralitzats.

Finalment, cal destacar que, per segon any consecutiu, en col·laboració amb l’Àrea d’Informació 
del Territori de l’Ajuntament 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 
hagi 768 parlants de xinès mandarí, cosa que vol dir que estan molt repartits per tot Olot). 

SALUT  
Informe 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) 

L’any 2020 ha estat un any marcat per la pandèmia de la Covid-19 en tots els àmbits, i en el món 
assistencial l’hem patit de primera mà.
La comarca ha vist, els primers mesos de l’any,  igual com a la resta de Catalunya, com augmen-
tava de manera sobtada la mortalitat dins aquelles residències geriàtriques on el virus entrava; 
l’hospital va haver d’improvisar una zona amb 4 llits de semicrítics per poder donar resposta als 
casos greus i que calia derivar a les UCI, que també s’anaven saturant. L’atenció primària va 
necessitar reorganitzar-se tancant molts consultoris locals i separant les visites de l’aparell 
respiratori de la resta d’urgències per minimitzar el risc de contagi dels professionals i de la 
mateixa població dins les consultes.
Durant molts mesos els serveis assistencials han viscut davant la incertesa d’una malaltia que 
ens omplia d’interrogants i ens obligava a deixar de fer moltes de les activitats preventives, de 
seguiment de les persones amb malalties cròniques i de cribratge poblacional.
A poc a poc l’activitat s’ha anat restablint gairebé del tot, però invertint el tipus de visites: tot el 
que és virtual i telefònic ha agafat una embranzida inesperada. S’han reobert els consultoris 
locals, adaptant-los en la mesura del possible per poder conviure amb la Covid-19.
El repte actual és controlar aquest fràgil equilibri, assegurar l’accessibilitat de tothom evitant que 
la bretxa digital ens ho impedeixi, recuperar els controls periòdics de les malalties cròniques, 
diabètics, hipertensos tant a primària com a l’especialitzada, i consolidar els aprenentatges i les 
millores que aquest 2020 ens ha deixat.

ESPORTS 
Informe elaborat per l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot 

Enguany, ens trobem davant d’unes dades totalment atípiques i que responen a l’episodi 
d’emergència sanitària i social provocat per la pandèmia de la Covid-19. Per a aquesta edició, 
tampoc no ha estat possible recollir les dades d’esport federat d’Olot per l’aturada de l’activitat 
de moltes associacions a causa de les nombroses restriccions a què s’han vist sotmeses, així 
com també els freqüents canvis en la normativa que permetia les diferents activitats esportives.
Aquesta mateixa situació d’inestabilitat normativa ha afectat ja no només els usos de les 
instal·lacions esportives municipals, que s’han vist reduïts en general a 1/3 dels usos que tenien 
les mateixes instal·lacions el 2019, sinó que també ha afectat directament la participació de les 
escoles en les activitats de promoció de l’activitat física. En aquest sentit, és important ressaltar 

la pèrdua d’escoles, i per tant d’alumnes, que no han accedit a aquestes activitats, bé sigui per por 
a la pandèmia, bé per les restriccions de la normativa. Aquest és un fet que preocupa especial-
ment si fem referència a l’accés a l’esport per part dels col·lectius d’alumnes més vulnerables.

En relació també amb aquestes activitats, l’activitat que s’ha vist més afectada és la natació, 
degut, entre altres coses, a la necessitat de desplaçament de l’alumnat a la instal·lació esportiva. 
Contràriament, i per aquest mateix motiu, l’activitat d’escacs, en què el professorat es desplaça-
va als centres educatius, no s’ha vist tan afectada i ha mantingut una xifra d’alumnes partici-
pants molt similar a la del 2019.

CULTURA
Informe elaborat per l’Institut Municipal de Cultura d’Olot

L’any 2020, l’activitat cultural d’Olot va patir, com tots els sectors, les conseqüències de la 
pandèmia mundial de la Covid 2019. El període de confinament i les mesures de prevenció 
posteriors decretades per pal·liar-ne els efectes van provocar una davallada important de l’activi-
tat, que s’ha traduït en una disminució substancial de tots els  indicadors culturals de l’Observa-
tori. Això no obstant, malgrat la crisi sanitària, l’Institut Municipal de Cultura d’Olot va fer un 
esforç per no aturar la cultura a la ciutat i va adaptar ràpidament tant la programació com els seus 
equipaments a les noves circumstàncies. Un exemple d’això va ser la transformació del festival 
Sismògraf a la tardor o el cicle “Encontres a la II Fase” celebrat durant el període de desescalada 
del primer confinament, amb el qual es perseguia un doble objectiu: reprendre l’activitat presen-
cial i donar suport als professionals del sector, fortament castigats per la pandèmia.

En termes pressupostaris, tot i no decréixer substancialment la inversió municipal, que es va 
mantenir en els 2,8 milions d’euros,  es van programar gairebé un 55% menys d’espectacles 
d’arts escèniques i música (-77%); 19 exposicions enfront de les 27 de l’any anterior, o 55 xerrades 
i presentacions de llibres, un 55% menys que l’exercici 2019. I, lògicament, tant per la suspensió 
d’activitats com per l’obligada reducció dels aforaments, la participació ciutadana també es va 
veure minvada. En xifres, la pandèmia va fer disminuir en gairebé un 65% el nombre d’especta-
dors d’arts escèniques, en un 71% els visitants als museus i en pràcticament un 45% el nombre 
de visites diàries a la Biblioteca, que van passar de 430 a 233.

Aquest 2020, malgrat l’excepcional situació viscuda, des de l’àmbit cultural, es va intentar 
durant tot l’any continuar fent un important esforç de comunicació per fer arribar la cultura a 
totes les llars durant els mesos de confinament i per animar a consumir-ne durant els períodes 
de reobertura. Aquest esforç es va traduir a mantenir la línia ascendent en les dades de segui-
dors de Facebook, Twitter i Instagram, probablement les úniques xifres positives de la taula.

PROSPERITAT

COMPORTAMENT ECONÒMIC
Segons la revisió de dades 2019 del PIB 2018, la Garrotxa presenta un PIB lleugerament per sota 
del que es va calcular per a l’any 2018, i ha passat dels 1.756 milions d’euros del 2018 als 1.692,3 
del 2019. Cal tenir en compte que aquesta davallada és fruit d’una moderació del creixement 
que ja va començar a experimentar la comarca el 2018, i no es pot contextualitzar en cap cas en 
la pandèmia Covid perquè són dades calculades anteriorment. En paral·lel, s’observa un creixe-
ment més lent de la base imposable per declarant de l’IRPF respecte al conjunt de Catalunya, 
això ha fet que la Garrotxa s’allunyi sensiblement dels nivells de renda mitjana del principat, 
trencant la tendència a la convergència que venia experimentant els darrers anys.
L’evolució de la renda a la comarca, segons les últimes dades disponibles (2018), s’estabilitza a 
la baixa respecte de les previsions del 2017; la catalana se situa al voltant dels 24.255 euros.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Atenent a la falta de dades d’afiliació del quart trimestre del 2020, i prenent com a base les 
dades del tercer trimestre, s’observa que els serveis continuen liderant el nombre de llocs de 
treball a la comarca, amb 12.841 llocs de treball. Cal tenir present, però, que aquest sector és molt 
divers i engloba des del comerç i l’hostaleria fins a la sanitat, administracions públiques, 
transports i educació, entre d’altres. Per altra banda, la indústria, amb una dada lleugerament 
per sota de la de l’any 2019 ( hem de tenir en compte que en aquesta ocasió ens falten les dades 
del quart trimestre del 2020), amb 8.662 llocs de treball a la comarca, i encapçalada pel sector 
alimentari, representa un 37,7% de l’ocupació; un sector que continua creixent tant en pes 
econòmic com en creació de llocs de treball.

El comerç, per la seva banda, continua la tendència a la davallada, i redueix el pes tant en 
percentatge el VAB (valor afegit brut) com en ocupació. Per tal de revertir la situació, des de 
DinàmiG i l’ACO (Associació de Comerciants d’Olot) s’està treballant des de fa uns anys amb 
l’Observatori dels Centres Urbans Fundació Comerç Ciutadà, que analitza el flux de vianants al 
centre de la ciutat, així com el dinamisme del sector comercial, la distribució espacial i els locals 
oberts per sectors. Per a aquest 2020, l’estudi conclou que la intensitat mitjana diària ha 
presentat valors excepcionalment baixos degut a la pandèmia Covid-19, la qual, amb el procés 
de desescalada i el mateix confinament, ha fet disminuir els desplaçaments de la població. Això 
no obstant, el nivell de locals buits a la ciutat no ha presentat augments significatius, la qual 
cosa exemplifica la relativa solidesa del sector. 

>68

Aquest informe s’elabora des del 2017 i el percentatge d’alumnes en situació de cerca de feina 
estava situat sempre al voltant del 5%, però aquest 2020 el percentatge ha augmentat lleugera-
ment, segurament per la crisi sanitària provocada per la Covid-19. Els tutors d’empresa que fan 
el seguiment de les pràctiques i de la inserció laboral de l’alumnat manifesten que algunes 
empreses són més reticents a l’hora d’agafar alumnes o exalumnes, situació provocada per la 
incertesa del món laboral. 
Un 60% dels joves graduats ha trobat feina, mentre que un 48% continua estudiant (d’aquests, 
un 16% combina estudis i feina). Si només ens fixem en els graduats de cicle mitjà, un 65% 
continua estudiant, pràcticament tots un grau superior. Pel que fa als graduats de cicle superior, 
un 49% estudia a la universitat, cosa que demostra que els cicles de grau superior són una via 
igual de vàlida que el batxillerat per accedir a estudis universitaris, amb l’avantatge que els 
alumnes provinents dels cicles han pogut conèixer la realitat del seu perfil professional a través 
de la formació en centres de treball, tenen un bon coneixement de la part pràctica que els facilita 
la inserció laboral i és una opció molt valorada per les empreses. En aquest sentit, i per reforçar 
la importància de les pràctiques a les empreses per inserir-se en el món laboral, per primer any 
es comencen a incorporar les dades dels alumnes enquestats que provenen d’estudis en moda-
litat dual per tal de poder-ne avaluar la tendència en les futures edicions.
Referent a la feina actual, un 81% manifesta que la realització dels estudis de cicles els ha facilitat 
la incorporació al món laboral. Aquests resultats demostren que els estudis de formació profes-
sionalitzadora són una opció molt interessant a l’hora de trobar feina. Quant al tipus de contrac-
te, el 54% són temporals, enfront d'un 39%, que són indefinits.    

COMERÇ EXTERIOR
Informe elaborat per la Cambra de Comerç de Girona

Durant el 2020, les exportacions gironines van ser de més de 5.803 milions d'euros, contra una 
xifra d'importacions d’uns 2.634 milions. Les xifres d'exportacions de les empreses gironines, a 
més, signifiquen el 8,76% de les exportacions catalanes. Les importacions, per la seva banda, 
representen el 3,48% del global català. 
Tot i la pandèmia Covid-19, és important destacar que, durant aquest 2020, les exportacions 
catalanes van arribar al registre històric de més de 66.265 milions. 
Per altra banda, els Certificats d'origen que van emetre el 2020 les Cambres de la demarcació 
de Girona van ser de 26.650, mentre que el 2019 es va arribar a un volum de 20.073, cosa que 
suposa un increment del 32,77%.
Observem, doncs, un any més que la Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament 
exportadora, que representa un 9,11% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a 
països de 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 2019 han tingut un creixement del 4,57%. El valor estimat anual 
és de 528,76 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
Informe elaborat per Turisme Garrotxa

L’any 2020 ha estat l’any més complicat per al sector turístic. Els indicadors disponibles en el 
moment de redactar aquest informe encara no permeten avaluar la magnitud de l’afectació, que 
haurà estat, de ben segur, molt severa.
Pel que fa a l’oferta, s’han continuat creant nous allotjaments per a turisme familiar, però se n’han 
tancat d’altres, adreçats a col·lectius. El sector privat no ha pogut fer res més que adaptar-se a la nova 
situació marcada per la pandèmia, al confinament domiciliari, als reiterats canvis del Procicat sobre 
la mobilitat de les persones i als horaris d’obertura dels establiments, aplicar totes les noves norma-
tives sanitàries i, sobretot, aguantar la respiració, a l’expectativa dels ajuts de les administracions i 
d’una tornada a la normalitat que, a 31 de desembre, encara es preveia llunyana.
La demanda, per la seva banda, ha baixat dràsticament, i també s’ha hagut d’adaptar a unes restric-
cions de mobilitat que, quan s’han relaxat, atesa la necessitat de la població d’estar en contacte amb 
la natura, han generat una estacionalitat molt marcada. En definitiva, unes decisions –les de les 
restriccions de mobilitat- que probablement hauran generat uns efectes contraproduents des d’una 
perspectiva sanitària.
Aquestes restriccions de mobilitat han motivat un canvi substancial en la procedència dels turistes i 
visitants: mentre que Catalunya s’ha reforçat com a mercat principal, els mercats europeus han patit 
descensos molt importants, que han estat una mica menys acusats en el cas dels mercats de la resta 
de l’estat i de la resta del món.

L’any vinent, quan la dada estigui disponible, es podrà analitzar la recaptació de l’Impost sobre 
estades en allotjaments turístics, que previsiblement també registrarà un descens sense precedents.
Som, doncs, davant de l’any més complicat per al sector turístic de la Garrotxa, des que se’n tenen 
dades, amb una oferta la viabilitat de la qual ha quedat absolutament condicionada per les mesures 
sanitàries, i una demanda que, quan s’ha pogut desplaçar, ha demostrat amb escreix l’interès que hi 
ha per visitar la Garrotxa, una destinació que s’ha vist afavorida per la seva oferta d’activitats a l’aire 
lliure, que encaixava amb les recomanacions de les autoritats sanitàries.
Malgrat aquest context, 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, el procés de 
renovació de la qual ha començat just aquest any.

de suport i atenció a la víctima i que es basa en diferents accions: informar, coordinar, prevenir i 
protegir, així com també l’Oficina de Relacions amb la Comunitat. Aquesta oficina és l’encarregada 
de mantenir els contactes amb la comunitat, ja sigui amb institucions o col·lectius, associacions i 
ciutadans en general, i és el referent de la comissaria en el teixit social de la comarca; d’altra banda, 
també és l’encarregada de fer xerrades i presentacions a les escoles, llars d’avis, i altres col·lectius, així 
com mediacions en conflictes privats, amb la finalitat que el conflicte no arribi a enquistar-se. També 
s’ocupa dels contactes amb institucions, el teixit social i associatiu, i els col·lectius de risc i persones 
físiques.

Policia Municipal d’Olot
Informe elaborat per la Policia Municipal d’Olot

La pandèmia de la COVID-19 ha trasbalsat la vida de les persones, però també el servei policial s’ha 
vist alterat de forma important. Les limitacions i restriccions establertes per les autoritats pel que fa 
a “tocs de queda”, confinaments domiciliaris i/o perimetrals per territoris, limitacions a l’activitat 
comercial i de restauració, i limitacions a les trobades socials,  han provocat que molts dels esforços 
de la Policia Municipal hagin anat en aquest sentit, la qual cosa ha afectat la feina en altres àmbits.  
Es posa en evidència en determinats moments de l’any com baixen els accidents de trànsit o els fets 
delictius en relació amb el primer període de l’estat d‘alarma. En contrapartida, hi ha un augment 
significatiu pel que fa a les actes administratives vinculades a una normativa fins ara inexistent. 

En el decurs del primer trimestre del 2020, just abans de l’agreujament de la crisi sanitària, també es 
va haver de fer front a fenòmens meteorològics vinculats al canvi climàtic, que semblen incidir cada 
cop de forma més rellevant en el servei de policia. El temporal Glòria, amb les corresponents activa-
cions de plans de protecció civil Vencat, Inuncat i Neucat (tot d’una sola vegada) ha estat un altre 
repte que s’ha superat de forma òptima. El treball de coordinació de la protecció civil ha estat un 
element clau per assolir amb èxit l’objectiu d’alertar i protegir la ciutadania.
La persistència pel que fa a la pujada de fets penals i una creixent conflictivitat social, conseqüència, 
en part, d’una major pobresa, que comporta necessitats creixents en habitatge a baix preu o gratuït, 
ha comportat un gran creixement de les ocupacions i la picaresca que l’acompanya. 
Aquesta conflictivitat social condiciona l’estructura operativa de la Policia Municipal, que el 2021 
estarà més orientada a donar una millor resposta reactiva en detriment de la prevenció.

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

L’any 2020 han entrat 3.260 assumptes judicials als jutjats d’Olot i la Garrotxa, un 13% menys que 
l’any passat, una situació molt probablement provocada també per les restriccions Covid19. Dels 
assumptes que van entrar, el 41% són procediments civils (reclamacions de quantitat, desnona-
ments i altres conflictes), el 53% són procediments penals i el 6% procediments penals de violència 
contra la dona, un percentatge que segueix igual que al 2019, tot i que cal destacar que, en relació 
amb els expedients presentats el 2019, durant el 2020 se’n van presentar 187, 40 menys. Pel que fa 
a l’entrada d’assumptes judicials, aquests també s’han reduït. També és destacable la reducció d’un 
19% dels procediments penals de violència contra la dona.

La resolució d’assumptes judicials es concreta en 426 sentències, amb una disminució del 14% 
respecte de l’any anterior.
A finals de 2020, els jutjats d’Olot registren un total de 2.178 casos pendents, xifra que representa un 
augment del 34,1% en relació a un any abans. 

ALIANCES

Pel que fa a les administracions de la comarca, en aquesta edició s’analitza de nou l’evolució de la 
despesa dels ajuntaments (€/hab). A partir de les dades de les liquidacions agregades dels pressu-
postos dels 21 ajuntaments de la Garrotxa disponibles en el portal Municat de la Generalitat de 
Catalunya, s’estudia l’evolució dels ingressos i les despeses del 2004 al 2019.
En aquest sentit, l’evolució dels ingressos totals del conjunt d’ajuntaments de la comarca, després 
d’uns anys amb reajustaments en les transferències de capital, s’ha mantingut més o menys estable.
Quant a les despeses totals del conjunt d’ajuntaments de la Garrotxa, també es mantenen més o 
menys constants en els darrers 8 anys, després d’una disminució significativa, sobretot arran de la 
davallada de la inversió. La despesa obligada es manté amb una lleugera tendència a l’alça durant 
tots aquests anys.
Finalment, pel que fa a la capacitat bruta d’inversió municipal, es correspon als ingressos totals 
municipals menys la despesa obligada. Després de la important davallada fins l’any 2013, la capaci-
tat d’inversió es va mantenint més o menys constant. 

Finalment, pel que fa a la construcció, es manté relativament estable, una situació que es reflec-
teix a la Garrotxa amb l’augment tant del nombre d’habitatges acabats com iniciats. L’agricultu-
ra es manté en la tònica negativa dels últims anys.

MERCAT DE TREBALL 
Tot i que la pandèmia Covid-19 ha alterat totes les previsions que hi havia sobre creixement i 
ocupabilitat, tant a la comarca de la Garrotxa com al conjunt català, la Garrotxa ha estat una de 
les úniques comarques de Catalunya capaç de crear ocupació, gràcies sobretot a la seva estruc-
tura productiva i a l’increment de demanda d’aliments, un dels sectors clau de l’economia 
comarcal.  Les dades del primer trimestre de l’any 2020 confirmen el repunt de l’ocupació a la 
comarca, que la situava en màxims històrics a finals del 2019. A partir del març 2020, tant el 
nombre d’aturats com el nombre de demandants d’ocupació s’incrementa per la incertesa 
provocada per la pandèmia i els diferents tancaments i restriccions.  En el cas dels aturats, el 
creixement és constant però menor a l’esperat, unes dades que possiblement estan encara 
emmascarades pels diferents EROS/ ERTOS; en aquest cas, es passa de 2.226 persones atura-
des al març 2020 a les 2.757 al desembre. D’altra banda, pel que fa a persones demandants 
d’ocupació, sí que s’observa un creixement notable, de les 3.012 persones demandants d’ocu-
pació el mes de març fins a les 7.801 al desembre 2020. En aquest sentit cal apuntar que el 
nombre de procediments (ERO) amb comunicats no desistits i resolts acumulats de gener a 
desembre 2020 van ser de 1.026 i el nombre acumulat de treballadors afectats va arribar als 
7.043.
Degut, també, a la situació provocada per la Covid-19, es va obrir a Olot l’ Oficina per a la Reacti-
vació Econòmica de la Garrotxa, des de la qual s’han portat a terme, al llarg de l’any, diferents 
projectes destinats a la dinamització econòmica del territori. Entre les diferents accions hi ha el 
Projecte de capacitació digital  per tal de reduir la bretxa digital i fomentar les competències 
digitals tant d’empreses com també de la ciutadania a través del Garrotxa Digital Talent, així 
com la col·laboració amb altres cursos especialitzats.

INFORME INSERCIÓ LABORAL GRADUATS FP 2019 LA GARROTXA
Persones-Prosperitat: Informe elaborat per la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot (FES)

Segons l’estudi Inserció laboral dels ensenyaments professionals, el 8% dels alumnes graduats 
en FP o Ensenyaments Artístics, l’any 2020, en algun dels centres de la comarca, està buscant 
feina. Per obtenir aquests resultats s’ha fet una enquesta d’inserció laboral a 392 joves de la 
promoció de l’any 2020, sis mesos després d’haver-se graduat (aproximadament el 90% dels 
alumnes que han acabat els estudis). 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. 

PAU

SEGURETAT
Mossos d’esquadra - Informe elaborat pels Mossos d’Esquadra – ABP de la Garrotxa

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.  Cal destacar que aquest any  s’ha variat una mica l’anàlisi dels 
delictes i en aquesta edició ens centrarem només en aquells delictes que provoquen sensació/per-
cepció   d’inseguretat,   que creen o poden crear un clima de por, és a dir,   els delictes contra el 
patrimoni com els robatoris a domicilis, establiments i delictes contra les persones com els robatoris 
violents, estrebades, baralles etc. Hem deixat fora d’aquesta anàlisi determinats delictes que no 
generen sensacions o percepcions d’inseguretat com poden ser estafes per internet, i/o els delictes 
contra el trànsit, i que no afecten les percepcions de la col·lectivitat, malgrat que siguin delictes que 
cal destacar que han patit un augment degut molt probablement a les situacions de confinament i 
l’augment de l’ús de les eines informàtiques per realitzar diferents comunicacions i compres.

Al fil d’aquest nou càlcul, cal dir que a la Garrotxa la taxa és de 33’85 delictes per 1.000 habitants, 
mentre que el global de Catalunya és del 50,75, és a dir 17 punts per sota 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 als delictes, la tendència en 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, que ha registrat un 
lleuger descens, possiblement degut als diferents confinaments per la Covid-19. I, com a segon tipus, 
un fet delinqüencial que no necessàriament incideix de manera directa sobre les persones i/o les 
coses, que són els delictes informàtics com les estafes que, contràriament als anteriors, mostren un 
lleuger augment en relació amb el 2019, possiblement també per l’augment de l’ús d’eines informà-
tiques a causa de les restriccions per Covid-19.

En la valoració general, l’any 2020 ha estat un any excepcional degut a l’emergència epidemiològica 
SARS-CoV2, un any en què les nostres prioritats i funcions policials han variat respecte d’altres anys. 
En determinats períodes s’ha hagut d’intensificar els controls i seguiment de les mesures de preven-
ció, així com les limitacions a la mobilitat, amb la finalitat d’evitar i/o frenar la propagació de la 
COVID-19. Per altra banda, hem hagut de continuar realitzant les nostres tasques policials de 
prevenció de robatoris i investigació de delictes. Serà difícil valorar mai quantitativament la prevenció 
que fa la policia perquè no es tracta d’un valor tangible; és molt difícil determinar quants delictes 
hem aconseguit evitar, ja sigui amb la presència de les patrulles diàries o els controls policials a la 
carretera, com per la dissuasió en les identificacions de persones sospitoses. Per tant, la feina 
preventiva policial és molt difícil de percebre i determinar si no és amb una anàlisi constant de les 
dades dels fets delictius i de les investigacions.
Finalment, cal incidir de nou en la consolidació del GAV (Grup d’Atenció a la Víctima), que és l’oficina 



POBLACIÓ
Dades recollides de l’Informe elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de l’informe 
d’Activa Prospect i dades de referència de l’IDESCAT

L’any 2020, la població de la comarca de la Garrotxa ha crescut en 1.030 persones, un 
increment de població lleugerament superior al de l’any 2019 (+977). Els anys anteriors, però, la 
població no havia crescut amb tanta força i inclús en alguns períodes va tenir un creixement 
negatiu. De les 58.620 persones que hi ha a la Garrotxa, 29.419 són homes i 29.201 són dones. 
Des del 2010 hi havia hagut un major nombre de dones que homes, al territori. La taxa de 
feminització garrotxina és de 99,26 dones per cada 100 homes. En els últims anys aquesta taxa 
sempre ha estat entre el 99 i el 100, cosa que indica que sempre hi ha hagut un nombre proper 
d’homes i dones. A Catalunya, en canvi, la taxa de feminització és del 103,8%.
Tot i això, a la comarca tradicionalment hi ha un major nombre de dones dins del col·lectiu de 
més grans de 65 anys, valor que s’incrementa a partir dels 85 anys, on la distribució és quasi el 
doble, amb 1.701 dones i 861 homes. Pel que fa a la distribució territorial, la major part de la 
població es concentra a la ciutat d’Olot, que compta amb 35.926 habitants (el 61,3% de la 
població de la comarca). La resta dels 20 municipis aglutinen 22.694 habitants. D’aquests 
municipis, tots tenen menys de 3.000 habitants excepte la Vall d’en Bas (3.093) i Sant Joan les 
Fonts (3.044). Hi ha 12 municipis que tenen menys de 1.000 habitants.

L’índex d’envelliment el 2020 és de 138, però cal destacar que la Garrotxa presenta una situació 
de menys envelliment si ho comparem amb el 2001, quan l’índex va arribar a 180,3. L’any 2012 
l’envelliment va baixar dràsticament, i llavors es va estabilitzar fins ara, que creix o decreix però 
a un ritme menor.

Pel que fa a les migracions externes, aquest 2020 veiem que la tendència a l’alça de la població 
estrangera es repeteix amb xifres similars a les del 2019. Hi ha aproximadament 1.000 
habitants estrangers més a la Garrotxa, un 10,7 % més (ara en són 9.843). A la capital de la 
comarca, la variació és força similar: 10,2 %, en canvi és lleugerament superior que la de la resta 
de Catalunya (8,7 %). Pel que fa al percentatge de població estrangera respecte al total de la 
població, representa el 16,79 % de la comarca, molt a prop del percentatge de Catalunya del 16,2 
%. A Olot representa un percentatge superior, amb un 21,8. La Garrotxa és la novena comarca 
amb més percentatge de població de fora la Unió Europea. S’ha de destacar que sense l’arriba-
da de persones de l’estranger, el saldo migratori no podria compensar la baixa natalitat i, per 
tant, no hi hauria un creixement de la població i un major envelliment. Per continents, podem 
observar com el 2020 la població per nacionalitat estrangera predominant a la Garrotxa prové 
d’Àsia i Oceania (2.667 persones, 27,09 % la població migrada), d’Àfrica (2.514 persones,25,54 %) 
i de la resta de la Unió Europea (1.883 persones, 19,13 %).

PLANETA
Informe 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
Les dades meteorològiques de l’estació del Parc Nou d’Olot mostren les tendències des de l’any 
1990 fins a l’actualitat: les temperatures augmenten i les precipitacions disminueixen.
Durant l’any 2019 la precipitació mitjana de les estacions meteorològiques comarcals ha estat 
de 1237 mm, un 44% superior a la mitjana de la pluviometria dels darrers anys, que ha estat de 
875 mm.
A l’estació de Can Jordà (Santa Pau) es controla la concentració d’ozó de l’aire. Per a l’any 2020 
es va complir el valor objectiu de protecció de la salut humana (VOPS). També es controla la 
concentració de diòxid de nitrogen i per a 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. Una és a Olot i l’altra, a Sant Joan les Fonts. Els nivells mesu-
rats 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
Durant el temporal Glòria, ocorregut al gener del 2020, a la comarca van caure entre 250 i 500 
mm en tres dies, i el cabal de les lleres fluvials de la Garrotxa va augmentar de manera impor-
tant. Aquest fenomen meteorològic provocà l’arrossegament de vegetació i altres materials a les 
lleres i importants desperfectes en infraestructures, vies de comunicació i instal·lacions munici-
pals, valorats en quasi 3 milions d’euros. 
El 2020, el nombre de visitants als espais naturals protegits ha estat notablement inferior al 
d’anys anteriors. A la fageda d’en Jordà, el descens ha estat de 30.499 visitants, cosa que repre-
senta un 32,47% respecte de l’any anterior. Aquest mateix percentatge (32,6%) és idèntic al 
descens de visitants de l’Espai Museístic de les grederes del Croscat (va passar de 54.538 a 
36.761). En canvi, a la vall de Sant Aniol hi va haver un increment de visitants (de 31.150 a 33.325). 
Això s’explica perquè en els mesos d’estiu, els de més freqüentació a l’Alta Garrotxa, no hi havia 
vigents restriccions de mobilitat derivades de la pandèmia per COVID-19, en canvi sí que eren 
vigents en els mesos que la fageda d’en Jordà i el volcà del Croscat reben més visitants.
La presència d’espècies exòtiques invasores és una de les amenaces més greus que afecten la 
biodiversitat. En relació amb la papallona del boix, s’estan duent a terme diferents seguiments 
gràcies als quals coneixem com es produeix la seva expansió per tot el país. A Catalunya, en el 
2020, la papallona ha afectat, amb diferents graus d’intensitat, 183 municipis de 20 comarques. 
En aquests municipis, el nivell d’afectació “sever” ha passat de 16,72% (2019) a 32,61% (2020).
En les cinc estacions situades a la Garrotxa que controlen la corba de vol dels adults, la sèrie de 
tres anys (2018-2020) mostra una tendència a la baixa que s’atribueix, directament, a la reduc-
ció de la disponibilitat de boix.

AIGUA
Amb dades dels darrers 10 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 divuite-
na comarca de Catalunya amb menys consum d’aigua d’ús domèstic per habitant i dia i, amb 
113 litres, se situa per sota els 117 litres que es calcula que consumeix, de mitjana, un català.
El 45% dels punts de cursos fluvials mostrejats durant el 2020, segons l’índex biològic IBMWP, 
presenten una qualitat bona; el 50% la qualitat és mitjana i el 5%, deficient. Segons l’índex de 
diatomees, el 90% dels punts presenten una qualitat bona i molt bona. 
Totes les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2020 presenten valors de concentració de 
nitrats inferiors al valor paramètric (50 mg/l). La concentració total de nitrats enguany torna a 
tenir la tendència a la baixa dels darrers anys.
Enguany els nivells piezomètrics dels aqüífers són poc profunds degut a les precipitacions 
abundants.
Els sistemes de sanejament d’aigües residuals de la comarca, amb 21 depuradores, donen servei 
al 89% de la població comarcal, cosa que representa el 99% de la població que resideix en nuclis. 

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. 
L’any 2014 s’inicia una tendència a l’alça, que a Catalunya continua fins al 2019; a la Garrotxa 
aquest any canvia la tendència i disminueix un 5%.
Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà de selecció a la comarca és del 52%. Besalú és el 
municipi amb un nivell de selecció més elevat, amb el 87% dels residus seleccionats. En el 
conjunt de Catalunya el grau de selecció és del 45%.
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, quan torna a 
començar un procés d’increment que es frena a partir de l’any 2018. 

ENERGIA
El consum elèctric dels equipaments municipals de la comarca continua baixant. Aquest any la 
reducció ha estat major, ja que a les mesures d’eficiència energètica que s’han continuat 
efectuant s’hi han afegit les restriccions de la pandèmia que han fet que els consums en els 
equipaments, sobretot esportius, culturals i educatius, hagi baixat.

En els enllumenats s’ha continuat amb la implantació de la tecnologia LED. I en els equipa-
ments es comença a notar l’efecte de les 10 instal·lacions que s’han posat en marxa durant el 
2019 i a les quals, properament, se n’incorporaran 11 més en altres equipaments municipals, 
majoritàriament escoles. Aquesta generació neta i local s’afegirà a l’energia 100% renovable que 
consumeixen tots els ajuntaments de la comarca.

Pel que respecta a les instal·lacions de generació elèctrica local, aquest 2020 ha tingut lloc un 
creixement exponencial d’instal·lacions d’autoconsum. Fins a l’any 2012 hi havia 44 instal·la-
cions fotovoltaiques, totes amb la modalitat d’injecció a la xarxa. Del 2014 al 2019 se’n van posar 
en marxa 40, i només aquest 2020 i primer trimestre del 2021 se n’han instal·lat 64, la qual cosa 
vol dir que actualment tenim 145 instal·lacions de generació local d’energia. Són de nova 
incorporació i majoritàriament de petita potència, que s’han instal·lat en habitatges unifamiliars. 
També es  constata l’efecte dels incentius i les bonificacions que estan aplicant alguns ajunta-
ments.

MOBILITAT
El 2020 hi havia punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a Besalú, Beuda, Riudaura, Olot i 
Santa Pau. Durant l’any se n’ha incorporant un de nou en un establiment turístic.
Fins al setembre del 2020, a la comarca hi havia matriculats un total de 482 vehicles elèctrics 
amb les diverses modalitats (híbrids, elèctrics...). Els majoritaris són els híbrids, i  cada cop hi ha 
més turismes totalment elèctrics, tot i que també s’hi estan incorporant altres vehicles (furgone-
tes, autobusos...). Malgrat l’augment que van tenint les matriculacions d’aquest tipus de  
vehicles, només s’arriba a un 1% del parc de vehicles de la comarca.

PERSONES

HABITATGE
Informe elaborat per l’Oficina d’Habitatge d’Olot

L’activitat constructora a la comarca, durant el 2020, no es ressent especialment dels efectes de 
la pandèmia de la Covid-19, pel que fa a la construcció d’habitatges, si durant el 2019 s’iniciaven 
94 habitatges, durant el 2020 se’n van començar 134, fet que suposa un augment del 42,5%. En 
els habitatges acabats, l’augment també ha estat moderat, i s’ha passat de 33 a 85 habitatges 
finalitzats durant el 2020. Aquesta tendència és inversa tant a les comarques gironines com al 
global de Catalunya, on podem observar un lleuger descens entre el 2019 i el 2020 tant en 
habitatges iniciats com acabats.
Pel que fa al mercat immobiliari residencial,  també trobem un augment notable en el nombre 
d’habitatges venuts, tant nous com usats, seguit d’un augment 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 2020 de 995, lleugerament per sota de l’any 
2019, amb 1.070 contractes formalitzats. L’import del lloguer mensual ha crescut d’un 1,5%, 
entre 2019 i 2020 i ha passat d’una mitjana a la Garrotxa de 469,33 euros mensuals a una 
mitjana de 476,56 euros/mes.

SERVEIS SOCIALS
Informe elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG)

Aquest 2020 ha vingut marcat per la crisi mundial provocada per la pandèmia de la Covid-19, 
que està provocant impactes en les necessitats socials de la població de la comarca. Actualment 
encara no sabem quins efectes provocarà a mitjà termini la incertesa laboral i l’augment de les 
xifres d’atur, però sí que hem detectat que cada vegada arriben més situacions amb molta 
precarietat econòmica i d’habitatge. Aquest any, de totes maneres, s’ha detectat un augment 
del nombre d’ajudes d’urgència social, així com també el nombre de persones ubicades tempo-
ralment en pensió; enguany afegim dins l’àmbit d’habitatge les dades relatives a l’atenció a les 
situacions de pobresa habitacional, dades relatives a ajuts al pagament del lloguer o persones 
que s’han beneficiat del servei de dutxes i bugaderia. 
En relació amb els serveis a domicili, hi ha un descens de les persones que han rebut el servei 
d’ajuda, així com també el nombre de persones que reben el servei d’àpats a domicili, una 
situació que ha estat provocada pel confinament i que aquest 2020 ha fet disminuir, gairebé a 
la meitat, el nombre de persones que són traslladades regularment amb el servei de transport 
adaptat respecte del 2019.

EDUCACIÓ
Informe elaborat per l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot

El curs passat va estar marcat pel confinament escolar causat per la pandèmia de la Covid-19, 
tot i que encara és d’hora per observar-ne l’impacte. Les dades són similars a les de la resta de 
Catalunya, si bé sí que es poden identificar algunes especificitats, com una major escolarització 
a les escoles bressol i uns millors coneixements en matemàtiques i ciència a l’ESO. Com a dades 
positives, hi trobem uns bons resultats de les notes PAU (selectivitat), i una bona oferta de cicles 
formatius i de programes per a les noves oportunitats (PFI i IFE). L’origen familiar segueix condi-
cionant molt els resultats d’ESO dels alumnes, i encara avui el biaix de gènere en els cicles 
formatius (cicles de nois i cicles de noies) és molt acusat.

ESTUDIS UNIVERSITARIS 
Informe elaborat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot

Després de més de 10 anys recollint les dades dels estudiants universitaris amb domicili a la 
Garrotxa, veiem que en alguns graus continua el predomini de les dones mentre que en d’altres 
predominen els homes. Això és un reflex que ens trobem encara davant de professions molt 
polaritzades, bé per ser altament feminitzades o bé masculinitzades.
Centrant-nos en els continguts d’aquests estudis, veiem que les cures es concentren en el sector 
femení, ja que acullen un nombre més alt d’estudiants dones, en termes generals, i també 
mirant-ho grau per grau.
És a dir, de les 678 dones que estan cursant graus universitaris durant aquest curs 2020-21, el 
37% ho fan en graus relacionats amb les cures, com ara Educació Infantil i Primària, Infermeria, 
Medicina, Pedagogia o Treball Social, entre d’altres.
En nombres absoluts, dels 1.144 estudiants de grau amb domicili a la comarca, 678 són dones (el 

59,26%) i 466 són homes (el 40,73%). Una tendència que es va repetint des que recollim dades.
La Universitat de Girona continua aplegant bona part dels universitaris provinents de la Garro-
txa, i per al curs 2020-21 són 425, xifra que representa més del 37% del total d’estudiants de la 
comarca.
La segueixen la Universitat de Barcelona, amb 152 alumnes, la Universitat Oberta de Catalunya, 
amb 123 alumnes, i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 122 alumnes. 
Aquestes posicions s’han mostrat pràcticament immutables els darrers anys.

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

El 2020 ha sigut un any que ha capgirat la vida de tothom i el funcionament de les institucions. 
El primer trimestre de l’any 2020 (gener-març), que corresponia al segon del curs 19/20 (de 
gener a març), es va poder fer amb normalitat: els exàmens es van fer el dijous 12 de març i el 
confinament va començar just l’endemà, el divendres 13. Des d’aquesta data i fins al 17 de juliol, 
els tècnics del CPNL van estar teletreballant.
Durant aquests mesos, el CPNL va treballar en el disseny de diferents modalitats d’aprenentat-
ge, atès que fins al moment només existien els cursos presencials i els cursos en línia. Durant el 
segon trimestre de l’any (abril-juny), únicament va ser possible atendre els alumnes que podien 
estudiar en línia des del Parla.cat, i l’oferta es va centralitzar des de Barcelona, des d’on es van 
repartir els cursos a cada població, tenint present que el Parla.cat era l’única plataforma existent, 
en aquell moment, i que tenia un límit de 18.000 inscrits. 
De les dades del 2020 es desprenen les anàlisis següents:
Que l’índex d’alumnes d’Amèrica Central i del Sud és altíssim, i ha esdevingut el gran gruix de 
l’alumnat dels cursos.
L’alt índex de població amb el castellà com a primera llengua ha fet reduir la diversitat lingüística 
a les aules, on més del 80% dels alumnes de cada grup bàsic té aquesta llengua com a primera.
L’índex de població panjabi que viu a Catalunya és del 6,13%, mentre que a Olot és del 18,16%, 
tres vegades més. I, malgrat que estem parlant d’una població de 1.563 persones a la ciutat, en 
tenim una representació molt petita entre els estudiants de català. Una tendència molt similar 
és la del col·lectiu xinès, el quart més nombrós a Olot (768 persones) i que a les aules dels cursos 
de català és gairebé és inexistent.
Les eines digitals han estat una barrera per a moltes persones, no només perquè no tenien prou 
coneixements per treballar-hi (fer el tràmit de la inscripció, seguir-hi el curs), sinó també perquè 
a vegades no comptaven amb els recursos necessaris (sense connexió wifi o poques dades de 
connexió, dispositius mòbils molt vells o sense cap dispositiu mòbil; un índex molt elevat no 
comptava amb ordinador o tauleta, unes eines més còmodes per estudiar-hi). Per tant, la bretxa 
digital s’ha afegit a tota la resta de bretxes i ha fet més vulnerables els qui ja ho eren (per factors 
socials, d’edat, d’origen, etc.)
Agafant tot l’any globalment, i comparant-lo amb les dades del 2019, observem que s’ha pogut 
atendre un 33,3% menys de població només pel que fa als cursos de català. Cal tenir en compte, 
a més, que els projectes de dinamització per fomentar la cohesió social i l’ús de la llengua (clubs 
de lectura fàcil, activitats diverses, voluntariat per la llengua) i els relacionats amb el món socioe-
conòmic (el projecte Empreses lingüísticament responsables) han quedat paralitzats.

Finalment, cal destacar que, per segon any consecutiu, en col·laboració amb l’Àrea d’Informació 
del Territori de l’Ajuntament 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 
hagi 768 parlants de xinès mandarí, cosa que vol dir que estan molt repartits per tot Olot). 

SALUT  
Informe 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) 

L’any 2020 ha estat un any marcat per la pandèmia de la Covid-19 en tots els àmbits, i en el món 
assistencial l’hem patit de primera mà.
La comarca ha vist, els primers mesos de l’any,  igual com a la resta de Catalunya, com augmen-
tava de manera sobtada la mortalitat dins aquelles residències geriàtriques on el virus entrava; 
l’hospital va haver d’improvisar una zona amb 4 llits de semicrítics per poder donar resposta als 
casos greus i que calia derivar a les UCI, que també s’anaven saturant. L’atenció primària va 
necessitar reorganitzar-se tancant molts consultoris locals i separant les visites de l’aparell 
respiratori de la resta d’urgències per minimitzar el risc de contagi dels professionals i de la 
mateixa població dins les consultes.
Durant molts mesos els serveis assistencials han viscut davant la incertesa d’una malaltia que 
ens omplia d’interrogants i ens obligava a deixar de fer moltes de les activitats preventives, de 
seguiment de les persones amb malalties cròniques i de cribratge poblacional.
A poc a poc l’activitat s’ha anat restablint gairebé del tot, però invertint el tipus de visites: tot el 
que és virtual i telefònic ha agafat una embranzida inesperada. S’han reobert els consultoris 
locals, adaptant-los en la mesura del possible per poder conviure amb la Covid-19.
El repte actual és controlar aquest fràgil equilibri, assegurar l’accessibilitat de tothom evitant que 
la bretxa digital ens ho impedeixi, recuperar els controls periòdics de les malalties cròniques, 
diabètics, hipertensos tant a primària com a l’especialitzada, i consolidar els aprenentatges i les 
millores que aquest 2020 ens ha deixat.

ESPORTS 
Informe elaborat per l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot 

Enguany, ens trobem davant d’unes dades totalment atípiques i que responen a l’episodi 
d’emergència sanitària i social provocat per la pandèmia de la Covid-19. Per a aquesta edició, 
tampoc no ha estat possible recollir les dades d’esport federat d’Olot per l’aturada de l’activitat 
de moltes associacions a causa de les nombroses restriccions a què s’han vist sotmeses, així 
com també els freqüents canvis en la normativa que permetia les diferents activitats esportives.
Aquesta mateixa situació d’inestabilitat normativa ha afectat ja no només els usos de les 
instal·lacions esportives municipals, que s’han vist reduïts en general a 1/3 dels usos que tenien 
les mateixes instal·lacions el 2019, sinó que també ha afectat directament la participació de les 
escoles en les activitats de promoció de l’activitat física. En aquest sentit, és important ressaltar 

la pèrdua d’escoles, i per tant d’alumnes, que no han accedit a aquestes activitats, bé sigui per por 
a la pandèmia, bé per les restriccions de la normativa. Aquest és un fet que preocupa especial-
ment si fem referència a l’accés a l’esport per part dels col·lectius d’alumnes més vulnerables.

En relació també amb aquestes activitats, l’activitat que s’ha vist més afectada és la natació, 
degut, entre altres coses, a la necessitat de desplaçament de l’alumnat a la instal·lació esportiva. 
Contràriament, i per aquest mateix motiu, l’activitat d’escacs, en què el professorat es desplaça-
va als centres educatius, no s’ha vist tan afectada i ha mantingut una xifra d’alumnes partici-
pants molt similar a la del 2019.

CULTURA
Informe elaborat per l’Institut Municipal de Cultura d’Olot

L’any 2020, l’activitat cultural d’Olot va patir, com tots els sectors, les conseqüències de la 
pandèmia mundial de la Covid 2019. El període de confinament i les mesures de prevenció 
posteriors decretades per pal·liar-ne els efectes van provocar una davallada important de l’activi-
tat, que s’ha traduït en una disminució substancial de tots els  indicadors culturals de l’Observa-
tori. Això no obstant, malgrat la crisi sanitària, l’Institut Municipal de Cultura d’Olot va fer un 
esforç per no aturar la cultura a la ciutat i va adaptar ràpidament tant la programació com els seus 
equipaments a les noves circumstàncies. Un exemple d’això va ser la transformació del festival 
Sismògraf a la tardor o el cicle “Encontres a la II Fase” celebrat durant el període de desescalada 
del primer confinament, amb el qual es perseguia un doble objectiu: reprendre l’activitat presen-
cial i donar suport als professionals del sector, fortament castigats per la pandèmia.

En termes pressupostaris, tot i no decréixer substancialment la inversió municipal, que es va 
mantenir en els 2,8 milions d’euros,  es van programar gairebé un 55% menys d’espectacles 
d’arts escèniques i música (-77%); 19 exposicions enfront de les 27 de l’any anterior, o 55 xerrades 
i presentacions de llibres, un 55% menys que l’exercici 2019. I, lògicament, tant per la suspensió 
d’activitats com per l’obligada reducció dels aforaments, la participació ciutadana també es va 
veure minvada. En xifres, la pandèmia va fer disminuir en gairebé un 65% el nombre d’especta-
dors d’arts escèniques, en un 71% els visitants als museus i en pràcticament un 45% el nombre 
de visites diàries a la Biblioteca, que van passar de 430 a 233.

Aquest 2020, malgrat l’excepcional situació viscuda, des de l’àmbit cultural, es va intentar 
durant tot l’any continuar fent un important esforç de comunicació per fer arribar la cultura a 
totes les llars durant els mesos de confinament i per animar a consumir-ne durant els períodes 
de reobertura. Aquest esforç es va traduir a mantenir la línia ascendent en les dades de segui-
dors de Facebook, Twitter i Instagram, probablement les úniques xifres positives de la taula.

PROSPERITAT

COMPORTAMENT ECONÒMIC
Segons la revisió de dades 2019 del PIB 2018, la Garrotxa presenta un PIB lleugerament per sota 
del que es va calcular per a l’any 2018, i ha passat dels 1.756 milions d’euros del 2018 als 1.692,3 
del 2019. Cal tenir en compte que aquesta davallada és fruit d’una moderació del creixement 
que ja va començar a experimentar la comarca el 2018, i no es pot contextualitzar en cap cas en 
la pandèmia Covid perquè són dades calculades anteriorment. En paral·lel, s’observa un creixe-
ment més lent de la base imposable per declarant de l’IRPF respecte al conjunt de Catalunya, 
això ha fet que la Garrotxa s’allunyi sensiblement dels nivells de renda mitjana del principat, 
trencant la tendència a la convergència que venia experimentant els darrers anys.
L’evolució de la renda a la comarca, segons les últimes dades disponibles (2018), s’estabilitza a 
la baixa respecte de les previsions del 2017; la catalana se situa al voltant dels 24.255 euros.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Atenent a la falta de dades d’afiliació del quart trimestre del 2020, i prenent com a base les 
dades del tercer trimestre, s’observa que els serveis continuen liderant el nombre de llocs de 
treball a la comarca, amb 12.841 llocs de treball. Cal tenir present, però, que aquest sector és molt 
divers i engloba des del comerç i l’hostaleria fins a la sanitat, administracions públiques, 
transports i educació, entre d’altres. Per altra banda, la indústria, amb una dada lleugerament 
per sota de la de l’any 2019 ( hem de tenir en compte que en aquesta ocasió ens falten les dades 
del quart trimestre del 2020), amb 8.662 llocs de treball a la comarca, i encapçalada pel sector 
alimentari, representa un 37,7% de l’ocupació; un sector que continua creixent tant en pes 
econòmic com en creació de llocs de treball.

El comerç, per la seva banda, continua la tendència a la davallada, i redueix el pes tant en 
percentatge el VAB (valor afegit brut) com en ocupació. Per tal de revertir la situació, des de 
DinàmiG i l’ACO (Associació de Comerciants d’Olot) s’està treballant des de fa uns anys amb 
l’Observatori dels Centres Urbans Fundació Comerç Ciutadà, que analitza el flux de vianants al 
centre de la ciutat, així com el dinamisme del sector comercial, la distribució espacial i els locals 
oberts per sectors. Per a aquest 2020, l’estudi conclou que la intensitat mitjana diària ha 
presentat valors excepcionalment baixos degut a la pandèmia Covid-19, la qual, amb el procés 
de desescalada i el mateix confinament, ha fet disminuir els desplaçaments de la població. Això 
no obstant, el nivell de locals buits a la ciutat no ha presentat augments significatius, la qual 
cosa exemplifica la relativa solidesa del sector. 

>69

Aquest informe s’elabora des del 2017 i el percentatge d’alumnes en situació de cerca de feina 
estava situat sempre al voltant del 5%, però aquest 2020 el percentatge ha augmentat lleugera-
ment, segurament per la crisi sanitària provocada per la Covid-19. Els tutors d’empresa que fan 
el seguiment de les pràctiques i de la inserció laboral de l’alumnat manifesten que algunes 
empreses són més reticents a l’hora d’agafar alumnes o exalumnes, situació provocada per la 
incertesa del món laboral. 
Un 60% dels joves graduats ha trobat feina, mentre que un 48% continua estudiant (d’aquests, 
un 16% combina estudis i feina). Si només ens fixem en els graduats de cicle mitjà, un 65% 
continua estudiant, pràcticament tots un grau superior. Pel que fa als graduats de cicle superior, 
un 49% estudia a la universitat, cosa que demostra que els cicles de grau superior són una via 
igual de vàlida que el batxillerat per accedir a estudis universitaris, amb l’avantatge que els 
alumnes provinents dels cicles han pogut conèixer la realitat del seu perfil professional a través 
de la formació en centres de treball, tenen un bon coneixement de la part pràctica que els facilita 
la inserció laboral i és una opció molt valorada per les empreses. En aquest sentit, i per reforçar 
la importància de les pràctiques a les empreses per inserir-se en el món laboral, per primer any 
es comencen a incorporar les dades dels alumnes enquestats que provenen d’estudis en moda-
litat dual per tal de poder-ne avaluar la tendència en les futures edicions.
Referent a la feina actual, un 81% manifesta que la realització dels estudis de cicles els ha facilitat 
la incorporació al món laboral. Aquests resultats demostren que els estudis de formació profes-
sionalitzadora són una opció molt interessant a l’hora de trobar feina. Quant al tipus de contrac-
te, el 54% són temporals, enfront d'un 39%, que són indefinits.    

COMERÇ EXTERIOR
Informe elaborat per la Cambra de Comerç de Girona

Durant el 2020, les exportacions gironines van ser de més de 5.803 milions d'euros, contra una 
xifra d'importacions d’uns 2.634 milions. Les xifres d'exportacions de les empreses gironines, a 
més, signifiquen el 8,76% de les exportacions catalanes. Les importacions, per la seva banda, 
representen el 3,48% del global català. 
Tot i la pandèmia Covid-19, és important destacar que, durant aquest 2020, les exportacions 
catalanes van arribar al registre històric de més de 66.265 milions. 
Per altra banda, els Certificats d'origen que van emetre el 2020 les Cambres de la demarcació 
de Girona van ser de 26.650, mentre que el 2019 es va arribar a un volum de 20.073, cosa que 
suposa un increment del 32,77%.
Observem, doncs, un any més que la Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament 
exportadora, que representa un 9,11% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a 
països de 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 2019 han tingut un creixement del 4,57%. El valor estimat anual 
és de 528,76 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
Informe elaborat per Turisme Garrotxa

L’any 2020 ha estat l’any més complicat per al sector turístic. Els indicadors disponibles en el 
moment de redactar aquest informe encara no permeten avaluar la magnitud de l’afectació, que 
haurà estat, de ben segur, molt severa.
Pel que fa a l’oferta, s’han continuat creant nous allotjaments per a turisme familiar, però se n’han 
tancat d’altres, adreçats a col·lectius. El sector privat no ha pogut fer res més que adaptar-se a la nova 
situació marcada per la pandèmia, al confinament domiciliari, als reiterats canvis del Procicat sobre 
la mobilitat de les persones i als horaris d’obertura dels establiments, aplicar totes les noves norma-
tives sanitàries i, sobretot, aguantar la respiració, a l’expectativa dels ajuts de les administracions i 
d’una tornada a la normalitat que, a 31 de desembre, encara es preveia llunyana.
La demanda, per la seva banda, ha baixat dràsticament, i també s’ha hagut d’adaptar a unes restric-
cions de mobilitat que, quan s’han relaxat, atesa la necessitat de la població d’estar en contacte amb 
la natura, han generat una estacionalitat molt marcada. En definitiva, unes decisions –les de les 
restriccions de mobilitat- que probablement hauran generat uns efectes contraproduents des d’una 
perspectiva sanitària.
Aquestes restriccions de mobilitat han motivat un canvi substancial en la procedència dels turistes i 
visitants: mentre que Catalunya s’ha reforçat com a mercat principal, els mercats europeus han patit 
descensos molt importants, que han estat una mica menys acusats en el cas dels mercats de la resta 
de l’estat i de la resta del món.

L’any vinent, quan la dada estigui disponible, es podrà analitzar la recaptació de l’Impost sobre 
estades en allotjaments turístics, que previsiblement també registrarà un descens sense precedents.
Som, doncs, davant de l’any més complicat per al sector turístic de la Garrotxa, des que se’n tenen 
dades, amb una oferta la viabilitat de la qual ha quedat absolutament condicionada per les mesures 
sanitàries, i una demanda que, quan s’ha pogut desplaçar, ha demostrat amb escreix l’interès que hi 
ha per visitar la Garrotxa, una destinació que s’ha vist afavorida per la seva oferta d’activitats a l’aire 
lliure, que encaixava amb les recomanacions de les autoritats sanitàries.
Malgrat aquest context, 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, el procés de 
renovació de la qual ha començat just aquest any.

de suport i atenció a la víctima i que es basa en diferents accions: informar, coordinar, prevenir i 
protegir, així com també l’Oficina de Relacions amb la Comunitat. Aquesta oficina és l’encarregada 
de mantenir els contactes amb la comunitat, ja sigui amb institucions o col·lectius, associacions i 
ciutadans en general, i és el referent de la comissaria en el teixit social de la comarca; d’altra banda, 
també és l’encarregada de fer xerrades i presentacions a les escoles, llars d’avis, i altres col·lectius, així 
com mediacions en conflictes privats, amb la finalitat que el conflicte no arribi a enquistar-se. També 
s’ocupa dels contactes amb institucions, el teixit social i associatiu, i els col·lectius de risc i persones 
físiques.

Policia Municipal d’Olot
Informe elaborat per la Policia Municipal d’Olot

La pandèmia de la COVID-19 ha trasbalsat la vida de les persones, però també el servei policial s’ha 
vist alterat de forma important. Les limitacions i restriccions establertes per les autoritats pel que fa 
a “tocs de queda”, confinaments domiciliaris i/o perimetrals per territoris, limitacions a l’activitat 
comercial i de restauració, i limitacions a les trobades socials,  han provocat que molts dels esforços 
de la Policia Municipal hagin anat en aquest sentit, la qual cosa ha afectat la feina en altres àmbits.  
Es posa en evidència en determinats moments de l’any com baixen els accidents de trànsit o els fets 
delictius en relació amb el primer període de l’estat d‘alarma. En contrapartida, hi ha un augment 
significatiu pel que fa a les actes administratives vinculades a una normativa fins ara inexistent. 

En el decurs del primer trimestre del 2020, just abans de l’agreujament de la crisi sanitària, també es 
va haver de fer front a fenòmens meteorològics vinculats al canvi climàtic, que semblen incidir cada 
cop de forma més rellevant en el servei de policia. El temporal Glòria, amb les corresponents activa-
cions de plans de protecció civil Vencat, Inuncat i Neucat (tot d’una sola vegada) ha estat un altre 
repte que s’ha superat de forma òptima. El treball de coordinació de la protecció civil ha estat un 
element clau per assolir amb èxit l’objectiu d’alertar i protegir la ciutadania.
La persistència pel que fa a la pujada de fets penals i una creixent conflictivitat social, conseqüència, 
en part, d’una major pobresa, que comporta necessitats creixents en habitatge a baix preu o gratuït, 
ha comportat un gran creixement de les ocupacions i la picaresca que l’acompanya. 
Aquesta conflictivitat social condiciona l’estructura operativa de la Policia Municipal, que el 2021 
estarà més orientada a donar una millor resposta reactiva en detriment de la prevenció.

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

L’any 2020 han entrat 3.260 assumptes judicials als jutjats d’Olot i la Garrotxa, un 13% menys que 
l’any passat, una situació molt probablement provocada també per les restriccions Covid19. Dels 
assumptes que van entrar, el 41% són procediments civils (reclamacions de quantitat, desnona-
ments i altres conflictes), el 53% són procediments penals i el 6% procediments penals de violència 
contra la dona, un percentatge que segueix igual que al 2019, tot i que cal destacar que, en relació 
amb els expedients presentats el 2019, durant el 2020 se’n van presentar 187, 40 menys. Pel que fa 
a l’entrada d’assumptes judicials, aquests també s’han reduït. També és destacable la reducció d’un 
19% dels procediments penals de violència contra la dona.

La resolució d’assumptes judicials es concreta en 426 sentències, amb una disminució del 14% 
respecte de l’any anterior.
A finals de 2020, els jutjats d’Olot registren un total de 2.178 casos pendents, xifra que representa un 
augment del 34,1% en relació a un any abans. 

ALIANCES

Pel que fa a les administracions de la comarca, en aquesta edició s’analitza de nou l’evolució de la 
despesa dels ajuntaments (€/hab). A partir de les dades de les liquidacions agregades dels pressu-
postos dels 21 ajuntaments de la Garrotxa disponibles en el portal Municat de la Generalitat de 
Catalunya, s’estudia l’evolució dels ingressos i les despeses del 2004 al 2019.
En aquest sentit, l’evolució dels ingressos totals del conjunt d’ajuntaments de la comarca, després 
d’uns anys amb reajustaments en les transferències de capital, s’ha mantingut més o menys estable.
Quant a les despeses totals del conjunt d’ajuntaments de la Garrotxa, també es mantenen més o 
menys constants en els darrers 8 anys, després d’una disminució significativa, sobretot arran de la 
davallada de la inversió. La despesa obligada es manté amb una lleugera tendència a l’alça durant 
tots aquests anys.
Finalment, pel que fa a la capacitat bruta d’inversió municipal, es correspon als ingressos totals 
municipals menys la despesa obligada. Després de la important davallada fins l’any 2013, la capaci-
tat d’inversió es va mantenint més o menys constant. 

Finalment, pel que fa a la construcció, es manté relativament estable, una situació que es reflec-
teix a la Garrotxa amb l’augment tant del nombre d’habitatges acabats com iniciats. L’agricultu-
ra es manté en la tònica negativa dels últims anys.

MERCAT DE TREBALL 
Tot i que la pandèmia Covid-19 ha alterat totes les previsions que hi havia sobre creixement i 
ocupabilitat, tant a la comarca de la Garrotxa com al conjunt català, la Garrotxa ha estat una de 
les úniques comarques de Catalunya capaç de crear ocupació, gràcies sobretot a la seva estruc-
tura productiva i a l’increment de demanda d’aliments, un dels sectors clau de l’economia 
comarcal.  Les dades del primer trimestre de l’any 2020 confirmen el repunt de l’ocupació a la 
comarca, que la situava en màxims històrics a finals del 2019. A partir del març 2020, tant el 
nombre d’aturats com el nombre de demandants d’ocupació s’incrementa per la incertesa 
provocada per la pandèmia i els diferents tancaments i restriccions.  En el cas dels aturats, el 
creixement és constant però menor a l’esperat, unes dades que possiblement estan encara 
emmascarades pels diferents EROS/ ERTOS; en aquest cas, es passa de 2.226 persones atura-
des al març 2020 a les 2.757 al desembre. D’altra banda, pel que fa a persones demandants 
d’ocupació, sí que s’observa un creixement notable, de les 3.012 persones demandants d’ocu-
pació el mes de març fins a les 7.801 al desembre 2020. En aquest sentit cal apuntar que el 
nombre de procediments (ERO) amb comunicats no desistits i resolts acumulats de gener a 
desembre 2020 van ser de 1.026 i el nombre acumulat de treballadors afectats va arribar als 
7.043.
Degut, també, a la situació provocada per la Covid-19, es va obrir a Olot l’ Oficina per a la Reacti-
vació Econòmica de la Garrotxa, des de la qual s’han portat a terme, al llarg de l’any, diferents 
projectes destinats a la dinamització econòmica del territori. Entre les diferents accions hi ha el 
Projecte de capacitació digital  per tal de reduir la bretxa digital i fomentar les competències 
digitals tant d’empreses com també de la ciutadania a través del Garrotxa Digital Talent, així 
com la col·laboració amb altres cursos especialitzats.

INFORME INSERCIÓ LABORAL GRADUATS FP 2019 LA GARROTXA
Persones-Prosperitat: Informe elaborat per la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot (FES)

Segons l’estudi Inserció laboral dels ensenyaments professionals, el 8% dels alumnes graduats 
en FP o Ensenyaments Artístics, l’any 2020, en algun dels centres de la comarca, està buscant 
feina. Per obtenir aquests resultats s’ha fet una enquesta d’inserció laboral a 392 joves de la 
promoció de l’any 2020, sis mesos després d’haver-se graduat (aproximadament el 90% dels 
alumnes que han acabat els estudis). 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. 

PAU

SEGURETAT
Mossos d’esquadra - Informe elaborat pels Mossos d’Esquadra – ABP de la Garrotxa

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.  Cal destacar que aquest any  s’ha variat una mica l’anàlisi dels 
delictes i en aquesta edició ens centrarem només en aquells delictes que provoquen sensació/per-
cepció   d’inseguretat,   que creen o poden crear un clima de por, és a dir,   els delictes contra el 
patrimoni com els robatoris a domicilis, establiments i delictes contra les persones com els robatoris 
violents, estrebades, baralles etc. Hem deixat fora d’aquesta anàlisi determinats delictes que no 
generen sensacions o percepcions d’inseguretat com poden ser estafes per internet, i/o els delictes 
contra el trànsit, i que no afecten les percepcions de la col·lectivitat, malgrat que siguin delictes que 
cal destacar que han patit un augment degut molt probablement a les situacions de confinament i 
l’augment de l’ús de les eines informàtiques per realitzar diferents comunicacions i compres.

Al fil d’aquest nou càlcul, cal dir que a la Garrotxa la taxa és de 33’85 delictes per 1.000 habitants, 
mentre que el global de Catalunya és del 50,75, és a dir 17 punts per sota 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 als delictes, la tendència en 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, que ha registrat un 
lleuger descens, possiblement degut als diferents confinaments per la Covid-19. I, com a segon tipus, 
un fet delinqüencial que no necessàriament incideix de manera directa sobre les persones i/o les 
coses, que són els delictes informàtics com les estafes que, contràriament als anteriors, mostren un 
lleuger augment en relació amb el 2019, possiblement també per l’augment de l’ús d’eines informà-
tiques a causa de les restriccions per Covid-19.

En la valoració general, l’any 2020 ha estat un any excepcional degut a l’emergència epidemiològica 
SARS-CoV2, un any en què les nostres prioritats i funcions policials han variat respecte d’altres anys. 
En determinats períodes s’ha hagut d’intensificar els controls i seguiment de les mesures de preven-
ció, així com les limitacions a la mobilitat, amb la finalitat d’evitar i/o frenar la propagació de la 
COVID-19. Per altra banda, hem hagut de continuar realitzant les nostres tasques policials de 
prevenció de robatoris i investigació de delictes. Serà difícil valorar mai quantitativament la prevenció 
que fa la policia perquè no es tracta d’un valor tangible; és molt difícil determinar quants delictes 
hem aconseguit evitar, ja sigui amb la presència de les patrulles diàries o els controls policials a la 
carretera, com per la dissuasió en les identificacions de persones sospitoses. Per tant, la feina 
preventiva policial és molt difícil de percebre i determinar si no és amb una anàlisi constant de les 
dades dels fets delictius i de les investigacions.
Finalment, cal incidir de nou en la consolidació del GAV (Grup d’Atenció a la Víctima), que és l’oficina 



POBLACIÓ
Dades recollides de l’Informe elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de l’informe 
d’Activa Prospect i dades de referència de l’IDESCAT

L’any 2020, la població de la comarca de la Garrotxa ha crescut en 1.030 persones, un 
increment de població lleugerament superior al de l’any 2019 (+977). Els anys anteriors, però, la 
població no havia crescut amb tanta força i inclús en alguns períodes va tenir un creixement 
negatiu. De les 58.620 persones que hi ha a la Garrotxa, 29.419 són homes i 29.201 són dones. 
Des del 2010 hi havia hagut un major nombre de dones que homes, al territori. La taxa de 
feminització garrotxina és de 99,26 dones per cada 100 homes. En els últims anys aquesta taxa 
sempre ha estat entre el 99 i el 100, cosa que indica que sempre hi ha hagut un nombre proper 
d’homes i dones. A Catalunya, en canvi, la taxa de feminització és del 103,8%.
Tot i això, a la comarca tradicionalment hi ha un major nombre de dones dins del col·lectiu de 
més grans de 65 anys, valor que s’incrementa a partir dels 85 anys, on la distribució és quasi el 
doble, amb 1.701 dones i 861 homes. Pel que fa a la distribució territorial, la major part de la 
població es concentra a la ciutat d’Olot, que compta amb 35.926 habitants (el 61,3% de la 
població de la comarca). La resta dels 20 municipis aglutinen 22.694 habitants. D’aquests 
municipis, tots tenen menys de 3.000 habitants excepte la Vall d’en Bas (3.093) i Sant Joan les 
Fonts (3.044). Hi ha 12 municipis que tenen menys de 1.000 habitants.

L’índex d’envelliment el 2020 és de 138, però cal destacar que la Garrotxa presenta una situació 
de menys envelliment si ho comparem amb el 2001, quan l’índex va arribar a 180,3. L’any 2012 
l’envelliment va baixar dràsticament, i llavors es va estabilitzar fins ara, que creix o decreix però 
a un ritme menor.

Pel que fa a les migracions externes, aquest 2020 veiem que la tendència a l’alça de la població 
estrangera es repeteix amb xifres similars a les del 2019. Hi ha aproximadament 1.000 
habitants estrangers més a la Garrotxa, un 10,7 % més (ara en són 9.843). A la capital de la 
comarca, la variació és força similar: 10,2 %, en canvi és lleugerament superior que la de la resta 
de Catalunya (8,7 %). Pel que fa al percentatge de població estrangera respecte al total de la 
població, representa el 16,79 % de la comarca, molt a prop del percentatge de Catalunya del 16,2 
%. A Olot representa un percentatge superior, amb un 21,8. La Garrotxa és la novena comarca 
amb més percentatge de població de fora la Unió Europea. S’ha de destacar que sense l’arriba-
da de persones de l’estranger, el saldo migratori no podria compensar la baixa natalitat i, per 
tant, no hi hauria un creixement de la població i un major envelliment. Per continents, podem 
observar com el 2020 la població per nacionalitat estrangera predominant a la Garrotxa prové 
d’Àsia i Oceania (2.667 persones, 27,09 % la població migrada), d’Àfrica (2.514 persones,25,54 %) 
i de la resta de la Unió Europea (1.883 persones, 19,13 %).

PLANETA
Informe 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
Les dades meteorològiques de l’estació del Parc Nou d’Olot mostren les tendències des de l’any 
1990 fins a l’actualitat: les temperatures augmenten i les precipitacions disminueixen.
Durant l’any 2019 la precipitació mitjana de les estacions meteorològiques comarcals ha estat 
de 1237 mm, un 44% superior a la mitjana de la pluviometria dels darrers anys, que ha estat de 
875 mm.
A l’estació de Can Jordà (Santa Pau) es controla la concentració d’ozó de l’aire. Per a l’any 2020 
es va complir el valor objectiu de protecció de la salut humana (VOPS). També es controla la 
concentració de diòxid de nitrogen i per a 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. Una és a Olot i l’altra, a Sant Joan les Fonts. Els nivells mesu-
rats 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
Durant el temporal Glòria, ocorregut al gener del 2020, a la comarca van caure entre 250 i 500 
mm en tres dies, i el cabal de les lleres fluvials de la Garrotxa va augmentar de manera impor-
tant. Aquest fenomen meteorològic provocà l’arrossegament de vegetació i altres materials a les 
lleres i importants desperfectes en infraestructures, vies de comunicació i instal·lacions munici-
pals, valorats en quasi 3 milions d’euros. 
El 2020, el nombre de visitants als espais naturals protegits ha estat notablement inferior al 
d’anys anteriors. A la fageda d’en Jordà, el descens ha estat de 30.499 visitants, cosa que repre-
senta un 32,47% respecte de l’any anterior. Aquest mateix percentatge (32,6%) és idèntic al 
descens de visitants de l’Espai Museístic de les grederes del Croscat (va passar de 54.538 a 
36.761). En canvi, a la vall de Sant Aniol hi va haver un increment de visitants (de 31.150 a 33.325). 
Això s’explica perquè en els mesos d’estiu, els de més freqüentació a l’Alta Garrotxa, no hi havia 
vigents restriccions de mobilitat derivades de la pandèmia per COVID-19, en canvi sí que eren 
vigents en els mesos que la fageda d’en Jordà i el volcà del Croscat reben més visitants.
La presència d’espècies exòtiques invasores és una de les amenaces més greus que afecten la 
biodiversitat. En relació amb la papallona del boix, s’estan duent a terme diferents seguiments 
gràcies als quals coneixem com es produeix la seva expansió per tot el país. A Catalunya, en el 
2020, la papallona ha afectat, amb diferents graus d’intensitat, 183 municipis de 20 comarques. 
En aquests municipis, el nivell d’afectació “sever” ha passat de 16,72% (2019) a 32,61% (2020).
En les cinc estacions situades a la Garrotxa que controlen la corba de vol dels adults, la sèrie de 
tres anys (2018-2020) mostra una tendència a la baixa que s’atribueix, directament, a la reduc-
ció de la disponibilitat de boix.

AIGUA
Amb dades dels darrers 10 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 divuite-
na comarca de Catalunya amb menys consum d’aigua d’ús domèstic per habitant i dia i, amb 
113 litres, se situa per sota els 117 litres que es calcula que consumeix, de mitjana, un català.
El 45% dels punts de cursos fluvials mostrejats durant el 2020, segons l’índex biològic IBMWP, 
presenten una qualitat bona; el 50% la qualitat és mitjana i el 5%, deficient. Segons l’índex de 
diatomees, el 90% dels punts presenten una qualitat bona i molt bona. 
Totes les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2020 presenten valors de concentració de 
nitrats inferiors al valor paramètric (50 mg/l). La concentració total de nitrats enguany torna a 
tenir la tendència a la baixa dels darrers anys.
Enguany els nivells piezomètrics dels aqüífers són poc profunds degut a les precipitacions 
abundants.
Els sistemes de sanejament d’aigües residuals de la comarca, amb 21 depuradores, donen servei 
al 89% de la població comarcal, cosa que representa el 99% de la població que resideix en nuclis. 

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. 
L’any 2014 s’inicia una tendència a l’alça, que a Catalunya continua fins al 2019; a la Garrotxa 
aquest any canvia la tendència i disminueix un 5%.
Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà de selecció a la comarca és del 52%. Besalú és el 
municipi amb un nivell de selecció més elevat, amb el 87% dels residus seleccionats. En el 
conjunt de Catalunya el grau de selecció és del 45%.
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, quan torna a 
començar un procés d’increment que es frena a partir de l’any 2018. 

ENERGIA
El consum elèctric dels equipaments municipals de la comarca continua baixant. Aquest any la 
reducció ha estat major, ja que a les mesures d’eficiència energètica que s’han continuat 
efectuant s’hi han afegit les restriccions de la pandèmia que han fet que els consums en els 
equipaments, sobretot esportius, culturals i educatius, hagi baixat.

En els enllumenats s’ha continuat amb la implantació de la tecnologia LED. I en els equipa-
ments es comença a notar l’efecte de les 10 instal·lacions que s’han posat en marxa durant el 
2019 i a les quals, properament, se n’incorporaran 11 més en altres equipaments municipals, 
majoritàriament escoles. Aquesta generació neta i local s’afegirà a l’energia 100% renovable que 
consumeixen tots els ajuntaments de la comarca.

Pel que respecta a les instal·lacions de generació elèctrica local, aquest 2020 ha tingut lloc un 
creixement exponencial d’instal·lacions d’autoconsum. Fins a l’any 2012 hi havia 44 instal·la-
cions fotovoltaiques, totes amb la modalitat d’injecció a la xarxa. Del 2014 al 2019 se’n van posar 
en marxa 40, i només aquest 2020 i primer trimestre del 2021 se n’han instal·lat 64, la qual cosa 
vol dir que actualment tenim 145 instal·lacions de generació local d’energia. Són de nova 
incorporació i majoritàriament de petita potència, que s’han instal·lat en habitatges unifamiliars. 
També es  constata l’efecte dels incentius i les bonificacions que estan aplicant alguns ajunta-
ments.

MOBILITAT
El 2020 hi havia punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a Besalú, Beuda, Riudaura, Olot i 
Santa Pau. Durant l’any se n’ha incorporant un de nou en un establiment turístic.
Fins al setembre del 2020, a la comarca hi havia matriculats un total de 482 vehicles elèctrics 
amb les diverses modalitats (híbrids, elèctrics...). Els majoritaris són els híbrids, i  cada cop hi ha 
més turismes totalment elèctrics, tot i que també s’hi estan incorporant altres vehicles (furgone-
tes, autobusos...). Malgrat l’augment que van tenint les matriculacions d’aquest tipus de  
vehicles, només s’arriba a un 1% del parc de vehicles de la comarca.

PERSONES

HABITATGE
Informe elaborat per l’Oficina d’Habitatge d’Olot

L’activitat constructora a la comarca, durant el 2020, no es ressent especialment dels efectes de 
la pandèmia de la Covid-19, pel que fa a la construcció d’habitatges, si durant el 2019 s’iniciaven 
94 habitatges, durant el 2020 se’n van començar 134, fet que suposa un augment del 42,5%. En 
els habitatges acabats, l’augment també ha estat moderat, i s’ha passat de 33 a 85 habitatges 
finalitzats durant el 2020. Aquesta tendència és inversa tant a les comarques gironines com al 
global de Catalunya, on podem observar un lleuger descens entre el 2019 i el 2020 tant en 
habitatges iniciats com acabats.
Pel que fa al mercat immobiliari residencial,  també trobem un augment notable en el nombre 
d’habitatges venuts, tant nous com usats, seguit d’un augment 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 2020 de 995, lleugerament per sota de l’any 
2019, amb 1.070 contractes formalitzats. L’import del lloguer mensual ha crescut d’un 1,5%, 
entre 2019 i 2020 i ha passat d’una mitjana a la Garrotxa de 469,33 euros mensuals a una 
mitjana de 476,56 euros/mes.

SERVEIS SOCIALS
Informe elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG)

Aquest 2020 ha vingut marcat per la crisi mundial provocada per la pandèmia de la Covid-19, 
que està provocant impactes en les necessitats socials de la població de la comarca. Actualment 
encara no sabem quins efectes provocarà a mitjà termini la incertesa laboral i l’augment de les 
xifres d’atur, però sí que hem detectat que cada vegada arriben més situacions amb molta 
precarietat econòmica i d’habitatge. Aquest any, de totes maneres, s’ha detectat un augment 
del nombre d’ajudes d’urgència social, així com també el nombre de persones ubicades tempo-
ralment en pensió; enguany afegim dins l’àmbit d’habitatge les dades relatives a l’atenció a les 
situacions de pobresa habitacional, dades relatives a ajuts al pagament del lloguer o persones 
que s’han beneficiat del servei de dutxes i bugaderia. 
En relació amb els serveis a domicili, hi ha un descens de les persones que han rebut el servei 
d’ajuda, així com també el nombre de persones que reben el servei d’àpats a domicili, una 
situació que ha estat provocada pel confinament i que aquest 2020 ha fet disminuir, gairebé a 
la meitat, el nombre de persones que són traslladades regularment amb el servei de transport 
adaptat respecte del 2019.

EDUCACIÓ
Informe elaborat per l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot

El curs passat va estar marcat pel confinament escolar causat per la pandèmia de la Covid-19, 
tot i que encara és d’hora per observar-ne l’impacte. Les dades són similars a les de la resta de 
Catalunya, si bé sí que es poden identificar algunes especificitats, com una major escolarització 
a les escoles bressol i uns millors coneixements en matemàtiques i ciència a l’ESO. Com a dades 
positives, hi trobem uns bons resultats de les notes PAU (selectivitat), i una bona oferta de cicles 
formatius i de programes per a les noves oportunitats (PFI i IFE). L’origen familiar segueix condi-
cionant molt els resultats d’ESO dels alumnes, i encara avui el biaix de gènere en els cicles 
formatius (cicles de nois i cicles de noies) és molt acusat.

ESTUDIS UNIVERSITARIS 
Informe elaborat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot

Després de més de 10 anys recollint les dades dels estudiants universitaris amb domicili a la 
Garrotxa, veiem que en alguns graus continua el predomini de les dones mentre que en d’altres 
predominen els homes. Això és un reflex que ens trobem encara davant de professions molt 
polaritzades, bé per ser altament feminitzades o bé masculinitzades.
Centrant-nos en els continguts d’aquests estudis, veiem que les cures es concentren en el sector 
femení, ja que acullen un nombre més alt d’estudiants dones, en termes generals, i també 
mirant-ho grau per grau.
És a dir, de les 678 dones que estan cursant graus universitaris durant aquest curs 2020-21, el 
37% ho fan en graus relacionats amb les cures, com ara Educació Infantil i Primària, Infermeria, 
Medicina, Pedagogia o Treball Social, entre d’altres.
En nombres absoluts, dels 1.144 estudiants de grau amb domicili a la comarca, 678 són dones (el 

59,26%) i 466 són homes (el 40,73%). Una tendència que es va repetint des que recollim dades.
La Universitat de Girona continua aplegant bona part dels universitaris provinents de la Garro-
txa, i per al curs 2020-21 són 425, xifra que representa més del 37% del total d’estudiants de la 
comarca.
La segueixen la Universitat de Barcelona, amb 152 alumnes, la Universitat Oberta de Catalunya, 
amb 123 alumnes, i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 122 alumnes. 
Aquestes posicions s’han mostrat pràcticament immutables els darrers anys.

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

El 2020 ha sigut un any que ha capgirat la vida de tothom i el funcionament de les institucions. 
El primer trimestre de l’any 2020 (gener-març), que corresponia al segon del curs 19/20 (de 
gener a març), es va poder fer amb normalitat: els exàmens es van fer el dijous 12 de març i el 
confinament va començar just l’endemà, el divendres 13. Des d’aquesta data i fins al 17 de juliol, 
els tècnics del CPNL van estar teletreballant.
Durant aquests mesos, el CPNL va treballar en el disseny de diferents modalitats d’aprenentat-
ge, atès que fins al moment només existien els cursos presencials i els cursos en línia. Durant el 
segon trimestre de l’any (abril-juny), únicament va ser possible atendre els alumnes que podien 
estudiar en línia des del Parla.cat, i l’oferta es va centralitzar des de Barcelona, des d’on es van 
repartir els cursos a cada població, tenint present que el Parla.cat era l’única plataforma existent, 
en aquell moment, i que tenia un límit de 18.000 inscrits. 
De les dades del 2020 es desprenen les anàlisis següents:
Que l’índex d’alumnes d’Amèrica Central i del Sud és altíssim, i ha esdevingut el gran gruix de 
l’alumnat dels cursos.
L’alt índex de població amb el castellà com a primera llengua ha fet reduir la diversitat lingüística 
a les aules, on més del 80% dels alumnes de cada grup bàsic té aquesta llengua com a primera.
L’índex de població panjabi que viu a Catalunya és del 6,13%, mentre que a Olot és del 18,16%, 
tres vegades més. I, malgrat que estem parlant d’una població de 1.563 persones a la ciutat, en 
tenim una representació molt petita entre els estudiants de català. Una tendència molt similar 
és la del col·lectiu xinès, el quart més nombrós a Olot (768 persones) i que a les aules dels cursos 
de català és gairebé és inexistent.
Les eines digitals han estat una barrera per a moltes persones, no només perquè no tenien prou 
coneixements per treballar-hi (fer el tràmit de la inscripció, seguir-hi el curs), sinó també perquè 
a vegades no comptaven amb els recursos necessaris (sense connexió wifi o poques dades de 
connexió, dispositius mòbils molt vells o sense cap dispositiu mòbil; un índex molt elevat no 
comptava amb ordinador o tauleta, unes eines més còmodes per estudiar-hi). Per tant, la bretxa 
digital s’ha afegit a tota la resta de bretxes i ha fet més vulnerables els qui ja ho eren (per factors 
socials, d’edat, d’origen, etc.)
Agafant tot l’any globalment, i comparant-lo amb les dades del 2019, observem que s’ha pogut 
atendre un 33,3% menys de població només pel que fa als cursos de català. Cal tenir en compte, 
a més, que els projectes de dinamització per fomentar la cohesió social i l’ús de la llengua (clubs 
de lectura fàcil, activitats diverses, voluntariat per la llengua) i els relacionats amb el món socioe-
conòmic (el projecte Empreses lingüísticament responsables) han quedat paralitzats.

Finalment, cal destacar que, per segon any consecutiu, en col·laboració amb l’Àrea d’Informació 
del Territori de l’Ajuntament 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 
hagi 768 parlants de xinès mandarí, cosa que vol dir que estan molt repartits per tot Olot). 

SALUT  
Informe 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) 

L’any 2020 ha estat un any marcat per la pandèmia de la Covid-19 en tots els àmbits, i en el món 
assistencial l’hem patit de primera mà.
La comarca ha vist, els primers mesos de l’any,  igual com a la resta de Catalunya, com augmen-
tava de manera sobtada la mortalitat dins aquelles residències geriàtriques on el virus entrava; 
l’hospital va haver d’improvisar una zona amb 4 llits de semicrítics per poder donar resposta als 
casos greus i que calia derivar a les UCI, que també s’anaven saturant. L’atenció primària va 
necessitar reorganitzar-se tancant molts consultoris locals i separant les visites de l’aparell 
respiratori de la resta d’urgències per minimitzar el risc de contagi dels professionals i de la 
mateixa població dins les consultes.
Durant molts mesos els serveis assistencials han viscut davant la incertesa d’una malaltia que 
ens omplia d’interrogants i ens obligava a deixar de fer moltes de les activitats preventives, de 
seguiment de les persones amb malalties cròniques i de cribratge poblacional.
A poc a poc l’activitat s’ha anat restablint gairebé del tot, però invertint el tipus de visites: tot el 
que és virtual i telefònic ha agafat una embranzida inesperada. S’han reobert els consultoris 
locals, adaptant-los en la mesura del possible per poder conviure amb la Covid-19.
El repte actual és controlar aquest fràgil equilibri, assegurar l’accessibilitat de tothom evitant que 
la bretxa digital ens ho impedeixi, recuperar els controls periòdics de les malalties cròniques, 
diabètics, hipertensos tant a primària com a l’especialitzada, i consolidar els aprenentatges i les 
millores que aquest 2020 ens ha deixat.

ESPORTS 
Informe elaborat per l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot 

Enguany, ens trobem davant d’unes dades totalment atípiques i que responen a l’episodi 
d’emergència sanitària i social provocat per la pandèmia de la Covid-19. Per a aquesta edició, 
tampoc no ha estat possible recollir les dades d’esport federat d’Olot per l’aturada de l’activitat 
de moltes associacions a causa de les nombroses restriccions a què s’han vist sotmeses, així 
com també els freqüents canvis en la normativa que permetia les diferents activitats esportives.
Aquesta mateixa situació d’inestabilitat normativa ha afectat ja no només els usos de les 
instal·lacions esportives municipals, que s’han vist reduïts en general a 1/3 dels usos que tenien 
les mateixes instal·lacions el 2019, sinó que també ha afectat directament la participació de les 
escoles en les activitats de promoció de l’activitat física. En aquest sentit, és important ressaltar 

la pèrdua d’escoles, i per tant d’alumnes, que no han accedit a aquestes activitats, bé sigui per por 
a la pandèmia, bé per les restriccions de la normativa. Aquest és un fet que preocupa especial-
ment si fem referència a l’accés a l’esport per part dels col·lectius d’alumnes més vulnerables.

En relació també amb aquestes activitats, l’activitat que s’ha vist més afectada és la natació, 
degut, entre altres coses, a la necessitat de desplaçament de l’alumnat a la instal·lació esportiva. 
Contràriament, i per aquest mateix motiu, l’activitat d’escacs, en què el professorat es desplaça-
va als centres educatius, no s’ha vist tan afectada i ha mantingut una xifra d’alumnes partici-
pants molt similar a la del 2019.

CULTURA
Informe elaborat per l’Institut Municipal de Cultura d’Olot

L’any 2020, l’activitat cultural d’Olot va patir, com tots els sectors, les conseqüències de la 
pandèmia mundial de la Covid 2019. El període de confinament i les mesures de prevenció 
posteriors decretades per pal·liar-ne els efectes van provocar una davallada important de l’activi-
tat, que s’ha traduït en una disminució substancial de tots els  indicadors culturals de l’Observa-
tori. Això no obstant, malgrat la crisi sanitària, l’Institut Municipal de Cultura d’Olot va fer un 
esforç per no aturar la cultura a la ciutat i va adaptar ràpidament tant la programació com els seus 
equipaments a les noves circumstàncies. Un exemple d’això va ser la transformació del festival 
Sismògraf a la tardor o el cicle “Encontres a la II Fase” celebrat durant el període de desescalada 
del primer confinament, amb el qual es perseguia un doble objectiu: reprendre l’activitat presen-
cial i donar suport als professionals del sector, fortament castigats per la pandèmia.

En termes pressupostaris, tot i no decréixer substancialment la inversió municipal, que es va 
mantenir en els 2,8 milions d’euros,  es van programar gairebé un 55% menys d’espectacles 
d’arts escèniques i música (-77%); 19 exposicions enfront de les 27 de l’any anterior, o 55 xerrades 
i presentacions de llibres, un 55% menys que l’exercici 2019. I, lògicament, tant per la suspensió 
d’activitats com per l’obligada reducció dels aforaments, la participació ciutadana també es va 
veure minvada. En xifres, la pandèmia va fer disminuir en gairebé un 65% el nombre d’especta-
dors d’arts escèniques, en un 71% els visitants als museus i en pràcticament un 45% el nombre 
de visites diàries a la Biblioteca, que van passar de 430 a 233.

Aquest 2020, malgrat l’excepcional situació viscuda, des de l’àmbit cultural, es va intentar 
durant tot l’any continuar fent un important esforç de comunicació per fer arribar la cultura a 
totes les llars durant els mesos de confinament i per animar a consumir-ne durant els períodes 
de reobertura. Aquest esforç es va traduir a mantenir la línia ascendent en les dades de segui-
dors de Facebook, Twitter i Instagram, probablement les úniques xifres positives de la taula.

PROSPERITAT

COMPORTAMENT ECONÒMIC
Segons la revisió de dades 2019 del PIB 2018, la Garrotxa presenta un PIB lleugerament per sota 
del que es va calcular per a l’any 2018, i ha passat dels 1.756 milions d’euros del 2018 als 1.692,3 
del 2019. Cal tenir en compte que aquesta davallada és fruit d’una moderació del creixement 
que ja va començar a experimentar la comarca el 2018, i no es pot contextualitzar en cap cas en 
la pandèmia Covid perquè són dades calculades anteriorment. En paral·lel, s’observa un creixe-
ment més lent de la base imposable per declarant de l’IRPF respecte al conjunt de Catalunya, 
això ha fet que la Garrotxa s’allunyi sensiblement dels nivells de renda mitjana del principat, 
trencant la tendència a la convergència que venia experimentant els darrers anys.
L’evolució de la renda a la comarca, segons les últimes dades disponibles (2018), s’estabilitza a 
la baixa respecte de les previsions del 2017; la catalana se situa al voltant dels 24.255 euros.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Atenent a la falta de dades d’afiliació del quart trimestre del 2020, i prenent com a base les 
dades del tercer trimestre, s’observa que els serveis continuen liderant el nombre de llocs de 
treball a la comarca, amb 12.841 llocs de treball. Cal tenir present, però, que aquest sector és molt 
divers i engloba des del comerç i l’hostaleria fins a la sanitat, administracions públiques, 
transports i educació, entre d’altres. Per altra banda, la indústria, amb una dada lleugerament 
per sota de la de l’any 2019 ( hem de tenir en compte que en aquesta ocasió ens falten les dades 
del quart trimestre del 2020), amb 8.662 llocs de treball a la comarca, i encapçalada pel sector 
alimentari, representa un 37,7% de l’ocupació; un sector que continua creixent tant en pes 
econòmic com en creació de llocs de treball.

El comerç, per la seva banda, continua la tendència a la davallada, i redueix el pes tant en 
percentatge el VAB (valor afegit brut) com en ocupació. Per tal de revertir la situació, des de 
DinàmiG i l’ACO (Associació de Comerciants d’Olot) s’està treballant des de fa uns anys amb 
l’Observatori dels Centres Urbans Fundació Comerç Ciutadà, que analitza el flux de vianants al 
centre de la ciutat, així com el dinamisme del sector comercial, la distribució espacial i els locals 
oberts per sectors. Per a aquest 2020, l’estudi conclou que la intensitat mitjana diària ha 
presentat valors excepcionalment baixos degut a la pandèmia Covid-19, la qual, amb el procés 
de desescalada i el mateix confinament, ha fet disminuir els desplaçaments de la població. Això 
no obstant, el nivell de locals buits a la ciutat no ha presentat augments significatius, la qual 
cosa exemplifica la relativa solidesa del sector. 
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Aquest informe s’elabora des del 2017 i el percentatge d’alumnes en situació de cerca de feina 
estava situat sempre al voltant del 5%, però aquest 2020 el percentatge ha augmentat lleugera-
ment, segurament per la crisi sanitària provocada per la Covid-19. Els tutors d’empresa que fan 
el seguiment de les pràctiques i de la inserció laboral de l’alumnat manifesten que algunes 
empreses són més reticents a l’hora d’agafar alumnes o exalumnes, situació provocada per la 
incertesa del món laboral. 
Un 60% dels joves graduats ha trobat feina, mentre que un 48% continua estudiant (d’aquests, 
un 16% combina estudis i feina). Si només ens fixem en els graduats de cicle mitjà, un 65% 
continua estudiant, pràcticament tots un grau superior. Pel que fa als graduats de cicle superior, 
un 49% estudia a la universitat, cosa que demostra que els cicles de grau superior són una via 
igual de vàlida que el batxillerat per accedir a estudis universitaris, amb l’avantatge que els 
alumnes provinents dels cicles han pogut conèixer la realitat del seu perfil professional a través 
de la formació en centres de treball, tenen un bon coneixement de la part pràctica que els facilita 
la inserció laboral i és una opció molt valorada per les empreses. En aquest sentit, i per reforçar 
la importància de les pràctiques a les empreses per inserir-se en el món laboral, per primer any 
es comencen a incorporar les dades dels alumnes enquestats que provenen d’estudis en moda-
litat dual per tal de poder-ne avaluar la tendència en les futures edicions.
Referent a la feina actual, un 81% manifesta que la realització dels estudis de cicles els ha facilitat 
la incorporació al món laboral. Aquests resultats demostren que els estudis de formació profes-
sionalitzadora són una opció molt interessant a l’hora de trobar feina. Quant al tipus de contrac-
te, el 54% són temporals, enfront d'un 39%, que són indefinits.    

COMERÇ EXTERIOR
Informe elaborat per la Cambra de Comerç de Girona

Durant el 2020, les exportacions gironines van ser de més de 5.803 milions d'euros, contra una 
xifra d'importacions d’uns 2.634 milions. Les xifres d'exportacions de les empreses gironines, a 
més, signifiquen el 8,76% de les exportacions catalanes. Les importacions, per la seva banda, 
representen el 3,48% del global català. 
Tot i la pandèmia Covid-19, és important destacar que, durant aquest 2020, les exportacions 
catalanes van arribar al registre històric de més de 66.265 milions. 
Per altra banda, els Certificats d'origen que van emetre el 2020 les Cambres de la demarcació 
de Girona van ser de 26.650, mentre que el 2019 es va arribar a un volum de 20.073, cosa que 
suposa un increment del 32,77%.
Observem, doncs, un any més que la Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament 
exportadora, que representa un 9,11% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a 
països de 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 2019 han tingut un creixement del 4,57%. El valor estimat anual 
és de 528,76 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
Informe elaborat per Turisme Garrotxa

L’any 2020 ha estat l’any més complicat per al sector turístic. Els indicadors disponibles en el 
moment de redactar aquest informe encara no permeten avaluar la magnitud de l’afectació, que 
haurà estat, de ben segur, molt severa.
Pel que fa a l’oferta, s’han continuat creant nous allotjaments per a turisme familiar, però se n’han 
tancat d’altres, adreçats a col·lectius. El sector privat no ha pogut fer res més que adaptar-se a la nova 
situació marcada per la pandèmia, al confinament domiciliari, als reiterats canvis del Procicat sobre 
la mobilitat de les persones i als horaris d’obertura dels establiments, aplicar totes les noves norma-
tives sanitàries i, sobretot, aguantar la respiració, a l’expectativa dels ajuts de les administracions i 
d’una tornada a la normalitat que, a 31 de desembre, encara es preveia llunyana.
La demanda, per la seva banda, ha baixat dràsticament, i també s’ha hagut d’adaptar a unes restric-
cions de mobilitat que, quan s’han relaxat, atesa la necessitat de la població d’estar en contacte amb 
la natura, han generat una estacionalitat molt marcada. En definitiva, unes decisions –les de les 
restriccions de mobilitat- que probablement hauran generat uns efectes contraproduents des d’una 
perspectiva sanitària.
Aquestes restriccions de mobilitat han motivat un canvi substancial en la procedència dels turistes i 
visitants: mentre que Catalunya s’ha reforçat com a mercat principal, els mercats europeus han patit 
descensos molt importants, que han estat una mica menys acusats en el cas dels mercats de la resta 
de l’estat i de la resta del món.

L’any vinent, quan la dada estigui disponible, es podrà analitzar la recaptació de l’Impost sobre 
estades en allotjaments turístics, que previsiblement també registrarà un descens sense precedents.
Som, doncs, davant de l’any més complicat per al sector turístic de la Garrotxa, des que se’n tenen 
dades, amb una oferta la viabilitat de la qual ha quedat absolutament condicionada per les mesures 
sanitàries, i una demanda que, quan s’ha pogut desplaçar, ha demostrat amb escreix l’interès que hi 
ha per visitar la Garrotxa, una destinació que s’ha vist afavorida per la seva oferta d’activitats a l’aire 
lliure, que encaixava amb les recomanacions de les autoritats sanitàries.
Malgrat aquest context, 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, el procés de 
renovació de la qual ha començat just aquest any.

de suport i atenció a la víctima i que es basa en diferents accions: informar, coordinar, prevenir i 
protegir, així com també l’Oficina de Relacions amb la Comunitat. Aquesta oficina és l’encarregada 
de mantenir els contactes amb la comunitat, ja sigui amb institucions o col·lectius, associacions i 
ciutadans en general, i és el referent de la comissaria en el teixit social de la comarca; d’altra banda, 
també és l’encarregada de fer xerrades i presentacions a les escoles, llars d’avis, i altres col·lectius, així 
com mediacions en conflictes privats, amb la finalitat que el conflicte no arribi a enquistar-se. També 
s’ocupa dels contactes amb institucions, el teixit social i associatiu, i els col·lectius de risc i persones 
físiques.

Policia Municipal d’Olot
Informe elaborat per la Policia Municipal d’Olot

La pandèmia de la COVID-19 ha trasbalsat la vida de les persones, però també el servei policial s’ha 
vist alterat de forma important. Les limitacions i restriccions establertes per les autoritats pel que fa 
a “tocs de queda”, confinaments domiciliaris i/o perimetrals per territoris, limitacions a l’activitat 
comercial i de restauració, i limitacions a les trobades socials,  han provocat que molts dels esforços 
de la Policia Municipal hagin anat en aquest sentit, la qual cosa ha afectat la feina en altres àmbits.  
Es posa en evidència en determinats moments de l’any com baixen els accidents de trànsit o els fets 
delictius en relació amb el primer període de l’estat d‘alarma. En contrapartida, hi ha un augment 
significatiu pel que fa a les actes administratives vinculades a una normativa fins ara inexistent. 

En el decurs del primer trimestre del 2020, just abans de l’agreujament de la crisi sanitària, també es 
va haver de fer front a fenòmens meteorològics vinculats al canvi climàtic, que semblen incidir cada 
cop de forma més rellevant en el servei de policia. El temporal Glòria, amb les corresponents activa-
cions de plans de protecció civil Vencat, Inuncat i Neucat (tot d’una sola vegada) ha estat un altre 
repte que s’ha superat de forma òptima. El treball de coordinació de la protecció civil ha estat un 
element clau per assolir amb èxit l’objectiu d’alertar i protegir la ciutadania.
La persistència pel que fa a la pujada de fets penals i una creixent conflictivitat social, conseqüència, 
en part, d’una major pobresa, que comporta necessitats creixents en habitatge a baix preu o gratuït, 
ha comportat un gran creixement de les ocupacions i la picaresca que l’acompanya. 
Aquesta conflictivitat social condiciona l’estructura operativa de la Policia Municipal, que el 2021 
estarà més orientada a donar una millor resposta reactiva en detriment de la prevenció.

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

L’any 2020 han entrat 3.260 assumptes judicials als jutjats d’Olot i la Garrotxa, un 13% menys que 
l’any passat, una situació molt probablement provocada també per les restriccions Covid19. Dels 
assumptes que van entrar, el 41% són procediments civils (reclamacions de quantitat, desnona-
ments i altres conflictes), el 53% són procediments penals i el 6% procediments penals de violència 
contra la dona, un percentatge que segueix igual que al 2019, tot i que cal destacar que, en relació 
amb els expedients presentats el 2019, durant el 2020 se’n van presentar 187, 40 menys. Pel que fa 
a l’entrada d’assumptes judicials, aquests també s’han reduït. També és destacable la reducció d’un 
19% dels procediments penals de violència contra la dona.

La resolució d’assumptes judicials es concreta en 426 sentències, amb una disminució del 14% 
respecte de l’any anterior.
A finals de 2020, els jutjats d’Olot registren un total de 2.178 casos pendents, xifra que representa un 
augment del 34,1% en relació a un any abans. 

ALIANCES

Pel que fa a les administracions de la comarca, en aquesta edició s’analitza de nou l’evolució de la 
despesa dels ajuntaments (€/hab). A partir de les dades de les liquidacions agregades dels pressu-
postos dels 21 ajuntaments de la Garrotxa disponibles en el portal Municat de la Generalitat de 
Catalunya, s’estudia l’evolució dels ingressos i les despeses del 2004 al 2019.
En aquest sentit, l’evolució dels ingressos totals del conjunt d’ajuntaments de la comarca, després 
d’uns anys amb reajustaments en les transferències de capital, s’ha mantingut més o menys estable.
Quant a les despeses totals del conjunt d’ajuntaments de la Garrotxa, també es mantenen més o 
menys constants en els darrers 8 anys, després d’una disminució significativa, sobretot arran de la 
davallada de la inversió. La despesa obligada es manté amb una lleugera tendència a l’alça durant 
tots aquests anys.
Finalment, pel que fa a la capacitat bruta d’inversió municipal, es correspon als ingressos totals 
municipals menys la despesa obligada. Després de la important davallada fins l’any 2013, la capaci-
tat d’inversió es va mantenint més o menys constant. 

Finalment, pel que fa a la construcció, es manté relativament estable, una situació que es reflec-
teix a la Garrotxa amb l’augment tant del nombre d’habitatges acabats com iniciats. L’agricultu-
ra es manté en la tònica negativa dels últims anys.

MERCAT DE TREBALL 
Tot i que la pandèmia Covid-19 ha alterat totes les previsions que hi havia sobre creixement i 
ocupabilitat, tant a la comarca de la Garrotxa com al conjunt català, la Garrotxa ha estat una de 
les úniques comarques de Catalunya capaç de crear ocupació, gràcies sobretot a la seva estruc-
tura productiva i a l’increment de demanda d’aliments, un dels sectors clau de l’economia 
comarcal.  Les dades del primer trimestre de l’any 2020 confirmen el repunt de l’ocupació a la 
comarca, que la situava en màxims històrics a finals del 2019. A partir del març 2020, tant el 
nombre d’aturats com el nombre de demandants d’ocupació s’incrementa per la incertesa 
provocada per la pandèmia i els diferents tancaments i restriccions.  En el cas dels aturats, el 
creixement és constant però menor a l’esperat, unes dades que possiblement estan encara 
emmascarades pels diferents EROS/ ERTOS; en aquest cas, es passa de 2.226 persones atura-
des al març 2020 a les 2.757 al desembre. D’altra banda, pel que fa a persones demandants 
d’ocupació, sí que s’observa un creixement notable, de les 3.012 persones demandants d’ocu-
pació el mes de març fins a les 7.801 al desembre 2020. En aquest sentit cal apuntar que el 
nombre de procediments (ERO) amb comunicats no desistits i resolts acumulats de gener a 
desembre 2020 van ser de 1.026 i el nombre acumulat de treballadors afectats va arribar als 
7.043.
Degut, també, a la situació provocada per la Covid-19, es va obrir a Olot l’ Oficina per a la Reacti-
vació Econòmica de la Garrotxa, des de la qual s’han portat a terme, al llarg de l’any, diferents 
projectes destinats a la dinamització econòmica del territori. Entre les diferents accions hi ha el 
Projecte de capacitació digital  per tal de reduir la bretxa digital i fomentar les competències 
digitals tant d’empreses com també de la ciutadania a través del Garrotxa Digital Talent, així 
com la col·laboració amb altres cursos especialitzats.

INFORME INSERCIÓ LABORAL GRADUATS FP 2019 LA GARROTXA
Persones-Prosperitat: Informe elaborat per la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot (FES)

Segons l’estudi Inserció laboral dels ensenyaments professionals, el 8% dels alumnes graduats 
en FP o Ensenyaments Artístics, l’any 2020, en algun dels centres de la comarca, està buscant 
feina. Per obtenir aquests resultats s’ha fet una enquesta d’inserció laboral a 392 joves de la 
promoció de l’any 2020, sis mesos després d’haver-se graduat (aproximadament el 90% dels 
alumnes que han acabat els estudis). 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. 

PAU

SEGURETAT
Mossos d’esquadra - Informe elaborat pels Mossos d’Esquadra – ABP de la Garrotxa

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.  Cal destacar que aquest any  s’ha variat una mica l’anàlisi dels 
delictes i en aquesta edició ens centrarem només en aquells delictes que provoquen sensació/per-
cepció   d’inseguretat,   que creen o poden crear un clima de por, és a dir,   els delictes contra el 
patrimoni com els robatoris a domicilis, establiments i delictes contra les persones com els robatoris 
violents, estrebades, baralles etc. Hem deixat fora d’aquesta anàlisi determinats delictes que no 
generen sensacions o percepcions d’inseguretat com poden ser estafes per internet, i/o els delictes 
contra el trànsit, i que no afecten les percepcions de la col·lectivitat, malgrat que siguin delictes que 
cal destacar que han patit un augment degut molt probablement a les situacions de confinament i 
l’augment de l’ús de les eines informàtiques per realitzar diferents comunicacions i compres.

Al fil d’aquest nou càlcul, cal dir que a la Garrotxa la taxa és de 33’85 delictes per 1.000 habitants, 
mentre que el global de Catalunya és del 50,75, és a dir 17 punts per sota 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 als delictes, la tendència en 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, que ha registrat un 
lleuger descens, possiblement degut als diferents confinaments per la Covid-19. I, com a segon tipus, 
un fet delinqüencial que no necessàriament incideix de manera directa sobre les persones i/o les 
coses, que són els delictes informàtics com les estafes que, contràriament als anteriors, mostren un 
lleuger augment en relació amb el 2019, possiblement també per l’augment de l’ús d’eines informà-
tiques a causa de les restriccions per Covid-19.

En la valoració general, l’any 2020 ha estat un any excepcional degut a l’emergència epidemiològica 
SARS-CoV2, un any en què les nostres prioritats i funcions policials han variat respecte d’altres anys. 
En determinats períodes s’ha hagut d’intensificar els controls i seguiment de les mesures de preven-
ció, així com les limitacions a la mobilitat, amb la finalitat d’evitar i/o frenar la propagació de la 
COVID-19. Per altra banda, hem hagut de continuar realitzant les nostres tasques policials de 
prevenció de robatoris i investigació de delictes. Serà difícil valorar mai quantitativament la prevenció 
que fa la policia perquè no es tracta d’un valor tangible; és molt difícil determinar quants delictes 
hem aconseguit evitar, ja sigui amb la presència de les patrulles diàries o els controls policials a la 
carretera, com per la dissuasió en les identificacions de persones sospitoses. Per tant, la feina 
preventiva policial és molt difícil de percebre i determinar si no és amb una anàlisi constant de les 
dades dels fets delictius i de les investigacions.
Finalment, cal incidir de nou en la consolidació del GAV (Grup d’Atenció a la Víctima), que és l’oficina 



POBLACIÓ
Dades recollides de l’Informe elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de l’informe 
d’Activa Prospect i dades de referència de l’IDESCAT

L’any 2020, la població de la comarca de la Garrotxa ha crescut en 1.030 persones, un 
increment de població lleugerament superior al de l’any 2019 (+977). Els anys anteriors, però, la 
població no havia crescut amb tanta força i inclús en alguns períodes va tenir un creixement 
negatiu. De les 58.620 persones que hi ha a la Garrotxa, 29.419 són homes i 29.201 són dones. 
Des del 2010 hi havia hagut un major nombre de dones que homes, al territori. La taxa de 
feminització garrotxina és de 99,26 dones per cada 100 homes. En els últims anys aquesta taxa 
sempre ha estat entre el 99 i el 100, cosa que indica que sempre hi ha hagut un nombre proper 
d’homes i dones. A Catalunya, en canvi, la taxa de feminització és del 103,8%.
Tot i això, a la comarca tradicionalment hi ha un major nombre de dones dins del col·lectiu de 
més grans de 65 anys, valor que s’incrementa a partir dels 85 anys, on la distribució és quasi el 
doble, amb 1.701 dones i 861 homes. Pel que fa a la distribució territorial, la major part de la 
població es concentra a la ciutat d’Olot, que compta amb 35.926 habitants (el 61,3% de la 
població de la comarca). La resta dels 20 municipis aglutinen 22.694 habitants. D’aquests 
municipis, tots tenen menys de 3.000 habitants excepte la Vall d’en Bas (3.093) i Sant Joan les 
Fonts (3.044). Hi ha 12 municipis que tenen menys de 1.000 habitants.

L’índex d’envelliment el 2020 és de 138, però cal destacar que la Garrotxa presenta una situació 
de menys envelliment si ho comparem amb el 2001, quan l’índex va arribar a 180,3. L’any 2012 
l’envelliment va baixar dràsticament, i llavors es va estabilitzar fins ara, que creix o decreix però 
a un ritme menor.

Pel que fa a les migracions externes, aquest 2020 veiem que la tendència a l’alça de la població 
estrangera es repeteix amb xifres similars a les del 2019. Hi ha aproximadament 1.000 
habitants estrangers més a la Garrotxa, un 10,7 % més (ara en són 9.843). A la capital de la 
comarca, la variació és força similar: 10,2 %, en canvi és lleugerament superior que la de la resta 
de Catalunya (8,7 %). Pel que fa al percentatge de població estrangera respecte al total de la 
població, representa el 16,79 % de la comarca, molt a prop del percentatge de Catalunya del 16,2 
%. A Olot representa un percentatge superior, amb un 21,8. La Garrotxa és la novena comarca 
amb més percentatge de població de fora la Unió Europea. S’ha de destacar que sense l’arriba-
da de persones de l’estranger, el saldo migratori no podria compensar la baixa natalitat i, per 
tant, no hi hauria un creixement de la població i un major envelliment. Per continents, podem 
observar com el 2020 la població per nacionalitat estrangera predominant a la Garrotxa prové 
d’Àsia i Oceania (2.667 persones, 27,09 % la població migrada), d’Àfrica (2.514 persones,25,54 %) 
i de la resta de la Unió Europea (1.883 persones, 19,13 %).

PLANETA
Informe 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
Les dades meteorològiques de l’estació del Parc Nou d’Olot mostren les tendències des de l’any 
1990 fins a l’actualitat: les temperatures augmenten i les precipitacions disminueixen.
Durant l’any 2019 la precipitació mitjana de les estacions meteorològiques comarcals ha estat 
de 1237 mm, un 44% superior a la mitjana de la pluviometria dels darrers anys, que ha estat de 
875 mm.
A l’estació de Can Jordà (Santa Pau) es controla la concentració d’ozó de l’aire. Per a l’any 2020 
es va complir el valor objectiu de protecció de la salut humana (VOPS). També es controla la 
concentració de diòxid de nitrogen i per a 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. Una és a Olot i l’altra, a Sant Joan les Fonts. Els nivells mesu-
rats 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
Durant el temporal Glòria, ocorregut al gener del 2020, a la comarca van caure entre 250 i 500 
mm en tres dies, i el cabal de les lleres fluvials de la Garrotxa va augmentar de manera impor-
tant. Aquest fenomen meteorològic provocà l’arrossegament de vegetació i altres materials a les 
lleres i importants desperfectes en infraestructures, vies de comunicació i instal·lacions munici-
pals, valorats en quasi 3 milions d’euros. 
El 2020, el nombre de visitants als espais naturals protegits ha estat notablement inferior al 
d’anys anteriors. A la fageda d’en Jordà, el descens ha estat de 30.499 visitants, cosa que repre-
senta un 32,47% respecte de l’any anterior. Aquest mateix percentatge (32,6%) és idèntic al 
descens de visitants de l’Espai Museístic de les grederes del Croscat (va passar de 54.538 a 
36.761). En canvi, a la vall de Sant Aniol hi va haver un increment de visitants (de 31.150 a 33.325). 
Això s’explica perquè en els mesos d’estiu, els de més freqüentació a l’Alta Garrotxa, no hi havia 
vigents restriccions de mobilitat derivades de la pandèmia per COVID-19, en canvi sí que eren 
vigents en els mesos que la fageda d’en Jordà i el volcà del Croscat reben més visitants.
La presència d’espècies exòtiques invasores és una de les amenaces més greus que afecten la 
biodiversitat. En relació amb la papallona del boix, s’estan duent a terme diferents seguiments 
gràcies als quals coneixem com es produeix la seva expansió per tot el país. A Catalunya, en el 
2020, la papallona ha afectat, amb diferents graus d’intensitat, 183 municipis de 20 comarques. 
En aquests municipis, el nivell d’afectació “sever” ha passat de 16,72% (2019) a 32,61% (2020).
En les cinc estacions situades a la Garrotxa que controlen la corba de vol dels adults, la sèrie de 
tres anys (2018-2020) mostra una tendència a la baixa que s’atribueix, directament, a la reduc-
ció de la disponibilitat de boix.

AIGUA
Amb dades dels darrers 10 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 divuite-
na comarca de Catalunya amb menys consum d’aigua d’ús domèstic per habitant i dia i, amb 
113 litres, se situa per sota els 117 litres que es calcula que consumeix, de mitjana, un català.
El 45% dels punts de cursos fluvials mostrejats durant el 2020, segons l’índex biològic IBMWP, 
presenten una qualitat bona; el 50% la qualitat és mitjana i el 5%, deficient. Segons l’índex de 
diatomees, el 90% dels punts presenten una qualitat bona i molt bona. 
Totes les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2020 presenten valors de concentració de 
nitrats inferiors al valor paramètric (50 mg/l). La concentració total de nitrats enguany torna a 
tenir la tendència a la baixa dels darrers anys.
Enguany els nivells piezomètrics dels aqüífers són poc profunds degut a les precipitacions 
abundants.
Els sistemes de sanejament d’aigües residuals de la comarca, amb 21 depuradores, donen servei 
al 89% de la població comarcal, cosa que representa el 99% de la població que resideix en nuclis. 

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. 
L’any 2014 s’inicia una tendència a l’alça, que a Catalunya continua fins al 2019; a la Garrotxa 
aquest any canvia la tendència i disminueix un 5%.
Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà de selecció a la comarca és del 52%. Besalú és el 
municipi amb un nivell de selecció més elevat, amb el 87% dels residus seleccionats. En el 
conjunt de Catalunya el grau de selecció és del 45%.
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, quan torna a 
començar un procés d’increment que es frena a partir de l’any 2018. 

ENERGIA
El consum elèctric dels equipaments municipals de la comarca continua baixant. Aquest any la 
reducció ha estat major, ja que a les mesures d’eficiència energètica que s’han continuat 
efectuant s’hi han afegit les restriccions de la pandèmia que han fet que els consums en els 
equipaments, sobretot esportius, culturals i educatius, hagi baixat.

En els enllumenats s’ha continuat amb la implantació de la tecnologia LED. I en els equipa-
ments es comença a notar l’efecte de les 10 instal·lacions que s’han posat en marxa durant el 
2019 i a les quals, properament, se n’incorporaran 11 més en altres equipaments municipals, 
majoritàriament escoles. Aquesta generació neta i local s’afegirà a l’energia 100% renovable que 
consumeixen tots els ajuntaments de la comarca.

Pel que respecta a les instal·lacions de generació elèctrica local, aquest 2020 ha tingut lloc un 
creixement exponencial d’instal·lacions d’autoconsum. Fins a l’any 2012 hi havia 44 instal·la-
cions fotovoltaiques, totes amb la modalitat d’injecció a la xarxa. Del 2014 al 2019 se’n van posar 
en marxa 40, i només aquest 2020 i primer trimestre del 2021 se n’han instal·lat 64, la qual cosa 
vol dir que actualment tenim 145 instal·lacions de generació local d’energia. Són de nova 
incorporació i majoritàriament de petita potència, que s’han instal·lat en habitatges unifamiliars. 
També es  constata l’efecte dels incentius i les bonificacions que estan aplicant alguns ajunta-
ments.

MOBILITAT
El 2020 hi havia punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a Besalú, Beuda, Riudaura, Olot i 
Santa Pau. Durant l’any se n’ha incorporant un de nou en un establiment turístic.
Fins al setembre del 2020, a la comarca hi havia matriculats un total de 482 vehicles elèctrics 
amb les diverses modalitats (híbrids, elèctrics...). Els majoritaris són els híbrids, i  cada cop hi ha 
més turismes totalment elèctrics, tot i que també s’hi estan incorporant altres vehicles (furgone-
tes, autobusos...). Malgrat l’augment que van tenint les matriculacions d’aquest tipus de  
vehicles, només s’arriba a un 1% del parc de vehicles de la comarca.

PERSONES

HABITATGE
Informe elaborat per l’Oficina d’Habitatge d’Olot

L’activitat constructora a la comarca, durant el 2020, no es ressent especialment dels efectes de 
la pandèmia de la Covid-19, pel que fa a la construcció d’habitatges, si durant el 2019 s’iniciaven 
94 habitatges, durant el 2020 se’n van començar 134, fet que suposa un augment del 42,5%. En 
els habitatges acabats, l’augment també ha estat moderat, i s’ha passat de 33 a 85 habitatges 
finalitzats durant el 2020. Aquesta tendència és inversa tant a les comarques gironines com al 
global de Catalunya, on podem observar un lleuger descens entre el 2019 i el 2020 tant en 
habitatges iniciats com acabats.
Pel que fa al mercat immobiliari residencial,  també trobem un augment notable en el nombre 
d’habitatges venuts, tant nous com usats, seguit d’un augment 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 2020 de 995, lleugerament per sota de l’any 
2019, amb 1.070 contractes formalitzats. L’import del lloguer mensual ha crescut d’un 1,5%, 
entre 2019 i 2020 i ha passat d’una mitjana a la Garrotxa de 469,33 euros mensuals a una 
mitjana de 476,56 euros/mes.

SERVEIS SOCIALS
Informe elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG)

Aquest 2020 ha vingut marcat per la crisi mundial provocada per la pandèmia de la Covid-19, 
que està provocant impactes en les necessitats socials de la població de la comarca. Actualment 
encara no sabem quins efectes provocarà a mitjà termini la incertesa laboral i l’augment de les 
xifres d’atur, però sí que hem detectat que cada vegada arriben més situacions amb molta 
precarietat econòmica i d’habitatge. Aquest any, de totes maneres, s’ha detectat un augment 
del nombre d’ajudes d’urgència social, així com també el nombre de persones ubicades tempo-
ralment en pensió; enguany afegim dins l’àmbit d’habitatge les dades relatives a l’atenció a les 
situacions de pobresa habitacional, dades relatives a ajuts al pagament del lloguer o persones 
que s’han beneficiat del servei de dutxes i bugaderia. 
En relació amb els serveis a domicili, hi ha un descens de les persones que han rebut el servei 
d’ajuda, així com també el nombre de persones que reben el servei d’àpats a domicili, una 
situació que ha estat provocada pel confinament i que aquest 2020 ha fet disminuir, gairebé a 
la meitat, el nombre de persones que són traslladades regularment amb el servei de transport 
adaptat respecte del 2019.

EDUCACIÓ
Informe elaborat per l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot

El curs passat va estar marcat pel confinament escolar causat per la pandèmia de la Covid-19, 
tot i que encara és d’hora per observar-ne l’impacte. Les dades són similars a les de la resta de 
Catalunya, si bé sí que es poden identificar algunes especificitats, com una major escolarització 
a les escoles bressol i uns millors coneixements en matemàtiques i ciència a l’ESO. Com a dades 
positives, hi trobem uns bons resultats de les notes PAU (selectivitat), i una bona oferta de cicles 
formatius i de programes per a les noves oportunitats (PFI i IFE). L’origen familiar segueix condi-
cionant molt els resultats d’ESO dels alumnes, i encara avui el biaix de gènere en els cicles 
formatius (cicles de nois i cicles de noies) és molt acusat.

ESTUDIS UNIVERSITARIS 
Informe elaborat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot

Després de més de 10 anys recollint les dades dels estudiants universitaris amb domicili a la 
Garrotxa, veiem que en alguns graus continua el predomini de les dones mentre que en d’altres 
predominen els homes. Això és un reflex que ens trobem encara davant de professions molt 
polaritzades, bé per ser altament feminitzades o bé masculinitzades.
Centrant-nos en els continguts d’aquests estudis, veiem que les cures es concentren en el sector 
femení, ja que acullen un nombre més alt d’estudiants dones, en termes generals, i també 
mirant-ho grau per grau.
És a dir, de les 678 dones que estan cursant graus universitaris durant aquest curs 2020-21, el 
37% ho fan en graus relacionats amb les cures, com ara Educació Infantil i Primària, Infermeria, 
Medicina, Pedagogia o Treball Social, entre d’altres.
En nombres absoluts, dels 1.144 estudiants de grau amb domicili a la comarca, 678 són dones (el 

59,26%) i 466 són homes (el 40,73%). Una tendència que es va repetint des que recollim dades.
La Universitat de Girona continua aplegant bona part dels universitaris provinents de la Garro-
txa, i per al curs 2020-21 són 425, xifra que representa més del 37% del total d’estudiants de la 
comarca.
La segueixen la Universitat de Barcelona, amb 152 alumnes, la Universitat Oberta de Catalunya, 
amb 123 alumnes, i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 122 alumnes. 
Aquestes posicions s’han mostrat pràcticament immutables els darrers anys.

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

El 2020 ha sigut un any que ha capgirat la vida de tothom i el funcionament de les institucions. 
El primer trimestre de l’any 2020 (gener-març), que corresponia al segon del curs 19/20 (de 
gener a març), es va poder fer amb normalitat: els exàmens es van fer el dijous 12 de març i el 
confinament va començar just l’endemà, el divendres 13. Des d’aquesta data i fins al 17 de juliol, 
els tècnics del CPNL van estar teletreballant.
Durant aquests mesos, el CPNL va treballar en el disseny de diferents modalitats d’aprenentat-
ge, atès que fins al moment només existien els cursos presencials i els cursos en línia. Durant el 
segon trimestre de l’any (abril-juny), únicament va ser possible atendre els alumnes que podien 
estudiar en línia des del Parla.cat, i l’oferta es va centralitzar des de Barcelona, des d’on es van 
repartir els cursos a cada població, tenint present que el Parla.cat era l’única plataforma existent, 
en aquell moment, i que tenia un límit de 18.000 inscrits. 
De les dades del 2020 es desprenen les anàlisis següents:
Que l’índex d’alumnes d’Amèrica Central i del Sud és altíssim, i ha esdevingut el gran gruix de 
l’alumnat dels cursos.
L’alt índex de població amb el castellà com a primera llengua ha fet reduir la diversitat lingüística 
a les aules, on més del 80% dels alumnes de cada grup bàsic té aquesta llengua com a primera.
L’índex de població panjabi que viu a Catalunya és del 6,13%, mentre que a Olot és del 18,16%, 
tres vegades més. I, malgrat que estem parlant d’una població de 1.563 persones a la ciutat, en 
tenim una representació molt petita entre els estudiants de català. Una tendència molt similar 
és la del col·lectiu xinès, el quart més nombrós a Olot (768 persones) i que a les aules dels cursos 
de català és gairebé és inexistent.
Les eines digitals han estat una barrera per a moltes persones, no només perquè no tenien prou 
coneixements per treballar-hi (fer el tràmit de la inscripció, seguir-hi el curs), sinó també perquè 
a vegades no comptaven amb els recursos necessaris (sense connexió wifi o poques dades de 
connexió, dispositius mòbils molt vells o sense cap dispositiu mòbil; un índex molt elevat no 
comptava amb ordinador o tauleta, unes eines més còmodes per estudiar-hi). Per tant, la bretxa 
digital s’ha afegit a tota la resta de bretxes i ha fet més vulnerables els qui ja ho eren (per factors 
socials, d’edat, d’origen, etc.)
Agafant tot l’any globalment, i comparant-lo amb les dades del 2019, observem que s’ha pogut 
atendre un 33,3% menys de població només pel que fa als cursos de català. Cal tenir en compte, 
a més, que els projectes de dinamització per fomentar la cohesió social i l’ús de la llengua (clubs 
de lectura fàcil, activitats diverses, voluntariat per la llengua) i els relacionats amb el món socioe-
conòmic (el projecte Empreses lingüísticament responsables) han quedat paralitzats.

Finalment, cal destacar que, per segon any consecutiu, en col·laboració amb l’Àrea d’Informació 
del Territori de l’Ajuntament 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 
hagi 768 parlants de xinès mandarí, cosa que vol dir que estan molt repartits per tot Olot). 

SALUT  
Informe 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) 

L’any 2020 ha estat un any marcat per la pandèmia de la Covid-19 en tots els àmbits, i en el món 
assistencial l’hem patit de primera mà.
La comarca ha vist, els primers mesos de l’any,  igual com a la resta de Catalunya, com augmen-
tava de manera sobtada la mortalitat dins aquelles residències geriàtriques on el virus entrava; 
l’hospital va haver d’improvisar una zona amb 4 llits de semicrítics per poder donar resposta als 
casos greus i que calia derivar a les UCI, que també s’anaven saturant. L’atenció primària va 
necessitar reorganitzar-se tancant molts consultoris locals i separant les visites de l’aparell 
respiratori de la resta d’urgències per minimitzar el risc de contagi dels professionals i de la 
mateixa població dins les consultes.
Durant molts mesos els serveis assistencials han viscut davant la incertesa d’una malaltia que 
ens omplia d’interrogants i ens obligava a deixar de fer moltes de les activitats preventives, de 
seguiment de les persones amb malalties cròniques i de cribratge poblacional.
A poc a poc l’activitat s’ha anat restablint gairebé del tot, però invertint el tipus de visites: tot el 
que és virtual i telefònic ha agafat una embranzida inesperada. S’han reobert els consultoris 
locals, adaptant-los en la mesura del possible per poder conviure amb la Covid-19.
El repte actual és controlar aquest fràgil equilibri, assegurar l’accessibilitat de tothom evitant que 
la bretxa digital ens ho impedeixi, recuperar els controls periòdics de les malalties cròniques, 
diabètics, hipertensos tant a primària com a l’especialitzada, i consolidar els aprenentatges i les 
millores que aquest 2020 ens ha deixat.

ESPORTS 
Informe elaborat per l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot 

Enguany, ens trobem davant d’unes dades totalment atípiques i que responen a l’episodi 
d’emergència sanitària i social provocat per la pandèmia de la Covid-19. Per a aquesta edició, 
tampoc no ha estat possible recollir les dades d’esport federat d’Olot per l’aturada de l’activitat 
de moltes associacions a causa de les nombroses restriccions a què s’han vist sotmeses, així 
com també els freqüents canvis en la normativa que permetia les diferents activitats esportives.
Aquesta mateixa situació d’inestabilitat normativa ha afectat ja no només els usos de les 
instal·lacions esportives municipals, que s’han vist reduïts en general a 1/3 dels usos que tenien 
les mateixes instal·lacions el 2019, sinó que també ha afectat directament la participació de les 
escoles en les activitats de promoció de l’activitat física. En aquest sentit, és important ressaltar 

la pèrdua d’escoles, i per tant d’alumnes, que no han accedit a aquestes activitats, bé sigui per por 
a la pandèmia, bé per les restriccions de la normativa. Aquest és un fet que preocupa especial-
ment si fem referència a l’accés a l’esport per part dels col·lectius d’alumnes més vulnerables.

En relació també amb aquestes activitats, l’activitat que s’ha vist més afectada és la natació, 
degut, entre altres coses, a la necessitat de desplaçament de l’alumnat a la instal·lació esportiva. 
Contràriament, i per aquest mateix motiu, l’activitat d’escacs, en què el professorat es desplaça-
va als centres educatius, no s’ha vist tan afectada i ha mantingut una xifra d’alumnes partici-
pants molt similar a la del 2019.

CULTURA
Informe elaborat per l’Institut Municipal de Cultura d’Olot

L’any 2020, l’activitat cultural d’Olot va patir, com tots els sectors, les conseqüències de la 
pandèmia mundial de la Covid 2019. El període de confinament i les mesures de prevenció 
posteriors decretades per pal·liar-ne els efectes van provocar una davallada important de l’activi-
tat, que s’ha traduït en una disminució substancial de tots els  indicadors culturals de l’Observa-
tori. Això no obstant, malgrat la crisi sanitària, l’Institut Municipal de Cultura d’Olot va fer un 
esforç per no aturar la cultura a la ciutat i va adaptar ràpidament tant la programació com els seus 
equipaments a les noves circumstàncies. Un exemple d’això va ser la transformació del festival 
Sismògraf a la tardor o el cicle “Encontres a la II Fase” celebrat durant el període de desescalada 
del primer confinament, amb el qual es perseguia un doble objectiu: reprendre l’activitat presen-
cial i donar suport als professionals del sector, fortament castigats per la pandèmia.

En termes pressupostaris, tot i no decréixer substancialment la inversió municipal, que es va 
mantenir en els 2,8 milions d’euros,  es van programar gairebé un 55% menys d’espectacles 
d’arts escèniques i música (-77%); 19 exposicions enfront de les 27 de l’any anterior, o 55 xerrades 
i presentacions de llibres, un 55% menys que l’exercici 2019. I, lògicament, tant per la suspensió 
d’activitats com per l’obligada reducció dels aforaments, la participació ciutadana també es va 
veure minvada. En xifres, la pandèmia va fer disminuir en gairebé un 65% el nombre d’especta-
dors d’arts escèniques, en un 71% els visitants als museus i en pràcticament un 45% el nombre 
de visites diàries a la Biblioteca, que van passar de 430 a 233.

Aquest 2020, malgrat l’excepcional situació viscuda, des de l’àmbit cultural, es va intentar 
durant tot l’any continuar fent un important esforç de comunicació per fer arribar la cultura a 
totes les llars durant els mesos de confinament i per animar a consumir-ne durant els períodes 
de reobertura. Aquest esforç es va traduir a mantenir la línia ascendent en les dades de segui-
dors de Facebook, Twitter i Instagram, probablement les úniques xifres positives de la taula.

PROSPERITAT

COMPORTAMENT ECONÒMIC
Segons la revisió de dades 2019 del PIB 2018, la Garrotxa presenta un PIB lleugerament per sota 
del que es va calcular per a l’any 2018, i ha passat dels 1.756 milions d’euros del 2018 als 1.692,3 
del 2019. Cal tenir en compte que aquesta davallada és fruit d’una moderació del creixement 
que ja va començar a experimentar la comarca el 2018, i no es pot contextualitzar en cap cas en 
la pandèmia Covid perquè són dades calculades anteriorment. En paral·lel, s’observa un creixe-
ment més lent de la base imposable per declarant de l’IRPF respecte al conjunt de Catalunya, 
això ha fet que la Garrotxa s’allunyi sensiblement dels nivells de renda mitjana del principat, 
trencant la tendència a la convergència que venia experimentant els darrers anys.
L’evolució de la renda a la comarca, segons les últimes dades disponibles (2018), s’estabilitza a 
la baixa respecte de les previsions del 2017; la catalana se situa al voltant dels 24.255 euros.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Atenent a la falta de dades d’afiliació del quart trimestre del 2020, i prenent com a base les 
dades del tercer trimestre, s’observa que els serveis continuen liderant el nombre de llocs de 
treball a la comarca, amb 12.841 llocs de treball. Cal tenir present, però, que aquest sector és molt 
divers i engloba des del comerç i l’hostaleria fins a la sanitat, administracions públiques, 
transports i educació, entre d’altres. Per altra banda, la indústria, amb una dada lleugerament 
per sota de la de l’any 2019 ( hem de tenir en compte que en aquesta ocasió ens falten les dades 
del quart trimestre del 2020), amb 8.662 llocs de treball a la comarca, i encapçalada pel sector 
alimentari, representa un 37,7% de l’ocupació; un sector que continua creixent tant en pes 
econòmic com en creació de llocs de treball.

El comerç, per la seva banda, continua la tendència a la davallada, i redueix el pes tant en 
percentatge el VAB (valor afegit brut) com en ocupació. Per tal de revertir la situació, des de 
DinàmiG i l’ACO (Associació de Comerciants d’Olot) s’està treballant des de fa uns anys amb 
l’Observatori dels Centres Urbans Fundació Comerç Ciutadà, que analitza el flux de vianants al 
centre de la ciutat, així com el dinamisme del sector comercial, la distribució espacial i els locals 
oberts per sectors. Per a aquest 2020, l’estudi conclou que la intensitat mitjana diària ha 
presentat valors excepcionalment baixos degut a la pandèmia Covid-19, la qual, amb el procés 
de desescalada i el mateix confinament, ha fet disminuir els desplaçaments de la població. Això 
no obstant, el nivell de locals buits a la ciutat no ha presentat augments significatius, la qual 
cosa exemplifica la relativa solidesa del sector. 
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Aquest informe s’elabora des del 2017 i el percentatge d’alumnes en situació de cerca de feina 
estava situat sempre al voltant del 5%, però aquest 2020 el percentatge ha augmentat lleugera-
ment, segurament per la crisi sanitària provocada per la Covid-19. Els tutors d’empresa que fan 
el seguiment de les pràctiques i de la inserció laboral de l’alumnat manifesten que algunes 
empreses són més reticents a l’hora d’agafar alumnes o exalumnes, situació provocada per la 
incertesa del món laboral. 
Un 60% dels joves graduats ha trobat feina, mentre que un 48% continua estudiant (d’aquests, 
un 16% combina estudis i feina). Si només ens fixem en els graduats de cicle mitjà, un 65% 
continua estudiant, pràcticament tots un grau superior. Pel que fa als graduats de cicle superior, 
un 49% estudia a la universitat, cosa que demostra que els cicles de grau superior són una via 
igual de vàlida que el batxillerat per accedir a estudis universitaris, amb l’avantatge que els 
alumnes provinents dels cicles han pogut conèixer la realitat del seu perfil professional a través 
de la formació en centres de treball, tenen un bon coneixement de la part pràctica que els facilita 
la inserció laboral i és una opció molt valorada per les empreses. En aquest sentit, i per reforçar 
la importància de les pràctiques a les empreses per inserir-se en el món laboral, per primer any 
es comencen a incorporar les dades dels alumnes enquestats que provenen d’estudis en moda-
litat dual per tal de poder-ne avaluar la tendència en les futures edicions.
Referent a la feina actual, un 81% manifesta que la realització dels estudis de cicles els ha facilitat 
la incorporació al món laboral. Aquests resultats demostren que els estudis de formació profes-
sionalitzadora són una opció molt interessant a l’hora de trobar feina. Quant al tipus de contrac-
te, el 54% són temporals, enfront d'un 39%, que són indefinits.    

COMERÇ EXTERIOR
Informe elaborat per la Cambra de Comerç de Girona

Durant el 2020, les exportacions gironines van ser de més de 5.803 milions d'euros, contra una 
xifra d'importacions d’uns 2.634 milions. Les xifres d'exportacions de les empreses gironines, a 
més, signifiquen el 8,76% de les exportacions catalanes. Les importacions, per la seva banda, 
representen el 3,48% del global català. 
Tot i la pandèmia Covid-19, és important destacar que, durant aquest 2020, les exportacions 
catalanes van arribar al registre històric de més de 66.265 milions. 
Per altra banda, els Certificats d'origen que van emetre el 2020 les Cambres de la demarcació 
de Girona van ser de 26.650, mentre que el 2019 es va arribar a un volum de 20.073, cosa que 
suposa un increment del 32,77%.
Observem, doncs, un any més que la Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament 
exportadora, que representa un 9,11% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a 
països de 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 2019 han tingut un creixement del 4,57%. El valor estimat anual 
és de 528,76 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
Informe elaborat per Turisme Garrotxa

L’any 2020 ha estat l’any més complicat per al sector turístic. Els indicadors disponibles en el 
moment de redactar aquest informe encara no permeten avaluar la magnitud de l’afectació, que 
haurà estat, de ben segur, molt severa.
Pel que fa a l’oferta, s’han continuat creant nous allotjaments per a turisme familiar, però se n’han 
tancat d’altres, adreçats a col·lectius. El sector privat no ha pogut fer res més que adaptar-se a la nova 
situació marcada per la pandèmia, al confinament domiciliari, als reiterats canvis del Procicat sobre 
la mobilitat de les persones i als horaris d’obertura dels establiments, aplicar totes les noves norma-
tives sanitàries i, sobretot, aguantar la respiració, a l’expectativa dels ajuts de les administracions i 
d’una tornada a la normalitat que, a 31 de desembre, encara es preveia llunyana.
La demanda, per la seva banda, ha baixat dràsticament, i també s’ha hagut d’adaptar a unes restric-
cions de mobilitat que, quan s’han relaxat, atesa la necessitat de la població d’estar en contacte amb 
la natura, han generat una estacionalitat molt marcada. En definitiva, unes decisions –les de les 
restriccions de mobilitat- que probablement hauran generat uns efectes contraproduents des d’una 
perspectiva sanitària.
Aquestes restriccions de mobilitat han motivat un canvi substancial en la procedència dels turistes i 
visitants: mentre que Catalunya s’ha reforçat com a mercat principal, els mercats europeus han patit 
descensos molt importants, que han estat una mica menys acusats en el cas dels mercats de la resta 
de l’estat i de la resta del món.

L’any vinent, quan la dada estigui disponible, es podrà analitzar la recaptació de l’Impost sobre 
estades en allotjaments turístics, que previsiblement també registrarà un descens sense precedents.
Som, doncs, davant de l’any més complicat per al sector turístic de la Garrotxa, des que se’n tenen 
dades, amb una oferta la viabilitat de la qual ha quedat absolutament condicionada per les mesures 
sanitàries, i una demanda que, quan s’ha pogut desplaçar, ha demostrat amb escreix l’interès que hi 
ha per visitar la Garrotxa, una destinació que s’ha vist afavorida per la seva oferta d’activitats a l’aire 
lliure, que encaixava amb les recomanacions de les autoritats sanitàries.
Malgrat aquest context, 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, el procés de 
renovació de la qual ha començat just aquest any.

de suport i atenció a la víctima i que es basa en diferents accions: informar, coordinar, prevenir i 
protegir, així com també l’Oficina de Relacions amb la Comunitat. Aquesta oficina és l’encarregada 
de mantenir els contactes amb la comunitat, ja sigui amb institucions o col·lectius, associacions i 
ciutadans en general, i és el referent de la comissaria en el teixit social de la comarca; d’altra banda, 
també és l’encarregada de fer xerrades i presentacions a les escoles, llars d’avis, i altres col·lectius, així 
com mediacions en conflictes privats, amb la finalitat que el conflicte no arribi a enquistar-se. També 
s’ocupa dels contactes amb institucions, el teixit social i associatiu, i els col·lectius de risc i persones 
físiques.

Policia Municipal d’Olot
Informe elaborat per la Policia Municipal d’Olot

La pandèmia de la COVID-19 ha trasbalsat la vida de les persones, però també el servei policial s’ha 
vist alterat de forma important. Les limitacions i restriccions establertes per les autoritats pel que fa 
a “tocs de queda”, confinaments domiciliaris i/o perimetrals per territoris, limitacions a l’activitat 
comercial i de restauració, i limitacions a les trobades socials,  han provocat que molts dels esforços 
de la Policia Municipal hagin anat en aquest sentit, la qual cosa ha afectat la feina en altres àmbits.  
Es posa en evidència en determinats moments de l’any com baixen els accidents de trànsit o els fets 
delictius en relació amb el primer període de l’estat d‘alarma. En contrapartida, hi ha un augment 
significatiu pel que fa a les actes administratives vinculades a una normativa fins ara inexistent. 

En el decurs del primer trimestre del 2020, just abans de l’agreujament de la crisi sanitària, també es 
va haver de fer front a fenòmens meteorològics vinculats al canvi climàtic, que semblen incidir cada 
cop de forma més rellevant en el servei de policia. El temporal Glòria, amb les corresponents activa-
cions de plans de protecció civil Vencat, Inuncat i Neucat (tot d’una sola vegada) ha estat un altre 
repte que s’ha superat de forma òptima. El treball de coordinació de la protecció civil ha estat un 
element clau per assolir amb èxit l’objectiu d’alertar i protegir la ciutadania.
La persistència pel que fa a la pujada de fets penals i una creixent conflictivitat social, conseqüència, 
en part, d’una major pobresa, que comporta necessitats creixents en habitatge a baix preu o gratuït, 
ha comportat un gran creixement de les ocupacions i la picaresca que l’acompanya. 
Aquesta conflictivitat social condiciona l’estructura operativa de la Policia Municipal, que el 2021 
estarà més orientada a donar una millor resposta reactiva en detriment de la prevenció.

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

L’any 2020 han entrat 3.260 assumptes judicials als jutjats d’Olot i la Garrotxa, un 13% menys que 
l’any passat, una situació molt probablement provocada també per les restriccions Covid19. Dels 
assumptes que van entrar, el 41% són procediments civils (reclamacions de quantitat, desnona-
ments i altres conflictes), el 53% són procediments penals i el 6% procediments penals de violència 
contra la dona, un percentatge que segueix igual que al 2019, tot i que cal destacar que, en relació 
amb els expedients presentats el 2019, durant el 2020 se’n van presentar 187, 40 menys. Pel que fa 
a l’entrada d’assumptes judicials, aquests també s’han reduït. També és destacable la reducció d’un 
19% dels procediments penals de violència contra la dona.

La resolució d’assumptes judicials es concreta en 426 sentències, amb una disminució del 14% 
respecte de l’any anterior.
A finals de 2020, els jutjats d’Olot registren un total de 2.178 casos pendents, xifra que representa un 
augment del 34,1% en relació a un any abans. 

ALIANCES

Pel que fa a les administracions de la comarca, en aquesta edició s’analitza de nou l’evolució de la 
despesa dels ajuntaments (€/hab). A partir de les dades de les liquidacions agregades dels pressu-
postos dels 21 ajuntaments de la Garrotxa disponibles en el portal Municat de la Generalitat de 
Catalunya, s’estudia l’evolució dels ingressos i les despeses del 2004 al 2019.
En aquest sentit, l’evolució dels ingressos totals del conjunt d’ajuntaments de la comarca, després 
d’uns anys amb reajustaments en les transferències de capital, s’ha mantingut més o menys estable.
Quant a les despeses totals del conjunt d’ajuntaments de la Garrotxa, també es mantenen més o 
menys constants en els darrers 8 anys, després d’una disminució significativa, sobretot arran de la 
davallada de la inversió. La despesa obligada es manté amb una lleugera tendència a l’alça durant 
tots aquests anys.
Finalment, pel que fa a la capacitat bruta d’inversió municipal, es correspon als ingressos totals 
municipals menys la despesa obligada. Després de la important davallada fins l’any 2013, la capaci-
tat d’inversió es va mantenint més o menys constant. 

Finalment, pel que fa a la construcció, es manté relativament estable, una situació que es reflec-
teix a la Garrotxa amb l’augment tant del nombre d’habitatges acabats com iniciats. L’agricultu-
ra es manté en la tònica negativa dels últims anys.

MERCAT DE TREBALL 
Tot i que la pandèmia Covid-19 ha alterat totes les previsions que hi havia sobre creixement i 
ocupabilitat, tant a la comarca de la Garrotxa com al conjunt català, la Garrotxa ha estat una de 
les úniques comarques de Catalunya capaç de crear ocupació, gràcies sobretot a la seva estruc-
tura productiva i a l’increment de demanda d’aliments, un dels sectors clau de l’economia 
comarcal.  Les dades del primer trimestre de l’any 2020 confirmen el repunt de l’ocupació a la 
comarca, que la situava en màxims històrics a finals del 2019. A partir del març 2020, tant el 
nombre d’aturats com el nombre de demandants d’ocupació s’incrementa per la incertesa 
provocada per la pandèmia i els diferents tancaments i restriccions.  En el cas dels aturats, el 
creixement és constant però menor a l’esperat, unes dades que possiblement estan encara 
emmascarades pels diferents EROS/ ERTOS; en aquest cas, es passa de 2.226 persones atura-
des al març 2020 a les 2.757 al desembre. D’altra banda, pel que fa a persones demandants 
d’ocupació, sí que s’observa un creixement notable, de les 3.012 persones demandants d’ocu-
pació el mes de març fins a les 7.801 al desembre 2020. En aquest sentit cal apuntar que el 
nombre de procediments (ERO) amb comunicats no desistits i resolts acumulats de gener a 
desembre 2020 van ser de 1.026 i el nombre acumulat de treballadors afectats va arribar als 
7.043.
Degut, també, a la situació provocada per la Covid-19, es va obrir a Olot l’ Oficina per a la Reacti-
vació Econòmica de la Garrotxa, des de la qual s’han portat a terme, al llarg de l’any, diferents 
projectes destinats a la dinamització econòmica del territori. Entre les diferents accions hi ha el 
Projecte de capacitació digital  per tal de reduir la bretxa digital i fomentar les competències 
digitals tant d’empreses com també de la ciutadania a través del Garrotxa Digital Talent, així 
com la col·laboració amb altres cursos especialitzats.

INFORME INSERCIÓ LABORAL GRADUATS FP 2019 LA GARROTXA
Persones-Prosperitat: Informe elaborat per la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot (FES)

Segons l’estudi Inserció laboral dels ensenyaments professionals, el 8% dels alumnes graduats 
en FP o Ensenyaments Artístics, l’any 2020, en algun dels centres de la comarca, està buscant 
feina. Per obtenir aquests resultats s’ha fet una enquesta d’inserció laboral a 392 joves de la 
promoció de l’any 2020, sis mesos després d’haver-se graduat (aproximadament el 90% dels 
alumnes que han acabat els estudis). 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. 

PAU

SEGURETAT
Mossos d’esquadra - Informe elaborat pels Mossos d’Esquadra – ABP de la Garrotxa

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.  Cal destacar que aquest any  s’ha variat una mica l’anàlisi dels 
delictes i en aquesta edició ens centrarem només en aquells delictes que provoquen sensació/per-
cepció   d’inseguretat,   que creen o poden crear un clima de por, és a dir,   els delictes contra el 
patrimoni com els robatoris a domicilis, establiments i delictes contra les persones com els robatoris 
violents, estrebades, baralles etc. Hem deixat fora d’aquesta anàlisi determinats delictes que no 
generen sensacions o percepcions d’inseguretat com poden ser estafes per internet, i/o els delictes 
contra el trànsit, i que no afecten les percepcions de la col·lectivitat, malgrat que siguin delictes que 
cal destacar que han patit un augment degut molt probablement a les situacions de confinament i 
l’augment de l’ús de les eines informàtiques per realitzar diferents comunicacions i compres.

Al fil d’aquest nou càlcul, cal dir que a la Garrotxa la taxa és de 33’85 delictes per 1.000 habitants, 
mentre que el global de Catalunya és del 50,75, és a dir 17 punts per sota 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 als delictes, la tendència en 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, que ha registrat un 
lleuger descens, possiblement degut als diferents confinaments per la Covid-19. I, com a segon tipus, 
un fet delinqüencial que no necessàriament incideix de manera directa sobre les persones i/o les 
coses, que són els delictes informàtics com les estafes que, contràriament als anteriors, mostren un 
lleuger augment en relació amb el 2019, possiblement també per l’augment de l’ús d’eines informà-
tiques a causa de les restriccions per Covid-19.

En la valoració general, l’any 2020 ha estat un any excepcional degut a l’emergència epidemiològica 
SARS-CoV2, un any en què les nostres prioritats i funcions policials han variat respecte d’altres anys. 
En determinats períodes s’ha hagut d’intensificar els controls i seguiment de les mesures de preven-
ció, així com les limitacions a la mobilitat, amb la finalitat d’evitar i/o frenar la propagació de la 
COVID-19. Per altra banda, hem hagut de continuar realitzant les nostres tasques policials de 
prevenció de robatoris i investigació de delictes. Serà difícil valorar mai quantitativament la prevenció 
que fa la policia perquè no es tracta d’un valor tangible; és molt difícil determinar quants delictes 
hem aconseguit evitar, ja sigui amb la presència de les patrulles diàries o els controls policials a la 
carretera, com per la dissuasió en les identificacions de persones sospitoses. Per tant, la feina 
preventiva policial és molt difícil de percebre i determinar si no és amb una anàlisi constant de les 
dades dels fets delictius i de les investigacions.
Finalment, cal incidir de nou en la consolidació del GAV (Grup d’Atenció a la Víctima), que és l’oficina 



POBLACIÓ
Dades recollides de l’Informe elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de l’informe 
d’Activa Prospect i dades de referència de l’IDESCAT

L’any 2020, la població de la comarca de la Garrotxa ha crescut en 1.030 persones, un 
increment de població lleugerament superior al de l’any 2019 (+977). Els anys anteriors, però, la 
població no havia crescut amb tanta força i inclús en alguns períodes va tenir un creixement 
negatiu. De les 58.620 persones que hi ha a la Garrotxa, 29.419 són homes i 29.201 són dones. 
Des del 2010 hi havia hagut un major nombre de dones que homes, al territori. La taxa de 
feminització garrotxina és de 99,26 dones per cada 100 homes. En els últims anys aquesta taxa 
sempre ha estat entre el 99 i el 100, cosa que indica que sempre hi ha hagut un nombre proper 
d’homes i dones. A Catalunya, en canvi, la taxa de feminització és del 103,8%.
Tot i això, a la comarca tradicionalment hi ha un major nombre de dones dins del col·lectiu de 
més grans de 65 anys, valor que s’incrementa a partir dels 85 anys, on la distribució és quasi el 
doble, amb 1.701 dones i 861 homes. Pel que fa a la distribució territorial, la major part de la 
població es concentra a la ciutat d’Olot, que compta amb 35.926 habitants (el 61,3% de la 
població de la comarca). La resta dels 20 municipis aglutinen 22.694 habitants. D’aquests 
municipis, tots tenen menys de 3.000 habitants excepte la Vall d’en Bas (3.093) i Sant Joan les 
Fonts (3.044). Hi ha 12 municipis que tenen menys de 1.000 habitants.

L’índex d’envelliment el 2020 és de 138, però cal destacar que la Garrotxa presenta una situació 
de menys envelliment si ho comparem amb el 2001, quan l’índex va arribar a 180,3. L’any 2012 
l’envelliment va baixar dràsticament, i llavors es va estabilitzar fins ara, que creix o decreix però 
a un ritme menor.

Pel que fa a les migracions externes, aquest 2020 veiem que la tendència a l’alça de la població 
estrangera es repeteix amb xifres similars a les del 2019. Hi ha aproximadament 1.000 
habitants estrangers més a la Garrotxa, un 10,7 % més (ara en són 9.843). A la capital de la 
comarca, la variació és força similar: 10,2 %, en canvi és lleugerament superior que la de la resta 
de Catalunya (8,7 %). Pel que fa al percentatge de població estrangera respecte al total de la 
població, representa el 16,79 % de la comarca, molt a prop del percentatge de Catalunya del 16,2 
%. A Olot representa un percentatge superior, amb un 21,8. La Garrotxa és la novena comarca 
amb més percentatge de població de fora la Unió Europea. S’ha de destacar que sense l’arriba-
da de persones de l’estranger, el saldo migratori no podria compensar la baixa natalitat i, per 
tant, no hi hauria un creixement de la població i un major envelliment. Per continents, podem 
observar com el 2020 la població per nacionalitat estrangera predominant a la Garrotxa prové 
d’Àsia i Oceania (2.667 persones, 27,09 % la població migrada), d’Àfrica (2.514 persones,25,54 %) 
i de la resta de la Unió Europea (1.883 persones, 19,13 %).

PLANETA
Informe 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
Les dades meteorològiques de l’estació del Parc Nou d’Olot mostren les tendències des de l’any 
1990 fins a l’actualitat: les temperatures augmenten i les precipitacions disminueixen.
Durant l’any 2019 la precipitació mitjana de les estacions meteorològiques comarcals ha estat 
de 1237 mm, un 44% superior a la mitjana de la pluviometria dels darrers anys, que ha estat de 
875 mm.
A l’estació de Can Jordà (Santa Pau) es controla la concentració d’ozó de l’aire. Per a l’any 2020 
es va complir el valor objectiu de protecció de la salut humana (VOPS). També es controla la 
concentració de diòxid de nitrogen i per a 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. Una és a Olot i l’altra, a Sant Joan les Fonts. Els nivells mesu-
rats 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
Durant el temporal Glòria, ocorregut al gener del 2020, a la comarca van caure entre 250 i 500 
mm en tres dies, i el cabal de les lleres fluvials de la Garrotxa va augmentar de manera impor-
tant. Aquest fenomen meteorològic provocà l’arrossegament de vegetació i altres materials a les 
lleres i importants desperfectes en infraestructures, vies de comunicació i instal·lacions munici-
pals, valorats en quasi 3 milions d’euros. 
El 2020, el nombre de visitants als espais naturals protegits ha estat notablement inferior al 
d’anys anteriors. A la fageda d’en Jordà, el descens ha estat de 30.499 visitants, cosa que repre-
senta un 32,47% respecte de l’any anterior. Aquest mateix percentatge (32,6%) és idèntic al 
descens de visitants de l’Espai Museístic de les grederes del Croscat (va passar de 54.538 a 
36.761). En canvi, a la vall de Sant Aniol hi va haver un increment de visitants (de 31.150 a 33.325). 
Això s’explica perquè en els mesos d’estiu, els de més freqüentació a l’Alta Garrotxa, no hi havia 
vigents restriccions de mobilitat derivades de la pandèmia per COVID-19, en canvi sí que eren 
vigents en els mesos que la fageda d’en Jordà i el volcà del Croscat reben més visitants.
La presència d’espècies exòtiques invasores és una de les amenaces més greus que afecten la 
biodiversitat. En relació amb la papallona del boix, s’estan duent a terme diferents seguiments 
gràcies als quals coneixem com es produeix la seva expansió per tot el país. A Catalunya, en el 
2020, la papallona ha afectat, amb diferents graus d’intensitat, 183 municipis de 20 comarques. 
En aquests municipis, el nivell d’afectació “sever” ha passat de 16,72% (2019) a 32,61% (2020).
En les cinc estacions situades a la Garrotxa que controlen la corba de vol dels adults, la sèrie de 
tres anys (2018-2020) mostra una tendència a la baixa que s’atribueix, directament, a la reduc-
ció de la disponibilitat de boix.

AIGUA
Amb dades dels darrers 10 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 divuite-
na comarca de Catalunya amb menys consum d’aigua d’ús domèstic per habitant i dia i, amb 
113 litres, se situa per sota els 117 litres que es calcula que consumeix, de mitjana, un català.
El 45% dels punts de cursos fluvials mostrejats durant el 2020, segons l’índex biològic IBMWP, 
presenten una qualitat bona; el 50% la qualitat és mitjana i el 5%, deficient. Segons l’índex de 
diatomees, el 90% dels punts presenten una qualitat bona i molt bona. 
Totes les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2020 presenten valors de concentració de 
nitrats inferiors al valor paramètric (50 mg/l). La concentració total de nitrats enguany torna a 
tenir la tendència a la baixa dels darrers anys.
Enguany els nivells piezomètrics dels aqüífers són poc profunds degut a les precipitacions 
abundants.
Els sistemes de sanejament d’aigües residuals de la comarca, amb 21 depuradores, donen servei 
al 89% de la població comarcal, cosa que representa el 99% de la població que resideix en nuclis. 

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. 
L’any 2014 s’inicia una tendència a l’alça, que a Catalunya continua fins al 2019; a la Garrotxa 
aquest any canvia la tendència i disminueix un 5%.
Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà de selecció a la comarca és del 52%. Besalú és el 
municipi amb un nivell de selecció més elevat, amb el 87% dels residus seleccionats. En el 
conjunt de Catalunya el grau de selecció és del 45%.
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, quan torna a 
començar un procés d’increment que es frena a partir de l’any 2018. 

ENERGIA
El consum elèctric dels equipaments municipals de la comarca continua baixant. Aquest any la 
reducció ha estat major, ja que a les mesures d’eficiència energètica que s’han continuat 
efectuant s’hi han afegit les restriccions de la pandèmia que han fet que els consums en els 
equipaments, sobretot esportius, culturals i educatius, hagi baixat.

En els enllumenats s’ha continuat amb la implantació de la tecnologia LED. I en els equipa-
ments es comença a notar l’efecte de les 10 instal·lacions que s’han posat en marxa durant el 
2019 i a les quals, properament, se n’incorporaran 11 més en altres equipaments municipals, 
majoritàriament escoles. Aquesta generació neta i local s’afegirà a l’energia 100% renovable que 
consumeixen tots els ajuntaments de la comarca.

Pel que respecta a les instal·lacions de generació elèctrica local, aquest 2020 ha tingut lloc un 
creixement exponencial d’instal·lacions d’autoconsum. Fins a l’any 2012 hi havia 44 instal·la-
cions fotovoltaiques, totes amb la modalitat d’injecció a la xarxa. Del 2014 al 2019 se’n van posar 
en marxa 40, i només aquest 2020 i primer trimestre del 2021 se n’han instal·lat 64, la qual cosa 
vol dir que actualment tenim 145 instal·lacions de generació local d’energia. Són de nova 
incorporació i majoritàriament de petita potència, que s’han instal·lat en habitatges unifamiliars. 
També es  constata l’efecte dels incentius i les bonificacions que estan aplicant alguns ajunta-
ments.

MOBILITAT
El 2020 hi havia punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a Besalú, Beuda, Riudaura, Olot i 
Santa Pau. Durant l’any se n’ha incorporant un de nou en un establiment turístic.
Fins al setembre del 2020, a la comarca hi havia matriculats un total de 482 vehicles elèctrics 
amb les diverses modalitats (híbrids, elèctrics...). Els majoritaris són els híbrids, i  cada cop hi ha 
més turismes totalment elèctrics, tot i que també s’hi estan incorporant altres vehicles (furgone-
tes, autobusos...). Malgrat l’augment que van tenint les matriculacions d’aquest tipus de  
vehicles, només s’arriba a un 1% del parc de vehicles de la comarca.

PERSONES

HABITATGE
Informe elaborat per l’Oficina d’Habitatge d’Olot

L’activitat constructora a la comarca, durant el 2020, no es ressent especialment dels efectes de 
la pandèmia de la Covid-19, pel que fa a la construcció d’habitatges, si durant el 2019 s’iniciaven 
94 habitatges, durant el 2020 se’n van començar 134, fet que suposa un augment del 42,5%. En 
els habitatges acabats, l’augment també ha estat moderat, i s’ha passat de 33 a 85 habitatges 
finalitzats durant el 2020. Aquesta tendència és inversa tant a les comarques gironines com al 
global de Catalunya, on podem observar un lleuger descens entre el 2019 i el 2020 tant en 
habitatges iniciats com acabats.
Pel que fa al mercat immobiliari residencial,  també trobem un augment notable en el nombre 
d’habitatges venuts, tant nous com usats, seguit d’un augment 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 2020 de 995, lleugerament per sota de l’any 
2019, amb 1.070 contractes formalitzats. L’import del lloguer mensual ha crescut d’un 1,5%, 
entre 2019 i 2020 i ha passat d’una mitjana a la Garrotxa de 469,33 euros mensuals a una 
mitjana de 476,56 euros/mes.

SERVEIS SOCIALS
Informe elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG)

Aquest 2020 ha vingut marcat per la crisi mundial provocada per la pandèmia de la Covid-19, 
que està provocant impactes en les necessitats socials de la població de la comarca. Actualment 
encara no sabem quins efectes provocarà a mitjà termini la incertesa laboral i l’augment de les 
xifres d’atur, però sí que hem detectat que cada vegada arriben més situacions amb molta 
precarietat econòmica i d’habitatge. Aquest any, de totes maneres, s’ha detectat un augment 
del nombre d’ajudes d’urgència social, així com també el nombre de persones ubicades tempo-
ralment en pensió; enguany afegim dins l’àmbit d’habitatge les dades relatives a l’atenció a les 
situacions de pobresa habitacional, dades relatives a ajuts al pagament del lloguer o persones 
que s’han beneficiat del servei de dutxes i bugaderia. 
En relació amb els serveis a domicili, hi ha un descens de les persones que han rebut el servei 
d’ajuda, així com també el nombre de persones que reben el servei d’àpats a domicili, una 
situació que ha estat provocada pel confinament i que aquest 2020 ha fet disminuir, gairebé a 
la meitat, el nombre de persones que són traslladades regularment amb el servei de transport 
adaptat respecte del 2019.

EDUCACIÓ
Informe elaborat per l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot

El curs passat va estar marcat pel confinament escolar causat per la pandèmia de la Covid-19, 
tot i que encara és d’hora per observar-ne l’impacte. Les dades són similars a les de la resta de 
Catalunya, si bé sí que es poden identificar algunes especificitats, com una major escolarització 
a les escoles bressol i uns millors coneixements en matemàtiques i ciència a l’ESO. Com a dades 
positives, hi trobem uns bons resultats de les notes PAU (selectivitat), i una bona oferta de cicles 
formatius i de programes per a les noves oportunitats (PFI i IFE). L’origen familiar segueix condi-
cionant molt els resultats d’ESO dels alumnes, i encara avui el biaix de gènere en els cicles 
formatius (cicles de nois i cicles de noies) és molt acusat.

ESTUDIS UNIVERSITARIS 
Informe elaborat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot

Després de més de 10 anys recollint les dades dels estudiants universitaris amb domicili a la 
Garrotxa, veiem que en alguns graus continua el predomini de les dones mentre que en d’altres 
predominen els homes. Això és un reflex que ens trobem encara davant de professions molt 
polaritzades, bé per ser altament feminitzades o bé masculinitzades.
Centrant-nos en els continguts d’aquests estudis, veiem que les cures es concentren en el sector 
femení, ja que acullen un nombre més alt d’estudiants dones, en termes generals, i també 
mirant-ho grau per grau.
És a dir, de les 678 dones que estan cursant graus universitaris durant aquest curs 2020-21, el 
37% ho fan en graus relacionats amb les cures, com ara Educació Infantil i Primària, Infermeria, 
Medicina, Pedagogia o Treball Social, entre d’altres.
En nombres absoluts, dels 1.144 estudiants de grau amb domicili a la comarca, 678 són dones (el 

59,26%) i 466 són homes (el 40,73%). Una tendència que es va repetint des que recollim dades.
La Universitat de Girona continua aplegant bona part dels universitaris provinents de la Garro-
txa, i per al curs 2020-21 són 425, xifra que representa més del 37% del total d’estudiants de la 
comarca.
La segueixen la Universitat de Barcelona, amb 152 alumnes, la Universitat Oberta de Catalunya, 
amb 123 alumnes, i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 122 alumnes. 
Aquestes posicions s’han mostrat pràcticament immutables els darrers anys.

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

El 2020 ha sigut un any que ha capgirat la vida de tothom i el funcionament de les institucions. 
El primer trimestre de l’any 2020 (gener-març), que corresponia al segon del curs 19/20 (de 
gener a març), es va poder fer amb normalitat: els exàmens es van fer el dijous 12 de març i el 
confinament va començar just l’endemà, el divendres 13. Des d’aquesta data i fins al 17 de juliol, 
els tècnics del CPNL van estar teletreballant.
Durant aquests mesos, el CPNL va treballar en el disseny de diferents modalitats d’aprenentat-
ge, atès que fins al moment només existien els cursos presencials i els cursos en línia. Durant el 
segon trimestre de l’any (abril-juny), únicament va ser possible atendre els alumnes que podien 
estudiar en línia des del Parla.cat, i l’oferta es va centralitzar des de Barcelona, des d’on es van 
repartir els cursos a cada població, tenint present que el Parla.cat era l’única plataforma existent, 
en aquell moment, i que tenia un límit de 18.000 inscrits. 
De les dades del 2020 es desprenen les anàlisis següents:
Que l’índex d’alumnes d’Amèrica Central i del Sud és altíssim, i ha esdevingut el gran gruix de 
l’alumnat dels cursos.
L’alt índex de població amb el castellà com a primera llengua ha fet reduir la diversitat lingüística 
a les aules, on més del 80% dels alumnes de cada grup bàsic té aquesta llengua com a primera.
L’índex de població panjabi que viu a Catalunya és del 6,13%, mentre que a Olot és del 18,16%, 
tres vegades més. I, malgrat que estem parlant d’una població de 1.563 persones a la ciutat, en 
tenim una representació molt petita entre els estudiants de català. Una tendència molt similar 
és la del col·lectiu xinès, el quart més nombrós a Olot (768 persones) i que a les aules dels cursos 
de català és gairebé és inexistent.
Les eines digitals han estat una barrera per a moltes persones, no només perquè no tenien prou 
coneixements per treballar-hi (fer el tràmit de la inscripció, seguir-hi el curs), sinó també perquè 
a vegades no comptaven amb els recursos necessaris (sense connexió wifi o poques dades de 
connexió, dispositius mòbils molt vells o sense cap dispositiu mòbil; un índex molt elevat no 
comptava amb ordinador o tauleta, unes eines més còmodes per estudiar-hi). Per tant, la bretxa 
digital s’ha afegit a tota la resta de bretxes i ha fet més vulnerables els qui ja ho eren (per factors 
socials, d’edat, d’origen, etc.)
Agafant tot l’any globalment, i comparant-lo amb les dades del 2019, observem que s’ha pogut 
atendre un 33,3% menys de població només pel que fa als cursos de català. Cal tenir en compte, 
a més, que els projectes de dinamització per fomentar la cohesió social i l’ús de la llengua (clubs 
de lectura fàcil, activitats diverses, voluntariat per la llengua) i els relacionats amb el món socioe-
conòmic (el projecte Empreses lingüísticament responsables) han quedat paralitzats.

Finalment, cal destacar que, per segon any consecutiu, en col·laboració amb l’Àrea d’Informació 
del Territori de l’Ajuntament 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 
hagi 768 parlants de xinès mandarí, cosa que vol dir que estan molt repartits per tot Olot). 

SALUT  
Informe 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) 

L’any 2020 ha estat un any marcat per la pandèmia de la Covid-19 en tots els àmbits, i en el món 
assistencial l’hem patit de primera mà.
La comarca ha vist, els primers mesos de l’any,  igual com a la resta de Catalunya, com augmen-
tava de manera sobtada la mortalitat dins aquelles residències geriàtriques on el virus entrava; 
l’hospital va haver d’improvisar una zona amb 4 llits de semicrítics per poder donar resposta als 
casos greus i que calia derivar a les UCI, que també s’anaven saturant. L’atenció primària va 
necessitar reorganitzar-se tancant molts consultoris locals i separant les visites de l’aparell 
respiratori de la resta d’urgències per minimitzar el risc de contagi dels professionals i de la 
mateixa població dins les consultes.
Durant molts mesos els serveis assistencials han viscut davant la incertesa d’una malaltia que 
ens omplia d’interrogants i ens obligava a deixar de fer moltes de les activitats preventives, de 
seguiment de les persones amb malalties cròniques i de cribratge poblacional.
A poc a poc l’activitat s’ha anat restablint gairebé del tot, però invertint el tipus de visites: tot el 
que és virtual i telefònic ha agafat una embranzida inesperada. S’han reobert els consultoris 
locals, adaptant-los en la mesura del possible per poder conviure amb la Covid-19.
El repte actual és controlar aquest fràgil equilibri, assegurar l’accessibilitat de tothom evitant que 
la bretxa digital ens ho impedeixi, recuperar els controls periòdics de les malalties cròniques, 
diabètics, hipertensos tant a primària com a l’especialitzada, i consolidar els aprenentatges i les 
millores que aquest 2020 ens ha deixat.

ESPORTS 
Informe elaborat per l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot 

Enguany, ens trobem davant d’unes dades totalment atípiques i que responen a l’episodi 
d’emergència sanitària i social provocat per la pandèmia de la Covid-19. Per a aquesta edició, 
tampoc no ha estat possible recollir les dades d’esport federat d’Olot per l’aturada de l’activitat 
de moltes associacions a causa de les nombroses restriccions a què s’han vist sotmeses, així 
com també els freqüents canvis en la normativa que permetia les diferents activitats esportives.
Aquesta mateixa situació d’inestabilitat normativa ha afectat ja no només els usos de les 
instal·lacions esportives municipals, que s’han vist reduïts en general a 1/3 dels usos que tenien 
les mateixes instal·lacions el 2019, sinó que també ha afectat directament la participació de les 
escoles en les activitats de promoció de l’activitat física. En aquest sentit, és important ressaltar 

la pèrdua d’escoles, i per tant d’alumnes, que no han accedit a aquestes activitats, bé sigui per por 
a la pandèmia, bé per les restriccions de la normativa. Aquest és un fet que preocupa especial-
ment si fem referència a l’accés a l’esport per part dels col·lectius d’alumnes més vulnerables.

En relació també amb aquestes activitats, l’activitat que s’ha vist més afectada és la natació, 
degut, entre altres coses, a la necessitat de desplaçament de l’alumnat a la instal·lació esportiva. 
Contràriament, i per aquest mateix motiu, l’activitat d’escacs, en què el professorat es desplaça-
va als centres educatius, no s’ha vist tan afectada i ha mantingut una xifra d’alumnes partici-
pants molt similar a la del 2019.

CULTURA
Informe elaborat per l’Institut Municipal de Cultura d’Olot

L’any 2020, l’activitat cultural d’Olot va patir, com tots els sectors, les conseqüències de la 
pandèmia mundial de la Covid 2019. El període de confinament i les mesures de prevenció 
posteriors decretades per pal·liar-ne els efectes van provocar una davallada important de l’activi-
tat, que s’ha traduït en una disminució substancial de tots els  indicadors culturals de l’Observa-
tori. Això no obstant, malgrat la crisi sanitària, l’Institut Municipal de Cultura d’Olot va fer un 
esforç per no aturar la cultura a la ciutat i va adaptar ràpidament tant la programació com els seus 
equipaments a les noves circumstàncies. Un exemple d’això va ser la transformació del festival 
Sismògraf a la tardor o el cicle “Encontres a la II Fase” celebrat durant el període de desescalada 
del primer confinament, amb el qual es perseguia un doble objectiu: reprendre l’activitat presen-
cial i donar suport als professionals del sector, fortament castigats per la pandèmia.

En termes pressupostaris, tot i no decréixer substancialment la inversió municipal, que es va 
mantenir en els 2,8 milions d’euros,  es van programar gairebé un 55% menys d’espectacles 
d’arts escèniques i música (-77%); 19 exposicions enfront de les 27 de l’any anterior, o 55 xerrades 
i presentacions de llibres, un 55% menys que l’exercici 2019. I, lògicament, tant per la suspensió 
d’activitats com per l’obligada reducció dels aforaments, la participació ciutadana també es va 
veure minvada. En xifres, la pandèmia va fer disminuir en gairebé un 65% el nombre d’especta-
dors d’arts escèniques, en un 71% els visitants als museus i en pràcticament un 45% el nombre 
de visites diàries a la Biblioteca, que van passar de 430 a 233.

Aquest 2020, malgrat l’excepcional situació viscuda, des de l’àmbit cultural, es va intentar 
durant tot l’any continuar fent un important esforç de comunicació per fer arribar la cultura a 
totes les llars durant els mesos de confinament i per animar a consumir-ne durant els períodes 
de reobertura. Aquest esforç es va traduir a mantenir la línia ascendent en les dades de segui-
dors de Facebook, Twitter i Instagram, probablement les úniques xifres positives de la taula.

PROSPERITAT

COMPORTAMENT ECONÒMIC
Segons la revisió de dades 2019 del PIB 2018, la Garrotxa presenta un PIB lleugerament per sota 
del que es va calcular per a l’any 2018, i ha passat dels 1.756 milions d’euros del 2018 als 1.692,3 
del 2019. Cal tenir en compte que aquesta davallada és fruit d’una moderació del creixement 
que ja va començar a experimentar la comarca el 2018, i no es pot contextualitzar en cap cas en 
la pandèmia Covid perquè són dades calculades anteriorment. En paral·lel, s’observa un creixe-
ment més lent de la base imposable per declarant de l’IRPF respecte al conjunt de Catalunya, 
això ha fet que la Garrotxa s’allunyi sensiblement dels nivells de renda mitjana del principat, 
trencant la tendència a la convergència que venia experimentant els darrers anys.
L’evolució de la renda a la comarca, segons les últimes dades disponibles (2018), s’estabilitza a 
la baixa respecte de les previsions del 2017; la catalana se situa al voltant dels 24.255 euros.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Atenent a la falta de dades d’afiliació del quart trimestre del 2020, i prenent com a base les 
dades del tercer trimestre, s’observa que els serveis continuen liderant el nombre de llocs de 
treball a la comarca, amb 12.841 llocs de treball. Cal tenir present, però, que aquest sector és molt 
divers i engloba des del comerç i l’hostaleria fins a la sanitat, administracions públiques, 
transports i educació, entre d’altres. Per altra banda, la indústria, amb una dada lleugerament 
per sota de la de l’any 2019 ( hem de tenir en compte que en aquesta ocasió ens falten les dades 
del quart trimestre del 2020), amb 8.662 llocs de treball a la comarca, i encapçalada pel sector 
alimentari, representa un 37,7% de l’ocupació; un sector que continua creixent tant en pes 
econòmic com en creació de llocs de treball.

El comerç, per la seva banda, continua la tendència a la davallada, i redueix el pes tant en 
percentatge el VAB (valor afegit brut) com en ocupació. Per tal de revertir la situació, des de 
DinàmiG i l’ACO (Associació de Comerciants d’Olot) s’està treballant des de fa uns anys amb 
l’Observatori dels Centres Urbans Fundació Comerç Ciutadà, que analitza el flux de vianants al 
centre de la ciutat, així com el dinamisme del sector comercial, la distribució espacial i els locals 
oberts per sectors. Per a aquest 2020, l’estudi conclou que la intensitat mitjana diària ha 
presentat valors excepcionalment baixos degut a la pandèmia Covid-19, la qual, amb el procés 
de desescalada i el mateix confinament, ha fet disminuir els desplaçaments de la població. Això 
no obstant, el nivell de locals buits a la ciutat no ha presentat augments significatius, la qual 
cosa exemplifica la relativa solidesa del sector. 

>72

Aquest informe s’elabora des del 2017 i el percentatge d’alumnes en situació de cerca de feina 
estava situat sempre al voltant del 5%, però aquest 2020 el percentatge ha augmentat lleugera-
ment, segurament per la crisi sanitària provocada per la Covid-19. Els tutors d’empresa que fan 
el seguiment de les pràctiques i de la inserció laboral de l’alumnat manifesten que algunes 
empreses són més reticents a l’hora d’agafar alumnes o exalumnes, situació provocada per la 
incertesa del món laboral. 
Un 60% dels joves graduats ha trobat feina, mentre que un 48% continua estudiant (d’aquests, 
un 16% combina estudis i feina). Si només ens fixem en els graduats de cicle mitjà, un 65% 
continua estudiant, pràcticament tots un grau superior. Pel que fa als graduats de cicle superior, 
un 49% estudia a la universitat, cosa que demostra que els cicles de grau superior són una via 
igual de vàlida que el batxillerat per accedir a estudis universitaris, amb l’avantatge que els 
alumnes provinents dels cicles han pogut conèixer la realitat del seu perfil professional a través 
de la formació en centres de treball, tenen un bon coneixement de la part pràctica que els facilita 
la inserció laboral i és una opció molt valorada per les empreses. En aquest sentit, i per reforçar 
la importància de les pràctiques a les empreses per inserir-se en el món laboral, per primer any 
es comencen a incorporar les dades dels alumnes enquestats que provenen d’estudis en moda-
litat dual per tal de poder-ne avaluar la tendència en les futures edicions.
Referent a la feina actual, un 81% manifesta que la realització dels estudis de cicles els ha facilitat 
la incorporació al món laboral. Aquests resultats demostren que els estudis de formació profes-
sionalitzadora són una opció molt interessant a l’hora de trobar feina. Quant al tipus de contrac-
te, el 54% són temporals, enfront d'un 39%, que són indefinits.    

COMERÇ EXTERIOR
Informe elaborat per la Cambra de Comerç de Girona

Durant el 2020, les exportacions gironines van ser de més de 5.803 milions d'euros, contra una 
xifra d'importacions d’uns 2.634 milions. Les xifres d'exportacions de les empreses gironines, a 
més, signifiquen el 8,76% de les exportacions catalanes. Les importacions, per la seva banda, 
representen el 3,48% del global català. 
Tot i la pandèmia Covid-19, és important destacar que, durant aquest 2020, les exportacions 
catalanes van arribar al registre històric de més de 66.265 milions. 
Per altra banda, els Certificats d'origen que van emetre el 2020 les Cambres de la demarcació 
de Girona van ser de 26.650, mentre que el 2019 es va arribar a un volum de 20.073, cosa que 
suposa un increment del 32,77%.
Observem, doncs, un any més que la Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament 
exportadora, que representa un 9,11% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a 
països de 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 2019 han tingut un creixement del 4,57%. El valor estimat anual 
és de 528,76 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
Informe elaborat per Turisme Garrotxa

L’any 2020 ha estat l’any més complicat per al sector turístic. Els indicadors disponibles en el 
moment de redactar aquest informe encara no permeten avaluar la magnitud de l’afectació, que 
haurà estat, de ben segur, molt severa.
Pel que fa a l’oferta, s’han continuat creant nous allotjaments per a turisme familiar, però se n’han 
tancat d’altres, adreçats a col·lectius. El sector privat no ha pogut fer res més que adaptar-se a la nova 
situació marcada per la pandèmia, al confinament domiciliari, als reiterats canvis del Procicat sobre 
la mobilitat de les persones i als horaris d’obertura dels establiments, aplicar totes les noves norma-
tives sanitàries i, sobretot, aguantar la respiració, a l’expectativa dels ajuts de les administracions i 
d’una tornada a la normalitat que, a 31 de desembre, encara es preveia llunyana.
La demanda, per la seva banda, ha baixat dràsticament, i també s’ha hagut d’adaptar a unes restric-
cions de mobilitat que, quan s’han relaxat, atesa la necessitat de la població d’estar en contacte amb 
la natura, han generat una estacionalitat molt marcada. En definitiva, unes decisions –les de les 
restriccions de mobilitat- que probablement hauran generat uns efectes contraproduents des d’una 
perspectiva sanitària.
Aquestes restriccions de mobilitat han motivat un canvi substancial en la procedència dels turistes i 
visitants: mentre que Catalunya s’ha reforçat com a mercat principal, els mercats europeus han patit 
descensos molt importants, que han estat una mica menys acusats en el cas dels mercats de la resta 
de l’estat i de la resta del món.

L’any vinent, quan la dada estigui disponible, es podrà analitzar la recaptació de l’Impost sobre 
estades en allotjaments turístics, que previsiblement també registrarà un descens sense precedents.
Som, doncs, davant de l’any més complicat per al sector turístic de la Garrotxa, des que se’n tenen 
dades, amb una oferta la viabilitat de la qual ha quedat absolutament condicionada per les mesures 
sanitàries, i una demanda que, quan s’ha pogut desplaçar, ha demostrat amb escreix l’interès que hi 
ha per visitar la Garrotxa, una destinació que s’ha vist afavorida per la seva oferta d’activitats a l’aire 
lliure, que encaixava amb les recomanacions de les autoritats sanitàries.
Malgrat aquest context, 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, el procés de 
renovació de la qual ha començat just aquest any.

de suport i atenció a la víctima i que es basa en diferents accions: informar, coordinar, prevenir i 
protegir, així com també l’Oficina de Relacions amb la Comunitat. Aquesta oficina és l’encarregada 
de mantenir els contactes amb la comunitat, ja sigui amb institucions o col·lectius, associacions i 
ciutadans en general, i és el referent de la comissaria en el teixit social de la comarca; d’altra banda, 
també és l’encarregada de fer xerrades i presentacions a les escoles, llars d’avis, i altres col·lectius, així 
com mediacions en conflictes privats, amb la finalitat que el conflicte no arribi a enquistar-se. També 
s’ocupa dels contactes amb institucions, el teixit social i associatiu, i els col·lectius de risc i persones 
físiques.

Policia Municipal d’Olot
Informe elaborat per la Policia Municipal d’Olot

La pandèmia de la COVID-19 ha trasbalsat la vida de les persones, però també el servei policial s’ha 
vist alterat de forma important. Les limitacions i restriccions establertes per les autoritats pel que fa 
a “tocs de queda”, confinaments domiciliaris i/o perimetrals per territoris, limitacions a l’activitat 
comercial i de restauració, i limitacions a les trobades socials,  han provocat que molts dels esforços 
de la Policia Municipal hagin anat en aquest sentit, la qual cosa ha afectat la feina en altres àmbits.  
Es posa en evidència en determinats moments de l’any com baixen els accidents de trànsit o els fets 
delictius en relació amb el primer període de l’estat d‘alarma. En contrapartida, hi ha un augment 
significatiu pel que fa a les actes administratives vinculades a una normativa fins ara inexistent. 

En el decurs del primer trimestre del 2020, just abans de l’agreujament de la crisi sanitària, també es 
va haver de fer front a fenòmens meteorològics vinculats al canvi climàtic, que semblen incidir cada 
cop de forma més rellevant en el servei de policia. El temporal Glòria, amb les corresponents activa-
cions de plans de protecció civil Vencat, Inuncat i Neucat (tot d’una sola vegada) ha estat un altre 
repte que s’ha superat de forma òptima. El treball de coordinació de la protecció civil ha estat un 
element clau per assolir amb èxit l’objectiu d’alertar i protegir la ciutadania.
La persistència pel que fa a la pujada de fets penals i una creixent conflictivitat social, conseqüència, 
en part, d’una major pobresa, que comporta necessitats creixents en habitatge a baix preu o gratuït, 
ha comportat un gran creixement de les ocupacions i la picaresca que l’acompanya. 
Aquesta conflictivitat social condiciona l’estructura operativa de la Policia Municipal, que el 2021 
estarà més orientada a donar una millor resposta reactiva en detriment de la prevenció.

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

L’any 2020 han entrat 3.260 assumptes judicials als jutjats d’Olot i la Garrotxa, un 13% menys que 
l’any passat, una situació molt probablement provocada també per les restriccions Covid19. Dels 
assumptes que van entrar, el 41% són procediments civils (reclamacions de quantitat, desnona-
ments i altres conflictes), el 53% són procediments penals i el 6% procediments penals de violència 
contra la dona, un percentatge que segueix igual que al 2019, tot i que cal destacar que, en relació 
amb els expedients presentats el 2019, durant el 2020 se’n van presentar 187, 40 menys. Pel que fa 
a l’entrada d’assumptes judicials, aquests també s’han reduït. També és destacable la reducció d’un 
19% dels procediments penals de violència contra la dona.

La resolució d’assumptes judicials es concreta en 426 sentències, amb una disminució del 14% 
respecte de l’any anterior.
A finals de 2020, els jutjats d’Olot registren un total de 2.178 casos pendents, xifra que representa un 
augment del 34,1% en relació a un any abans. 

ALIANCES

Pel que fa a les administracions de la comarca, en aquesta edició s’analitza de nou l’evolució de la 
despesa dels ajuntaments (€/hab). A partir de les dades de les liquidacions agregades dels pressu-
postos dels 21 ajuntaments de la Garrotxa disponibles en el portal Municat de la Generalitat de 
Catalunya, s’estudia l’evolució dels ingressos i les despeses del 2004 al 2019.
En aquest sentit, l’evolució dels ingressos totals del conjunt d’ajuntaments de la comarca, després 
d’uns anys amb reajustaments en les transferències de capital, s’ha mantingut més o menys estable.
Quant a les despeses totals del conjunt d’ajuntaments de la Garrotxa, també es mantenen més o 
menys constants en els darrers 8 anys, després d’una disminució significativa, sobretot arran de la 
davallada de la inversió. La despesa obligada es manté amb una lleugera tendència a l’alça durant 
tots aquests anys.
Finalment, pel que fa a la capacitat bruta d’inversió municipal, es correspon als ingressos totals 
municipals menys la despesa obligada. Després de la important davallada fins l’any 2013, la capaci-
tat d’inversió es va mantenint més o menys constant. 

Finalment, pel que fa a la construcció, es manté relativament estable, una situació que es reflec-
teix a la Garrotxa amb l’augment tant del nombre d’habitatges acabats com iniciats. L’agricultu-
ra es manté en la tònica negativa dels últims anys.

MERCAT DE TREBALL 
Tot i que la pandèmia Covid-19 ha alterat totes les previsions que hi havia sobre creixement i 
ocupabilitat, tant a la comarca de la Garrotxa com al conjunt català, la Garrotxa ha estat una de 
les úniques comarques de Catalunya capaç de crear ocupació, gràcies sobretot a la seva estruc-
tura productiva i a l’increment de demanda d’aliments, un dels sectors clau de l’economia 
comarcal.  Les dades del primer trimestre de l’any 2020 confirmen el repunt de l’ocupació a la 
comarca, que la situava en màxims històrics a finals del 2019. A partir del març 2020, tant el 
nombre d’aturats com el nombre de demandants d’ocupació s’incrementa per la incertesa 
provocada per la pandèmia i els diferents tancaments i restriccions.  En el cas dels aturats, el 
creixement és constant però menor a l’esperat, unes dades que possiblement estan encara 
emmascarades pels diferents EROS/ ERTOS; en aquest cas, es passa de 2.226 persones atura-
des al març 2020 a les 2.757 al desembre. D’altra banda, pel que fa a persones demandants 
d’ocupació, sí que s’observa un creixement notable, de les 3.012 persones demandants d’ocu-
pació el mes de març fins a les 7.801 al desembre 2020. En aquest sentit cal apuntar que el 
nombre de procediments (ERO) amb comunicats no desistits i resolts acumulats de gener a 
desembre 2020 van ser de 1.026 i el nombre acumulat de treballadors afectats va arribar als 
7.043.
Degut, també, a la situació provocada per la Covid-19, es va obrir a Olot l’ Oficina per a la Reacti-
vació Econòmica de la Garrotxa, des de la qual s’han portat a terme, al llarg de l’any, diferents 
projectes destinats a la dinamització econòmica del territori. Entre les diferents accions hi ha el 
Projecte de capacitació digital  per tal de reduir la bretxa digital i fomentar les competències 
digitals tant d’empreses com també de la ciutadania a través del Garrotxa Digital Talent, així 
com la col·laboració amb altres cursos especialitzats.

INFORME INSERCIÓ LABORAL GRADUATS FP 2019 LA GARROTXA
Persones-Prosperitat: Informe elaborat per la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot (FES)

Segons l’estudi Inserció laboral dels ensenyaments professionals, el 8% dels alumnes graduats 
en FP o Ensenyaments Artístics, l’any 2020, en algun dels centres de la comarca, està buscant 
feina. Per obtenir aquests resultats s’ha fet una enquesta d’inserció laboral a 392 joves de la 
promoció de l’any 2020, sis mesos després d’haver-se graduat (aproximadament el 90% dels 
alumnes que han acabat els estudis). 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. 

PAU

SEGURETAT
Mossos d’esquadra - Informe elaborat pels Mossos d’Esquadra – ABP de la Garrotxa

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.  Cal destacar que aquest any  s’ha variat una mica l’anàlisi dels 
delictes i en aquesta edició ens centrarem només en aquells delictes que provoquen sensació/per-
cepció   d’inseguretat,   que creen o poden crear un clima de por, és a dir,   els delictes contra el 
patrimoni com els robatoris a domicilis, establiments i delictes contra les persones com els robatoris 
violents, estrebades, baralles etc. Hem deixat fora d’aquesta anàlisi determinats delictes que no 
generen sensacions o percepcions d’inseguretat com poden ser estafes per internet, i/o els delictes 
contra el trànsit, i que no afecten les percepcions de la col·lectivitat, malgrat que siguin delictes que 
cal destacar que han patit un augment degut molt probablement a les situacions de confinament i 
l’augment de l’ús de les eines informàtiques per realitzar diferents comunicacions i compres.

Al fil d’aquest nou càlcul, cal dir que a la Garrotxa la taxa és de 33’85 delictes per 1.000 habitants, 
mentre que el global de Catalunya és del 50,75, és a dir 17 punts per sota 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 als delictes, la tendència en 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, que ha registrat un 
lleuger descens, possiblement degut als diferents confinaments per la Covid-19. I, com a segon tipus, 
un fet delinqüencial que no necessàriament incideix de manera directa sobre les persones i/o les 
coses, que són els delictes informàtics com les estafes que, contràriament als anteriors, mostren un 
lleuger augment en relació amb el 2019, possiblement també per l’augment de l’ús d’eines informà-
tiques a causa de les restriccions per Covid-19.

En la valoració general, l’any 2020 ha estat un any excepcional degut a l’emergència epidemiològica 
SARS-CoV2, un any en què les nostres prioritats i funcions policials han variat respecte d’altres anys. 
En determinats períodes s’ha hagut d’intensificar els controls i seguiment de les mesures de preven-
ció, així com les limitacions a la mobilitat, amb la finalitat d’evitar i/o frenar la propagació de la 
COVID-19. Per altra banda, hem hagut de continuar realitzant les nostres tasques policials de 
prevenció de robatoris i investigació de delictes. Serà difícil valorar mai quantitativament la prevenció 
que fa la policia perquè no es tracta d’un valor tangible; és molt difícil determinar quants delictes 
hem aconseguit evitar, ja sigui amb la presència de les patrulles diàries o els controls policials a la 
carretera, com per la dissuasió en les identificacions de persones sospitoses. Per tant, la feina 
preventiva policial és molt difícil de percebre i determinar si no és amb una anàlisi constant de les 
dades dels fets delictius i de les investigacions.
Finalment, cal incidir de nou en la consolidació del GAV (Grup d’Atenció a la Víctima), que és l’oficina 



POBLACIÓ
Dades recollides de l’Informe elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de l’informe 
d’Activa Prospect i dades de referència de l’IDESCAT

L’any 2020, la població de la comarca de la Garrotxa ha crescut en 1.030 persones, un 
increment de població lleugerament superior al de l’any 2019 (+977). Els anys anteriors, però, la 
població no havia crescut amb tanta força i inclús en alguns períodes va tenir un creixement 
negatiu. De les 58.620 persones que hi ha a la Garrotxa, 29.419 són homes i 29.201 són dones. 
Des del 2010 hi havia hagut un major nombre de dones que homes, al territori. La taxa de 
feminització garrotxina és de 99,26 dones per cada 100 homes. En els últims anys aquesta taxa 
sempre ha estat entre el 99 i el 100, cosa que indica que sempre hi ha hagut un nombre proper 
d’homes i dones. A Catalunya, en canvi, la taxa de feminització és del 103,8%.
Tot i això, a la comarca tradicionalment hi ha un major nombre de dones dins del col·lectiu de 
més grans de 65 anys, valor que s’incrementa a partir dels 85 anys, on la distribució és quasi el 
doble, amb 1.701 dones i 861 homes. Pel que fa a la distribució territorial, la major part de la 
població es concentra a la ciutat d’Olot, que compta amb 35.926 habitants (el 61,3% de la 
població de la comarca). La resta dels 20 municipis aglutinen 22.694 habitants. D’aquests 
municipis, tots tenen menys de 3.000 habitants excepte la Vall d’en Bas (3.093) i Sant Joan les 
Fonts (3.044). Hi ha 12 municipis que tenen menys de 1.000 habitants.

L’índex d’envelliment el 2020 és de 138, però cal destacar que la Garrotxa presenta una situació 
de menys envelliment si ho comparem amb el 2001, quan l’índex va arribar a 180,3. L’any 2012 
l’envelliment va baixar dràsticament, i llavors es va estabilitzar fins ara, que creix o decreix però 
a un ritme menor.

Pel que fa a les migracions externes, aquest 2020 veiem que la tendència a l’alça de la població 
estrangera es repeteix amb xifres similars a les del 2019. Hi ha aproximadament 1.000 
habitants estrangers més a la Garrotxa, un 10,7 % més (ara en són 9.843). A la capital de la 
comarca, la variació és força similar: 10,2 %, en canvi és lleugerament superior que la de la resta 
de Catalunya (8,7 %). Pel que fa al percentatge de població estrangera respecte al total de la 
població, representa el 16,79 % de la comarca, molt a prop del percentatge de Catalunya del 16,2 
%. A Olot representa un percentatge superior, amb un 21,8. La Garrotxa és la novena comarca 
amb més percentatge de població de fora la Unió Europea. S’ha de destacar que sense l’arriba-
da de persones de l’estranger, el saldo migratori no podria compensar la baixa natalitat i, per 
tant, no hi hauria un creixement de la població i un major envelliment. Per continents, podem 
observar com el 2020 la població per nacionalitat estrangera predominant a la Garrotxa prové 
d’Àsia i Oceania (2.667 persones, 27,09 % la població migrada), d’Àfrica (2.514 persones,25,54 %) 
i de la resta de la Unió Europea (1.883 persones, 19,13 %).

PLANETA
Informe 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
Les dades meteorològiques de l’estació del Parc Nou d’Olot mostren les tendències des de l’any 
1990 fins a l’actualitat: les temperatures augmenten i les precipitacions disminueixen.
Durant l’any 2019 la precipitació mitjana de les estacions meteorològiques comarcals ha estat 
de 1237 mm, un 44% superior a la mitjana de la pluviometria dels darrers anys, que ha estat de 
875 mm.
A l’estació de Can Jordà (Santa Pau) es controla la concentració d’ozó de l’aire. Per a l’any 2020 
es va complir el valor objectiu de protecció de la salut humana (VOPS). També es controla la 
concentració de diòxid de nitrogen i per a 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. Una és a Olot i l’altra, a Sant Joan les Fonts. Els nivells mesu-
rats 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
Durant el temporal Glòria, ocorregut al gener del 2020, a la comarca van caure entre 250 i 500 
mm en tres dies, i el cabal de les lleres fluvials de la Garrotxa va augmentar de manera impor-
tant. Aquest fenomen meteorològic provocà l’arrossegament de vegetació i altres materials a les 
lleres i importants desperfectes en infraestructures, vies de comunicació i instal·lacions munici-
pals, valorats en quasi 3 milions d’euros. 
El 2020, el nombre de visitants als espais naturals protegits ha estat notablement inferior al 
d’anys anteriors. A la fageda d’en Jordà, el descens ha estat de 30.499 visitants, cosa que repre-
senta un 32,47% respecte de l’any anterior. Aquest mateix percentatge (32,6%) és idèntic al 
descens de visitants de l’Espai Museístic de les grederes del Croscat (va passar de 54.538 a 
36.761). En canvi, a la vall de Sant Aniol hi va haver un increment de visitants (de 31.150 a 33.325). 
Això s’explica perquè en els mesos d’estiu, els de més freqüentació a l’Alta Garrotxa, no hi havia 
vigents restriccions de mobilitat derivades de la pandèmia per COVID-19, en canvi sí que eren 
vigents en els mesos que la fageda d’en Jordà i el volcà del Croscat reben més visitants.
La presència d’espècies exòtiques invasores és una de les amenaces més greus que afecten la 
biodiversitat. En relació amb la papallona del boix, s’estan duent a terme diferents seguiments 
gràcies als quals coneixem com es produeix la seva expansió per tot el país. A Catalunya, en el 
2020, la papallona ha afectat, amb diferents graus d’intensitat, 183 municipis de 20 comarques. 
En aquests municipis, el nivell d’afectació “sever” ha passat de 16,72% (2019) a 32,61% (2020).
En les cinc estacions situades a la Garrotxa que controlen la corba de vol dels adults, la sèrie de 
tres anys (2018-2020) mostra una tendència a la baixa que s’atribueix, directament, a la reduc-
ció de la disponibilitat de boix.

AIGUA
Amb dades dels darrers 10 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 divuite-
na comarca de Catalunya amb menys consum d’aigua d’ús domèstic per habitant i dia i, amb 
113 litres, se situa per sota els 117 litres que es calcula que consumeix, de mitjana, un català.
El 45% dels punts de cursos fluvials mostrejats durant el 2020, segons l’índex biològic IBMWP, 
presenten una qualitat bona; el 50% la qualitat és mitjana i el 5%, deficient. Segons l’índex de 
diatomees, el 90% dels punts presenten una qualitat bona i molt bona. 
Totes les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2020 presenten valors de concentració de 
nitrats inferiors al valor paramètric (50 mg/l). La concentració total de nitrats enguany torna a 
tenir la tendència a la baixa dels darrers anys.
Enguany els nivells piezomètrics dels aqüífers són poc profunds degut a les precipitacions 
abundants.
Els sistemes de sanejament d’aigües residuals de la comarca, amb 21 depuradores, donen servei 
al 89% de la població comarcal, cosa que representa el 99% de la població que resideix en nuclis. 

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. 
L’any 2014 s’inicia una tendència a l’alça, que a Catalunya continua fins al 2019; a la Garrotxa 
aquest any canvia la tendència i disminueix un 5%.
Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà de selecció a la comarca és del 52%. Besalú és el 
municipi amb un nivell de selecció més elevat, amb el 87% dels residus seleccionats. En el 
conjunt de Catalunya el grau de selecció és del 45%.
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, quan torna a 
començar un procés d’increment que es frena a partir de l’any 2018. 

ENERGIA
El consum elèctric dels equipaments municipals de la comarca continua baixant. Aquest any la 
reducció ha estat major, ja que a les mesures d’eficiència energètica que s’han continuat 
efectuant s’hi han afegit les restriccions de la pandèmia que han fet que els consums en els 
equipaments, sobretot esportius, culturals i educatius, hagi baixat.

En els enllumenats s’ha continuat amb la implantació de la tecnologia LED. I en els equipa-
ments es comença a notar l’efecte de les 10 instal·lacions que s’han posat en marxa durant el 
2019 i a les quals, properament, se n’incorporaran 11 més en altres equipaments municipals, 
majoritàriament escoles. Aquesta generació neta i local s’afegirà a l’energia 100% renovable que 
consumeixen tots els ajuntaments de la comarca.

Pel que respecta a les instal·lacions de generació elèctrica local, aquest 2020 ha tingut lloc un 
creixement exponencial d’instal·lacions d’autoconsum. Fins a l’any 2012 hi havia 44 instal·la-
cions fotovoltaiques, totes amb la modalitat d’injecció a la xarxa. Del 2014 al 2019 se’n van posar 
en marxa 40, i només aquest 2020 i primer trimestre del 2021 se n’han instal·lat 64, la qual cosa 
vol dir que actualment tenim 145 instal·lacions de generació local d’energia. Són de nova 
incorporació i majoritàriament de petita potència, que s’han instal·lat en habitatges unifamiliars. 
També es  constata l’efecte dels incentius i les bonificacions que estan aplicant alguns ajunta-
ments.

MOBILITAT
El 2020 hi havia punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a Besalú, Beuda, Riudaura, Olot i 
Santa Pau. Durant l’any se n’ha incorporant un de nou en un establiment turístic.
Fins al setembre del 2020, a la comarca hi havia matriculats un total de 482 vehicles elèctrics 
amb les diverses modalitats (híbrids, elèctrics...). Els majoritaris són els híbrids, i  cada cop hi ha 
més turismes totalment elèctrics, tot i que també s’hi estan incorporant altres vehicles (furgone-
tes, autobusos...). Malgrat l’augment que van tenint les matriculacions d’aquest tipus de  
vehicles, només s’arriba a un 1% del parc de vehicles de la comarca.

PERSONES

HABITATGE
Informe elaborat per l’Oficina d’Habitatge d’Olot

L’activitat constructora a la comarca, durant el 2020, no es ressent especialment dels efectes de 
la pandèmia de la Covid-19, pel que fa a la construcció d’habitatges, si durant el 2019 s’iniciaven 
94 habitatges, durant el 2020 se’n van començar 134, fet que suposa un augment del 42,5%. En 
els habitatges acabats, l’augment també ha estat moderat, i s’ha passat de 33 a 85 habitatges 
finalitzats durant el 2020. Aquesta tendència és inversa tant a les comarques gironines com al 
global de Catalunya, on podem observar un lleuger descens entre el 2019 i el 2020 tant en 
habitatges iniciats com acabats.
Pel que fa al mercat immobiliari residencial,  també trobem un augment notable en el nombre 
d’habitatges venuts, tant nous com usats, seguit d’un augment 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 2020 de 995, lleugerament per sota de l’any 
2019, amb 1.070 contractes formalitzats. L’import del lloguer mensual ha crescut d’un 1,5%, 
entre 2019 i 2020 i ha passat d’una mitjana a la Garrotxa de 469,33 euros mensuals a una 
mitjana de 476,56 euros/mes.

SERVEIS SOCIALS
Informe elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG)

Aquest 2020 ha vingut marcat per la crisi mundial provocada per la pandèmia de la Covid-19, 
que està provocant impactes en les necessitats socials de la població de la comarca. Actualment 
encara no sabem quins efectes provocarà a mitjà termini la incertesa laboral i l’augment de les 
xifres d’atur, però sí que hem detectat que cada vegada arriben més situacions amb molta 
precarietat econòmica i d’habitatge. Aquest any, de totes maneres, s’ha detectat un augment 
del nombre d’ajudes d’urgència social, així com també el nombre de persones ubicades tempo-
ralment en pensió; enguany afegim dins l’àmbit d’habitatge les dades relatives a l’atenció a les 
situacions de pobresa habitacional, dades relatives a ajuts al pagament del lloguer o persones 
que s’han beneficiat del servei de dutxes i bugaderia. 
En relació amb els serveis a domicili, hi ha un descens de les persones que han rebut el servei 
d’ajuda, així com també el nombre de persones que reben el servei d’àpats a domicili, una 
situació que ha estat provocada pel confinament i que aquest 2020 ha fet disminuir, gairebé a 
la meitat, el nombre de persones que són traslladades regularment amb el servei de transport 
adaptat respecte del 2019.

EDUCACIÓ
Informe elaborat per l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot

El curs passat va estar marcat pel confinament escolar causat per la pandèmia de la Covid-19, 
tot i que encara és d’hora per observar-ne l’impacte. Les dades són similars a les de la resta de 
Catalunya, si bé sí que es poden identificar algunes especificitats, com una major escolarització 
a les escoles bressol i uns millors coneixements en matemàtiques i ciència a l’ESO. Com a dades 
positives, hi trobem uns bons resultats de les notes PAU (selectivitat), i una bona oferta de cicles 
formatius i de programes per a les noves oportunitats (PFI i IFE). L’origen familiar segueix condi-
cionant molt els resultats d’ESO dels alumnes, i encara avui el biaix de gènere en els cicles 
formatius (cicles de nois i cicles de noies) és molt acusat.

ESTUDIS UNIVERSITARIS 
Informe elaborat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot

Després de més de 10 anys recollint les dades dels estudiants universitaris amb domicili a la 
Garrotxa, veiem que en alguns graus continua el predomini de les dones mentre que en d’altres 
predominen els homes. Això és un reflex que ens trobem encara davant de professions molt 
polaritzades, bé per ser altament feminitzades o bé masculinitzades.
Centrant-nos en els continguts d’aquests estudis, veiem que les cures es concentren en el sector 
femení, ja que acullen un nombre més alt d’estudiants dones, en termes generals, i també 
mirant-ho grau per grau.
És a dir, de les 678 dones que estan cursant graus universitaris durant aquest curs 2020-21, el 
37% ho fan en graus relacionats amb les cures, com ara Educació Infantil i Primària, Infermeria, 
Medicina, Pedagogia o Treball Social, entre d’altres.
En nombres absoluts, dels 1.144 estudiants de grau amb domicili a la comarca, 678 són dones (el 

59,26%) i 466 són homes (el 40,73%). Una tendència que es va repetint des que recollim dades.
La Universitat de Girona continua aplegant bona part dels universitaris provinents de la Garro-
txa, i per al curs 2020-21 són 425, xifra que representa més del 37% del total d’estudiants de la 
comarca.
La segueixen la Universitat de Barcelona, amb 152 alumnes, la Universitat Oberta de Catalunya, 
amb 123 alumnes, i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 122 alumnes. 
Aquestes posicions s’han mostrat pràcticament immutables els darrers anys.

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

El 2020 ha sigut un any que ha capgirat la vida de tothom i el funcionament de les institucions. 
El primer trimestre de l’any 2020 (gener-març), que corresponia al segon del curs 19/20 (de 
gener a març), es va poder fer amb normalitat: els exàmens es van fer el dijous 12 de març i el 
confinament va començar just l’endemà, el divendres 13. Des d’aquesta data i fins al 17 de juliol, 
els tècnics del CPNL van estar teletreballant.
Durant aquests mesos, el CPNL va treballar en el disseny de diferents modalitats d’aprenentat-
ge, atès que fins al moment només existien els cursos presencials i els cursos en línia. Durant el 
segon trimestre de l’any (abril-juny), únicament va ser possible atendre els alumnes que podien 
estudiar en línia des del Parla.cat, i l’oferta es va centralitzar des de Barcelona, des d’on es van 
repartir els cursos a cada població, tenint present que el Parla.cat era l’única plataforma existent, 
en aquell moment, i que tenia un límit de 18.000 inscrits. 
De les dades del 2020 es desprenen les anàlisis següents:
Que l’índex d’alumnes d’Amèrica Central i del Sud és altíssim, i ha esdevingut el gran gruix de 
l’alumnat dels cursos.
L’alt índex de població amb el castellà com a primera llengua ha fet reduir la diversitat lingüística 
a les aules, on més del 80% dels alumnes de cada grup bàsic té aquesta llengua com a primera.
L’índex de població panjabi que viu a Catalunya és del 6,13%, mentre que a Olot és del 18,16%, 
tres vegades més. I, malgrat que estem parlant d’una població de 1.563 persones a la ciutat, en 
tenim una representació molt petita entre els estudiants de català. Una tendència molt similar 
és la del col·lectiu xinès, el quart més nombrós a Olot (768 persones) i que a les aules dels cursos 
de català és gairebé és inexistent.
Les eines digitals han estat una barrera per a moltes persones, no només perquè no tenien prou 
coneixements per treballar-hi (fer el tràmit de la inscripció, seguir-hi el curs), sinó també perquè 
a vegades no comptaven amb els recursos necessaris (sense connexió wifi o poques dades de 
connexió, dispositius mòbils molt vells o sense cap dispositiu mòbil; un índex molt elevat no 
comptava amb ordinador o tauleta, unes eines més còmodes per estudiar-hi). Per tant, la bretxa 
digital s’ha afegit a tota la resta de bretxes i ha fet més vulnerables els qui ja ho eren (per factors 
socials, d’edat, d’origen, etc.)
Agafant tot l’any globalment, i comparant-lo amb les dades del 2019, observem que s’ha pogut 
atendre un 33,3% menys de població només pel que fa als cursos de català. Cal tenir en compte, 
a més, que els projectes de dinamització per fomentar la cohesió social i l’ús de la llengua (clubs 
de lectura fàcil, activitats diverses, voluntariat per la llengua) i els relacionats amb el món socioe-
conòmic (el projecte Empreses lingüísticament responsables) han quedat paralitzats.

Finalment, cal destacar que, per segon any consecutiu, en col·laboració amb l’Àrea d’Informació 
del Territori de l’Ajuntament 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 
hagi 768 parlants de xinès mandarí, cosa que vol dir que estan molt repartits per tot Olot). 

SALUT  
Informe 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) 

L’any 2020 ha estat un any marcat per la pandèmia de la Covid-19 en tots els àmbits, i en el món 
assistencial l’hem patit de primera mà.
La comarca ha vist, els primers mesos de l’any,  igual com a la resta de Catalunya, com augmen-
tava de manera sobtada la mortalitat dins aquelles residències geriàtriques on el virus entrava; 
l’hospital va haver d’improvisar una zona amb 4 llits de semicrítics per poder donar resposta als 
casos greus i que calia derivar a les UCI, que també s’anaven saturant. L’atenció primària va 
necessitar reorganitzar-se tancant molts consultoris locals i separant les visites de l’aparell 
respiratori de la resta d’urgències per minimitzar el risc de contagi dels professionals i de la 
mateixa població dins les consultes.
Durant molts mesos els serveis assistencials han viscut davant la incertesa d’una malaltia que 
ens omplia d’interrogants i ens obligava a deixar de fer moltes de les activitats preventives, de 
seguiment de les persones amb malalties cròniques i de cribratge poblacional.
A poc a poc l’activitat s’ha anat restablint gairebé del tot, però invertint el tipus de visites: tot el 
que és virtual i telefònic ha agafat una embranzida inesperada. S’han reobert els consultoris 
locals, adaptant-los en la mesura del possible per poder conviure amb la Covid-19.
El repte actual és controlar aquest fràgil equilibri, assegurar l’accessibilitat de tothom evitant que 
la bretxa digital ens ho impedeixi, recuperar els controls periòdics de les malalties cròniques, 
diabètics, hipertensos tant a primària com a l’especialitzada, i consolidar els aprenentatges i les 
millores que aquest 2020 ens ha deixat.

ESPORTS 
Informe elaborat per l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot 

Enguany, ens trobem davant d’unes dades totalment atípiques i que responen a l’episodi 
d’emergència sanitària i social provocat per la pandèmia de la Covid-19. Per a aquesta edició, 
tampoc no ha estat possible recollir les dades d’esport federat d’Olot per l’aturada de l’activitat 
de moltes associacions a causa de les nombroses restriccions a què s’han vist sotmeses, així 
com també els freqüents canvis en la normativa que permetia les diferents activitats esportives.
Aquesta mateixa situació d’inestabilitat normativa ha afectat ja no només els usos de les 
instal·lacions esportives municipals, que s’han vist reduïts en general a 1/3 dels usos que tenien 
les mateixes instal·lacions el 2019, sinó que també ha afectat directament la participació de les 
escoles en les activitats de promoció de l’activitat física. En aquest sentit, és important ressaltar 

la pèrdua d’escoles, i per tant d’alumnes, que no han accedit a aquestes activitats, bé sigui per por 
a la pandèmia, bé per les restriccions de la normativa. Aquest és un fet que preocupa especial-
ment si fem referència a l’accés a l’esport per part dels col·lectius d’alumnes més vulnerables.

En relació també amb aquestes activitats, l’activitat que s’ha vist més afectada és la natació, 
degut, entre altres coses, a la necessitat de desplaçament de l’alumnat a la instal·lació esportiva. 
Contràriament, i per aquest mateix motiu, l’activitat d’escacs, en què el professorat es desplaça-
va als centres educatius, no s’ha vist tan afectada i ha mantingut una xifra d’alumnes partici-
pants molt similar a la del 2019.

CULTURA
Informe elaborat per l’Institut Municipal de Cultura d’Olot

L’any 2020, l’activitat cultural d’Olot va patir, com tots els sectors, les conseqüències de la 
pandèmia mundial de la Covid 2019. El període de confinament i les mesures de prevenció 
posteriors decretades per pal·liar-ne els efectes van provocar una davallada important de l’activi-
tat, que s’ha traduït en una disminució substancial de tots els  indicadors culturals de l’Observa-
tori. Això no obstant, malgrat la crisi sanitària, l’Institut Municipal de Cultura d’Olot va fer un 
esforç per no aturar la cultura a la ciutat i va adaptar ràpidament tant la programació com els seus 
equipaments a les noves circumstàncies. Un exemple d’això va ser la transformació del festival 
Sismògraf a la tardor o el cicle “Encontres a la II Fase” celebrat durant el període de desescalada 
del primer confinament, amb el qual es perseguia un doble objectiu: reprendre l’activitat presen-
cial i donar suport als professionals del sector, fortament castigats per la pandèmia.

En termes pressupostaris, tot i no decréixer substancialment la inversió municipal, que es va 
mantenir en els 2,8 milions d’euros,  es van programar gairebé un 55% menys d’espectacles 
d’arts escèniques i música (-77%); 19 exposicions enfront de les 27 de l’any anterior, o 55 xerrades 
i presentacions de llibres, un 55% menys que l’exercici 2019. I, lògicament, tant per la suspensió 
d’activitats com per l’obligada reducció dels aforaments, la participació ciutadana també es va 
veure minvada. En xifres, la pandèmia va fer disminuir en gairebé un 65% el nombre d’especta-
dors d’arts escèniques, en un 71% els visitants als museus i en pràcticament un 45% el nombre 
de visites diàries a la Biblioteca, que van passar de 430 a 233.

Aquest 2020, malgrat l’excepcional situació viscuda, des de l’àmbit cultural, es va intentar 
durant tot l’any continuar fent un important esforç de comunicació per fer arribar la cultura a 
totes les llars durant els mesos de confinament i per animar a consumir-ne durant els períodes 
de reobertura. Aquest esforç es va traduir a mantenir la línia ascendent en les dades de segui-
dors de Facebook, Twitter i Instagram, probablement les úniques xifres positives de la taula.

PROSPERITAT

COMPORTAMENT ECONÒMIC
Segons la revisió de dades 2019 del PIB 2018, la Garrotxa presenta un PIB lleugerament per sota 
del que es va calcular per a l’any 2018, i ha passat dels 1.756 milions d’euros del 2018 als 1.692,3 
del 2019. Cal tenir en compte que aquesta davallada és fruit d’una moderació del creixement 
que ja va començar a experimentar la comarca el 2018, i no es pot contextualitzar en cap cas en 
la pandèmia Covid perquè són dades calculades anteriorment. En paral·lel, s’observa un creixe-
ment més lent de la base imposable per declarant de l’IRPF respecte al conjunt de Catalunya, 
això ha fet que la Garrotxa s’allunyi sensiblement dels nivells de renda mitjana del principat, 
trencant la tendència a la convergència que venia experimentant els darrers anys.
L’evolució de la renda a la comarca, segons les últimes dades disponibles (2018), s’estabilitza a 
la baixa respecte de les previsions del 2017; la catalana se situa al voltant dels 24.255 euros.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Atenent a la falta de dades d’afiliació del quart trimestre del 2020, i prenent com a base les 
dades del tercer trimestre, s’observa que els serveis continuen liderant el nombre de llocs de 
treball a la comarca, amb 12.841 llocs de treball. Cal tenir present, però, que aquest sector és molt 
divers i engloba des del comerç i l’hostaleria fins a la sanitat, administracions públiques, 
transports i educació, entre d’altres. Per altra banda, la indústria, amb una dada lleugerament 
per sota de la de l’any 2019 ( hem de tenir en compte que en aquesta ocasió ens falten les dades 
del quart trimestre del 2020), amb 8.662 llocs de treball a la comarca, i encapçalada pel sector 
alimentari, representa un 37,7% de l’ocupació; un sector que continua creixent tant en pes 
econòmic com en creació de llocs de treball.

El comerç, per la seva banda, continua la tendència a la davallada, i redueix el pes tant en 
percentatge el VAB (valor afegit brut) com en ocupació. Per tal de revertir la situació, des de 
DinàmiG i l’ACO (Associació de Comerciants d’Olot) s’està treballant des de fa uns anys amb 
l’Observatori dels Centres Urbans Fundació Comerç Ciutadà, que analitza el flux de vianants al 
centre de la ciutat, així com el dinamisme del sector comercial, la distribució espacial i els locals 
oberts per sectors. Per a aquest 2020, l’estudi conclou que la intensitat mitjana diària ha 
presentat valors excepcionalment baixos degut a la pandèmia Covid-19, la qual, amb el procés 
de desescalada i el mateix confinament, ha fet disminuir els desplaçaments de la població. Això 
no obstant, el nivell de locals buits a la ciutat no ha presentat augments significatius, la qual 
cosa exemplifica la relativa solidesa del sector. 
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Aquest informe s’elabora des del 2017 i el percentatge d’alumnes en situació de cerca de feina 
estava situat sempre al voltant del 5%, però aquest 2020 el percentatge ha augmentat lleugera-
ment, segurament per la crisi sanitària provocada per la Covid-19. Els tutors d’empresa que fan 
el seguiment de les pràctiques i de la inserció laboral de l’alumnat manifesten que algunes 
empreses són més reticents a l’hora d’agafar alumnes o exalumnes, situació provocada per la 
incertesa del món laboral. 
Un 60% dels joves graduats ha trobat feina, mentre que un 48% continua estudiant (d’aquests, 
un 16% combina estudis i feina). Si només ens fixem en els graduats de cicle mitjà, un 65% 
continua estudiant, pràcticament tots un grau superior. Pel que fa als graduats de cicle superior, 
un 49% estudia a la universitat, cosa que demostra que els cicles de grau superior són una via 
igual de vàlida que el batxillerat per accedir a estudis universitaris, amb l’avantatge que els 
alumnes provinents dels cicles han pogut conèixer la realitat del seu perfil professional a través 
de la formació en centres de treball, tenen un bon coneixement de la part pràctica que els facilita 
la inserció laboral i és una opció molt valorada per les empreses. En aquest sentit, i per reforçar 
la importància de les pràctiques a les empreses per inserir-se en el món laboral, per primer any 
es comencen a incorporar les dades dels alumnes enquestats que provenen d’estudis en moda-
litat dual per tal de poder-ne avaluar la tendència en les futures edicions.
Referent a la feina actual, un 81% manifesta que la realització dels estudis de cicles els ha facilitat 
la incorporació al món laboral. Aquests resultats demostren que els estudis de formació profes-
sionalitzadora són una opció molt interessant a l’hora de trobar feina. Quant al tipus de contrac-
te, el 54% són temporals, enfront d'un 39%, que són indefinits.    

COMERÇ EXTERIOR
Informe elaborat per la Cambra de Comerç de Girona

Durant el 2020, les exportacions gironines van ser de més de 5.803 milions d'euros, contra una 
xifra d'importacions d’uns 2.634 milions. Les xifres d'exportacions de les empreses gironines, a 
més, signifiquen el 8,76% de les exportacions catalanes. Les importacions, per la seva banda, 
representen el 3,48% del global català. 
Tot i la pandèmia Covid-19, és important destacar que, durant aquest 2020, les exportacions 
catalanes van arribar al registre històric de més de 66.265 milions. 
Per altra banda, els Certificats d'origen que van emetre el 2020 les Cambres de la demarcació 
de Girona van ser de 26.650, mentre que el 2019 es va arribar a un volum de 20.073, cosa que 
suposa un increment del 32,77%.
Observem, doncs, un any més que la Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament 
exportadora, que representa un 9,11% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a 
països de 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 2019 han tingut un creixement del 4,57%. El valor estimat anual 
és de 528,76 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
Informe elaborat per Turisme Garrotxa

L’any 2020 ha estat l’any més complicat per al sector turístic. Els indicadors disponibles en el 
moment de redactar aquest informe encara no permeten avaluar la magnitud de l’afectació, que 
haurà estat, de ben segur, molt severa.
Pel que fa a l’oferta, s’han continuat creant nous allotjaments per a turisme familiar, però se n’han 
tancat d’altres, adreçats a col·lectius. El sector privat no ha pogut fer res més que adaptar-se a la nova 
situació marcada per la pandèmia, al confinament domiciliari, als reiterats canvis del Procicat sobre 
la mobilitat de les persones i als horaris d’obertura dels establiments, aplicar totes les noves norma-
tives sanitàries i, sobretot, aguantar la respiració, a l’expectativa dels ajuts de les administracions i 
d’una tornada a la normalitat que, a 31 de desembre, encara es preveia llunyana.
La demanda, per la seva banda, ha baixat dràsticament, i també s’ha hagut d’adaptar a unes restric-
cions de mobilitat que, quan s’han relaxat, atesa la necessitat de la població d’estar en contacte amb 
la natura, han generat una estacionalitat molt marcada. En definitiva, unes decisions –les de les 
restriccions de mobilitat- que probablement hauran generat uns efectes contraproduents des d’una 
perspectiva sanitària.
Aquestes restriccions de mobilitat han motivat un canvi substancial en la procedència dels turistes i 
visitants: mentre que Catalunya s’ha reforçat com a mercat principal, els mercats europeus han patit 
descensos molt importants, que han estat una mica menys acusats en el cas dels mercats de la resta 
de l’estat i de la resta del món.

L’any vinent, quan la dada estigui disponible, es podrà analitzar la recaptació de l’Impost sobre 
estades en allotjaments turístics, que previsiblement també registrarà un descens sense precedents.
Som, doncs, davant de l’any més complicat per al sector turístic de la Garrotxa, des que se’n tenen 
dades, amb una oferta la viabilitat de la qual ha quedat absolutament condicionada per les mesures 
sanitàries, i una demanda que, quan s’ha pogut desplaçar, ha demostrat amb escreix l’interès que hi 
ha per visitar la Garrotxa, una destinació que s’ha vist afavorida per la seva oferta d’activitats a l’aire 
lliure, que encaixava amb les recomanacions de les autoritats sanitàries.
Malgrat aquest context, 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, el procés de 
renovació de la qual ha començat just aquest any.

de suport i atenció a la víctima i que es basa en diferents accions: informar, coordinar, prevenir i 
protegir, així com també l’Oficina de Relacions amb la Comunitat. Aquesta oficina és l’encarregada 
de mantenir els contactes amb la comunitat, ja sigui amb institucions o col·lectius, associacions i 
ciutadans en general, i és el referent de la comissaria en el teixit social de la comarca; d’altra banda, 
també és l’encarregada de fer xerrades i presentacions a les escoles, llars d’avis, i altres col·lectius, així 
com mediacions en conflictes privats, amb la finalitat que el conflicte no arribi a enquistar-se. També 
s’ocupa dels contactes amb institucions, el teixit social i associatiu, i els col·lectius de risc i persones 
físiques.

Policia Municipal d’Olot
Informe elaborat per la Policia Municipal d’Olot

La pandèmia de la COVID-19 ha trasbalsat la vida de les persones, però també el servei policial s’ha 
vist alterat de forma important. Les limitacions i restriccions establertes per les autoritats pel que fa 
a “tocs de queda”, confinaments domiciliaris i/o perimetrals per territoris, limitacions a l’activitat 
comercial i de restauració, i limitacions a les trobades socials,  han provocat que molts dels esforços 
de la Policia Municipal hagin anat en aquest sentit, la qual cosa ha afectat la feina en altres àmbits.  
Es posa en evidència en determinats moments de l’any com baixen els accidents de trànsit o els fets 
delictius en relació amb el primer període de l’estat d‘alarma. En contrapartida, hi ha un augment 
significatiu pel que fa a les actes administratives vinculades a una normativa fins ara inexistent. 

En el decurs del primer trimestre del 2020, just abans de l’agreujament de la crisi sanitària, també es 
va haver de fer front a fenòmens meteorològics vinculats al canvi climàtic, que semblen incidir cada 
cop de forma més rellevant en el servei de policia. El temporal Glòria, amb les corresponents activa-
cions de plans de protecció civil Vencat, Inuncat i Neucat (tot d’una sola vegada) ha estat un altre 
repte que s’ha superat de forma òptima. El treball de coordinació de la protecció civil ha estat un 
element clau per assolir amb èxit l’objectiu d’alertar i protegir la ciutadania.
La persistència pel que fa a la pujada de fets penals i una creixent conflictivitat social, conseqüència, 
en part, d’una major pobresa, que comporta necessitats creixents en habitatge a baix preu o gratuït, 
ha comportat un gran creixement de les ocupacions i la picaresca que l’acompanya. 
Aquesta conflictivitat social condiciona l’estructura operativa de la Policia Municipal, que el 2021 
estarà més orientada a donar una millor resposta reactiva en detriment de la prevenció.

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

L’any 2020 han entrat 3.260 assumptes judicials als jutjats d’Olot i la Garrotxa, un 13% menys que 
l’any passat, una situació molt probablement provocada també per les restriccions Covid19. Dels 
assumptes que van entrar, el 41% són procediments civils (reclamacions de quantitat, desnona-
ments i altres conflictes), el 53% són procediments penals i el 6% procediments penals de violència 
contra la dona, un percentatge que segueix igual que al 2019, tot i que cal destacar que, en relació 
amb els expedients presentats el 2019, durant el 2020 se’n van presentar 187, 40 menys. Pel que fa 
a l’entrada d’assumptes judicials, aquests també s’han reduït. També és destacable la reducció d’un 
19% dels procediments penals de violència contra la dona.

La resolució d’assumptes judicials es concreta en 426 sentències, amb una disminució del 14% 
respecte de l’any anterior.
A finals de 2020, els jutjats d’Olot registren un total de 2.178 casos pendents, xifra que representa un 
augment del 34,1% en relació a un any abans. 

ALIANCES

Pel que fa a les administracions de la comarca, en aquesta edició s’analitza de nou l’evolució de la 
despesa dels ajuntaments (€/hab). A partir de les dades de les liquidacions agregades dels pressu-
postos dels 21 ajuntaments de la Garrotxa disponibles en el portal Municat de la Generalitat de 
Catalunya, s’estudia l’evolució dels ingressos i les despeses del 2004 al 2019.
En aquest sentit, l’evolució dels ingressos totals del conjunt d’ajuntaments de la comarca, després 
d’uns anys amb reajustaments en les transferències de capital, s’ha mantingut més o menys estable.
Quant a les despeses totals del conjunt d’ajuntaments de la Garrotxa, també es mantenen més o 
menys constants en els darrers 8 anys, després d’una disminució significativa, sobretot arran de la 
davallada de la inversió. La despesa obligada es manté amb una lleugera tendència a l’alça durant 
tots aquests anys.
Finalment, pel que fa a la capacitat bruta d’inversió municipal, es correspon als ingressos totals 
municipals menys la despesa obligada. Després de la important davallada fins l’any 2013, la capaci-
tat d’inversió es va mantenint més o menys constant. 

Finalment, pel que fa a la construcció, es manté relativament estable, una situació que es reflec-
teix a la Garrotxa amb l’augment tant del nombre d’habitatges acabats com iniciats. L’agricultu-
ra es manté en la tònica negativa dels últims anys.

MERCAT DE TREBALL 
Tot i que la pandèmia Covid-19 ha alterat totes les previsions que hi havia sobre creixement i 
ocupabilitat, tant a la comarca de la Garrotxa com al conjunt català, la Garrotxa ha estat una de 
les úniques comarques de Catalunya capaç de crear ocupació, gràcies sobretot a la seva estruc-
tura productiva i a l’increment de demanda d’aliments, un dels sectors clau de l’economia 
comarcal.  Les dades del primer trimestre de l’any 2020 confirmen el repunt de l’ocupació a la 
comarca, que la situava en màxims històrics a finals del 2019. A partir del març 2020, tant el 
nombre d’aturats com el nombre de demandants d’ocupació s’incrementa per la incertesa 
provocada per la pandèmia i els diferents tancaments i restriccions.  En el cas dels aturats, el 
creixement és constant però menor a l’esperat, unes dades que possiblement estan encara 
emmascarades pels diferents EROS/ ERTOS; en aquest cas, es passa de 2.226 persones atura-
des al març 2020 a les 2.757 al desembre. D’altra banda, pel que fa a persones demandants 
d’ocupació, sí que s’observa un creixement notable, de les 3.012 persones demandants d’ocu-
pació el mes de març fins a les 7.801 al desembre 2020. En aquest sentit cal apuntar que el 
nombre de procediments (ERO) amb comunicats no desistits i resolts acumulats de gener a 
desembre 2020 van ser de 1.026 i el nombre acumulat de treballadors afectats va arribar als 
7.043.
Degut, també, a la situació provocada per la Covid-19, es va obrir a Olot l’ Oficina per a la Reacti-
vació Econòmica de la Garrotxa, des de la qual s’han portat a terme, al llarg de l’any, diferents 
projectes destinats a la dinamització econòmica del territori. Entre les diferents accions hi ha el 
Projecte de capacitació digital  per tal de reduir la bretxa digital i fomentar les competències 
digitals tant d’empreses com també de la ciutadania a través del Garrotxa Digital Talent, així 
com la col·laboració amb altres cursos especialitzats.

INFORME INSERCIÓ LABORAL GRADUATS FP 2019 LA GARROTXA
Persones-Prosperitat: Informe elaborat per la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot (FES)

Segons l’estudi Inserció laboral dels ensenyaments professionals, el 8% dels alumnes graduats 
en FP o Ensenyaments Artístics, l’any 2020, en algun dels centres de la comarca, està buscant 
feina. Per obtenir aquests resultats s’ha fet una enquesta d’inserció laboral a 392 joves de la 
promoció de l’any 2020, sis mesos després d’haver-se graduat (aproximadament el 90% dels 
alumnes que han acabat els estudis). 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. 

PAU

SEGURETAT
Mossos d’esquadra - Informe elaborat pels Mossos d’Esquadra – ABP de la Garrotxa

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.  Cal destacar que aquest any  s’ha variat una mica l’anàlisi dels 
delictes i en aquesta edició ens centrarem només en aquells delictes que provoquen sensació/per-
cepció   d’inseguretat,   que creen o poden crear un clima de por, és a dir,   els delictes contra el 
patrimoni com els robatoris a domicilis, establiments i delictes contra les persones com els robatoris 
violents, estrebades, baralles etc. Hem deixat fora d’aquesta anàlisi determinats delictes que no 
generen sensacions o percepcions d’inseguretat com poden ser estafes per internet, i/o els delictes 
contra el trànsit, i que no afecten les percepcions de la col·lectivitat, malgrat que siguin delictes que 
cal destacar que han patit un augment degut molt probablement a les situacions de confinament i 
l’augment de l’ús de les eines informàtiques per realitzar diferents comunicacions i compres.

Al fil d’aquest nou càlcul, cal dir que a la Garrotxa la taxa és de 33’85 delictes per 1.000 habitants, 
mentre que el global de Catalunya és del 50,75, és a dir 17 punts per sota 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 als delictes, la tendència en 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, que ha registrat un 
lleuger descens, possiblement degut als diferents confinaments per la Covid-19. I, com a segon tipus, 
un fet delinqüencial que no necessàriament incideix de manera directa sobre les persones i/o les 
coses, que són els delictes informàtics com les estafes que, contràriament als anteriors, mostren un 
lleuger augment en relació amb el 2019, possiblement també per l’augment de l’ús d’eines informà-
tiques a causa de les restriccions per Covid-19.

En la valoració general, l’any 2020 ha estat un any excepcional degut a l’emergència epidemiològica 
SARS-CoV2, un any en què les nostres prioritats i funcions policials han variat respecte d’altres anys. 
En determinats períodes s’ha hagut d’intensificar els controls i seguiment de les mesures de preven-
ció, així com les limitacions a la mobilitat, amb la finalitat d’evitar i/o frenar la propagació de la 
COVID-19. Per altra banda, hem hagut de continuar realitzant les nostres tasques policials de 
prevenció de robatoris i investigació de delictes. Serà difícil valorar mai quantitativament la prevenció 
que fa la policia perquè no es tracta d’un valor tangible; és molt difícil determinar quants delictes 
hem aconseguit evitar, ja sigui amb la presència de les patrulles diàries o els controls policials a la 
carretera, com per la dissuasió en les identificacions de persones sospitoses. Per tant, la feina 
preventiva policial és molt difícil de percebre i determinar si no és amb una anàlisi constant de les 
dades dels fets delictius i de les investigacions.
Finalment, cal incidir de nou en la consolidació del GAV (Grup d’Atenció a la Víctima), que és l’oficina 



POBLACIÓ
Dades recollides de l’Informe elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de l’informe 
d’Activa Prospect i dades de referència de l’IDESCAT

L’any 2020, la població de la comarca de la Garrotxa ha crescut en 1.030 persones, un 
increment de població lleugerament superior al de l’any 2019 (+977). Els anys anteriors, però, la 
població no havia crescut amb tanta força i inclús en alguns períodes va tenir un creixement 
negatiu. De les 58.620 persones que hi ha a la Garrotxa, 29.419 són homes i 29.201 són dones. 
Des del 2010 hi havia hagut un major nombre de dones que homes, al territori. La taxa de 
feminització garrotxina és de 99,26 dones per cada 100 homes. En els últims anys aquesta taxa 
sempre ha estat entre el 99 i el 100, cosa que indica que sempre hi ha hagut un nombre proper 
d’homes i dones. A Catalunya, en canvi, la taxa de feminització és del 103,8%.
Tot i això, a la comarca tradicionalment hi ha un major nombre de dones dins del col·lectiu de 
més grans de 65 anys, valor que s’incrementa a partir dels 85 anys, on la distribució és quasi el 
doble, amb 1.701 dones i 861 homes. Pel que fa a la distribució territorial, la major part de la 
població es concentra a la ciutat d’Olot, que compta amb 35.926 habitants (el 61,3% de la 
població de la comarca). La resta dels 20 municipis aglutinen 22.694 habitants. D’aquests 
municipis, tots tenen menys de 3.000 habitants excepte la Vall d’en Bas (3.093) i Sant Joan les 
Fonts (3.044). Hi ha 12 municipis que tenen menys de 1.000 habitants.

L’índex d’envelliment el 2020 és de 138, però cal destacar que la Garrotxa presenta una situació 
de menys envelliment si ho comparem amb el 2001, quan l’índex va arribar a 180,3. L’any 2012 
l’envelliment va baixar dràsticament, i llavors es va estabilitzar fins ara, que creix o decreix però 
a un ritme menor.

Pel que fa a les migracions externes, aquest 2020 veiem que la tendència a l’alça de la població 
estrangera es repeteix amb xifres similars a les del 2019. Hi ha aproximadament 1.000 
habitants estrangers més a la Garrotxa, un 10,7 % més (ara en són 9.843). A la capital de la 
comarca, la variació és força similar: 10,2 %, en canvi és lleugerament superior que la de la resta 
de Catalunya (8,7 %). Pel que fa al percentatge de població estrangera respecte al total de la 
població, representa el 16,79 % de la comarca, molt a prop del percentatge de Catalunya del 16,2 
%. A Olot representa un percentatge superior, amb un 21,8. La Garrotxa és la novena comarca 
amb més percentatge de població de fora la Unió Europea. S’ha de destacar que sense l’arriba-
da de persones de l’estranger, el saldo migratori no podria compensar la baixa natalitat i, per 
tant, no hi hauria un creixement de la població i un major envelliment. Per continents, podem 
observar com el 2020 la població per nacionalitat estrangera predominant a la Garrotxa prové 
d’Àsia i Oceania (2.667 persones, 27,09 % la població migrada), d’Àfrica (2.514 persones,25,54 %) 
i de la resta de la Unió Europea (1.883 persones, 19,13 %).

PLANETA
Informe 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
Les dades meteorològiques de l’estació del Parc Nou d’Olot mostren les tendències des de l’any 
1990 fins a l’actualitat: les temperatures augmenten i les precipitacions disminueixen.
Durant l’any 2019 la precipitació mitjana de les estacions meteorològiques comarcals ha estat 
de 1237 mm, un 44% superior a la mitjana de la pluviometria dels darrers anys, que ha estat de 
875 mm.
A l’estació de Can Jordà (Santa Pau) es controla la concentració d’ozó de l’aire. Per a l’any 2020 
es va complir el valor objectiu de protecció de la salut humana (VOPS). També es controla la 
concentració de diòxid de nitrogen i per a 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. Una és a Olot i l’altra, a Sant Joan les Fonts. Els nivells mesu-
rats 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
Durant el temporal Glòria, ocorregut al gener del 2020, a la comarca van caure entre 250 i 500 
mm en tres dies, i el cabal de les lleres fluvials de la Garrotxa va augmentar de manera impor-
tant. Aquest fenomen meteorològic provocà l’arrossegament de vegetació i altres materials a les 
lleres i importants desperfectes en infraestructures, vies de comunicació i instal·lacions munici-
pals, valorats en quasi 3 milions d’euros. 
El 2020, el nombre de visitants als espais naturals protegits ha estat notablement inferior al 
d’anys anteriors. A la fageda d’en Jordà, el descens ha estat de 30.499 visitants, cosa que repre-
senta un 32,47% respecte de l’any anterior. Aquest mateix percentatge (32,6%) és idèntic al 
descens de visitants de l’Espai Museístic de les grederes del Croscat (va passar de 54.538 a 
36.761). En canvi, a la vall de Sant Aniol hi va haver un increment de visitants (de 31.150 a 33.325). 
Això s’explica perquè en els mesos d’estiu, els de més freqüentació a l’Alta Garrotxa, no hi havia 
vigents restriccions de mobilitat derivades de la pandèmia per COVID-19, en canvi sí que eren 
vigents en els mesos que la fageda d’en Jordà i el volcà del Croscat reben més visitants.
La presència d’espècies exòtiques invasores és una de les amenaces més greus que afecten la 
biodiversitat. En relació amb la papallona del boix, s’estan duent a terme diferents seguiments 
gràcies als quals coneixem com es produeix la seva expansió per tot el país. A Catalunya, en el 
2020, la papallona ha afectat, amb diferents graus d’intensitat, 183 municipis de 20 comarques. 
En aquests municipis, el nivell d’afectació “sever” ha passat de 16,72% (2019) a 32,61% (2020).
En les cinc estacions situades a la Garrotxa que controlen la corba de vol dels adults, la sèrie de 
tres anys (2018-2020) mostra una tendència a la baixa que s’atribueix, directament, a la reduc-
ció de la disponibilitat de boix.

AIGUA
Amb dades dels darrers 10 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 divuite-
na comarca de Catalunya amb menys consum d’aigua d’ús domèstic per habitant i dia i, amb 
113 litres, se situa per sota els 117 litres que es calcula que consumeix, de mitjana, un català.
El 45% dels punts de cursos fluvials mostrejats durant el 2020, segons l’índex biològic IBMWP, 
presenten una qualitat bona; el 50% la qualitat és mitjana i el 5%, deficient. Segons l’índex de 
diatomees, el 90% dels punts presenten una qualitat bona i molt bona. 
Totes les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2020 presenten valors de concentració de 
nitrats inferiors al valor paramètric (50 mg/l). La concentració total de nitrats enguany torna a 
tenir la tendència a la baixa dels darrers anys.
Enguany els nivells piezomètrics dels aqüífers són poc profunds degut a les precipitacions 
abundants.
Els sistemes de sanejament d’aigües residuals de la comarca, amb 21 depuradores, donen servei 
al 89% de la població comarcal, cosa que representa el 99% de la població que resideix en nuclis. 

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. 
L’any 2014 s’inicia una tendència a l’alça, que a Catalunya continua fins al 2019; a la Garrotxa 
aquest any canvia la tendència i disminueix un 5%.
Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà de selecció a la comarca és del 52%. Besalú és el 
municipi amb un nivell de selecció més elevat, amb el 87% dels residus seleccionats. En el 
conjunt de Catalunya el grau de selecció és del 45%.
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, quan torna a 
començar un procés d’increment que es frena a partir de l’any 2018. 

ENERGIA
El consum elèctric dels equipaments municipals de la comarca continua baixant. Aquest any la 
reducció ha estat major, ja que a les mesures d’eficiència energètica que s’han continuat 
efectuant s’hi han afegit les restriccions de la pandèmia que han fet que els consums en els 
equipaments, sobretot esportius, culturals i educatius, hagi baixat.

En els enllumenats s’ha continuat amb la implantació de la tecnologia LED. I en els equipa-
ments es comença a notar l’efecte de les 10 instal·lacions que s’han posat en marxa durant el 
2019 i a les quals, properament, se n’incorporaran 11 més en altres equipaments municipals, 
majoritàriament escoles. Aquesta generació neta i local s’afegirà a l’energia 100% renovable que 
consumeixen tots els ajuntaments de la comarca.

Pel que respecta a les instal·lacions de generació elèctrica local, aquest 2020 ha tingut lloc un 
creixement exponencial d’instal·lacions d’autoconsum. Fins a l’any 2012 hi havia 44 instal·la-
cions fotovoltaiques, totes amb la modalitat d’injecció a la xarxa. Del 2014 al 2019 se’n van posar 
en marxa 40, i només aquest 2020 i primer trimestre del 2021 se n’han instal·lat 64, la qual cosa 
vol dir que actualment tenim 145 instal·lacions de generació local d’energia. Són de nova 
incorporació i majoritàriament de petita potència, que s’han instal·lat en habitatges unifamiliars. 
També es  constata l’efecte dels incentius i les bonificacions que estan aplicant alguns ajunta-
ments.

MOBILITAT
El 2020 hi havia punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a Besalú, Beuda, Riudaura, Olot i 
Santa Pau. Durant l’any se n’ha incorporant un de nou en un establiment turístic.
Fins al setembre del 2020, a la comarca hi havia matriculats un total de 482 vehicles elèctrics 
amb les diverses modalitats (híbrids, elèctrics...). Els majoritaris són els híbrids, i  cada cop hi ha 
més turismes totalment elèctrics, tot i que també s’hi estan incorporant altres vehicles (furgone-
tes, autobusos...). Malgrat l’augment que van tenint les matriculacions d’aquest tipus de  
vehicles, només s’arriba a un 1% del parc de vehicles de la comarca.

PERSONES

HABITATGE
Informe elaborat per l’Oficina d’Habitatge d’Olot

L’activitat constructora a la comarca, durant el 2020, no es ressent especialment dels efectes de 
la pandèmia de la Covid-19, pel que fa a la construcció d’habitatges, si durant el 2019 s’iniciaven 
94 habitatges, durant el 2020 se’n van començar 134, fet que suposa un augment del 42,5%. En 
els habitatges acabats, l’augment també ha estat moderat, i s’ha passat de 33 a 85 habitatges 
finalitzats durant el 2020. Aquesta tendència és inversa tant a les comarques gironines com al 
global de Catalunya, on podem observar un lleuger descens entre el 2019 i el 2020 tant en 
habitatges iniciats com acabats.
Pel que fa al mercat immobiliari residencial,  també trobem un augment notable en el nombre 
d’habitatges venuts, tant nous com usats, seguit d’un augment 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 2020 de 995, lleugerament per sota de l’any 
2019, amb 1.070 contractes formalitzats. L’import del lloguer mensual ha crescut d’un 1,5%, 
entre 2019 i 2020 i ha passat d’una mitjana a la Garrotxa de 469,33 euros mensuals a una 
mitjana de 476,56 euros/mes.

SERVEIS SOCIALS
Informe elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG)

Aquest 2020 ha vingut marcat per la crisi mundial provocada per la pandèmia de la Covid-19, 
que està provocant impactes en les necessitats socials de la població de la comarca. Actualment 
encara no sabem quins efectes provocarà a mitjà termini la incertesa laboral i l’augment de les 
xifres d’atur, però sí que hem detectat que cada vegada arriben més situacions amb molta 
precarietat econòmica i d’habitatge. Aquest any, de totes maneres, s’ha detectat un augment 
del nombre d’ajudes d’urgència social, així com també el nombre de persones ubicades tempo-
ralment en pensió; enguany afegim dins l’àmbit d’habitatge les dades relatives a l’atenció a les 
situacions de pobresa habitacional, dades relatives a ajuts al pagament del lloguer o persones 
que s’han beneficiat del servei de dutxes i bugaderia. 
En relació amb els serveis a domicili, hi ha un descens de les persones que han rebut el servei 
d’ajuda, així com també el nombre de persones que reben el servei d’àpats a domicili, una 
situació que ha estat provocada pel confinament i que aquest 2020 ha fet disminuir, gairebé a 
la meitat, el nombre de persones que són traslladades regularment amb el servei de transport 
adaptat respecte del 2019.

EDUCACIÓ
Informe elaborat per l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot

El curs passat va estar marcat pel confinament escolar causat per la pandèmia de la Covid-19, 
tot i que encara és d’hora per observar-ne l’impacte. Les dades són similars a les de la resta de 
Catalunya, si bé sí que es poden identificar algunes especificitats, com una major escolarització 
a les escoles bressol i uns millors coneixements en matemàtiques i ciència a l’ESO. Com a dades 
positives, hi trobem uns bons resultats de les notes PAU (selectivitat), i una bona oferta de cicles 
formatius i de programes per a les noves oportunitats (PFI i IFE). L’origen familiar segueix condi-
cionant molt els resultats d’ESO dels alumnes, i encara avui el biaix de gènere en els cicles 
formatius (cicles de nois i cicles de noies) és molt acusat.

ESTUDIS UNIVERSITARIS 
Informe elaborat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot

Després de més de 10 anys recollint les dades dels estudiants universitaris amb domicili a la 
Garrotxa, veiem que en alguns graus continua el predomini de les dones mentre que en d’altres 
predominen els homes. Això és un reflex que ens trobem encara davant de professions molt 
polaritzades, bé per ser altament feminitzades o bé masculinitzades.
Centrant-nos en els continguts d’aquests estudis, veiem que les cures es concentren en el sector 
femení, ja que acullen un nombre més alt d’estudiants dones, en termes generals, i també 
mirant-ho grau per grau.
És a dir, de les 678 dones que estan cursant graus universitaris durant aquest curs 2020-21, el 
37% ho fan en graus relacionats amb les cures, com ara Educació Infantil i Primària, Infermeria, 
Medicina, Pedagogia o Treball Social, entre d’altres.
En nombres absoluts, dels 1.144 estudiants de grau amb domicili a la comarca, 678 són dones (el 

59,26%) i 466 són homes (el 40,73%). Una tendència que es va repetint des que recollim dades.
La Universitat de Girona continua aplegant bona part dels universitaris provinents de la Garro-
txa, i per al curs 2020-21 són 425, xifra que representa més del 37% del total d’estudiants de la 
comarca.
La segueixen la Universitat de Barcelona, amb 152 alumnes, la Universitat Oberta de Catalunya, 
amb 123 alumnes, i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 122 alumnes. 
Aquestes posicions s’han mostrat pràcticament immutables els darrers anys.

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

El 2020 ha sigut un any que ha capgirat la vida de tothom i el funcionament de les institucions. 
El primer trimestre de l’any 2020 (gener-març), que corresponia al segon del curs 19/20 (de 
gener a març), es va poder fer amb normalitat: els exàmens es van fer el dijous 12 de març i el 
confinament va començar just l’endemà, el divendres 13. Des d’aquesta data i fins al 17 de juliol, 
els tècnics del CPNL van estar teletreballant.
Durant aquests mesos, el CPNL va treballar en el disseny de diferents modalitats d’aprenentat-
ge, atès que fins al moment només existien els cursos presencials i els cursos en línia. Durant el 
segon trimestre de l’any (abril-juny), únicament va ser possible atendre els alumnes que podien 
estudiar en línia des del Parla.cat, i l’oferta es va centralitzar des de Barcelona, des d’on es van 
repartir els cursos a cada població, tenint present que el Parla.cat era l’única plataforma existent, 
en aquell moment, i que tenia un límit de 18.000 inscrits. 
De les dades del 2020 es desprenen les anàlisis següents:
Que l’índex d’alumnes d’Amèrica Central i del Sud és altíssim, i ha esdevingut el gran gruix de 
l’alumnat dels cursos.
L’alt índex de població amb el castellà com a primera llengua ha fet reduir la diversitat lingüística 
a les aules, on més del 80% dels alumnes de cada grup bàsic té aquesta llengua com a primera.
L’índex de població panjabi que viu a Catalunya és del 6,13%, mentre que a Olot és del 18,16%, 
tres vegades més. I, malgrat que estem parlant d’una població de 1.563 persones a la ciutat, en 
tenim una representació molt petita entre els estudiants de català. Una tendència molt similar 
és la del col·lectiu xinès, el quart més nombrós a Olot (768 persones) i que a les aules dels cursos 
de català és gairebé és inexistent.
Les eines digitals han estat una barrera per a moltes persones, no només perquè no tenien prou 
coneixements per treballar-hi (fer el tràmit de la inscripció, seguir-hi el curs), sinó també perquè 
a vegades no comptaven amb els recursos necessaris (sense connexió wifi o poques dades de 
connexió, dispositius mòbils molt vells o sense cap dispositiu mòbil; un índex molt elevat no 
comptava amb ordinador o tauleta, unes eines més còmodes per estudiar-hi). Per tant, la bretxa 
digital s’ha afegit a tota la resta de bretxes i ha fet més vulnerables els qui ja ho eren (per factors 
socials, d’edat, d’origen, etc.)
Agafant tot l’any globalment, i comparant-lo amb les dades del 2019, observem que s’ha pogut 
atendre un 33,3% menys de població només pel que fa als cursos de català. Cal tenir en compte, 
a més, que els projectes de dinamització per fomentar la cohesió social i l’ús de la llengua (clubs 
de lectura fàcil, activitats diverses, voluntariat per la llengua) i els relacionats amb el món socioe-
conòmic (el projecte Empreses lingüísticament responsables) han quedat paralitzats.

Finalment, cal destacar que, per segon any consecutiu, en col·laboració amb l’Àrea d’Informació 
del Territori de l’Ajuntament 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 
hagi 768 parlants de xinès mandarí, cosa que vol dir que estan molt repartits per tot Olot). 

SALUT  
Informe 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) 

L’any 2020 ha estat un any marcat per la pandèmia de la Covid-19 en tots els àmbits, i en el món 
assistencial l’hem patit de primera mà.
La comarca ha vist, els primers mesos de l’any,  igual com a la resta de Catalunya, com augmen-
tava de manera sobtada la mortalitat dins aquelles residències geriàtriques on el virus entrava; 
l’hospital va haver d’improvisar una zona amb 4 llits de semicrítics per poder donar resposta als 
casos greus i que calia derivar a les UCI, que també s’anaven saturant. L’atenció primària va 
necessitar reorganitzar-se tancant molts consultoris locals i separant les visites de l’aparell 
respiratori de la resta d’urgències per minimitzar el risc de contagi dels professionals i de la 
mateixa població dins les consultes.
Durant molts mesos els serveis assistencials han viscut davant la incertesa d’una malaltia que 
ens omplia d’interrogants i ens obligava a deixar de fer moltes de les activitats preventives, de 
seguiment de les persones amb malalties cròniques i de cribratge poblacional.
A poc a poc l’activitat s’ha anat restablint gairebé del tot, però invertint el tipus de visites: tot el 
que és virtual i telefònic ha agafat una embranzida inesperada. S’han reobert els consultoris 
locals, adaptant-los en la mesura del possible per poder conviure amb la Covid-19.
El repte actual és controlar aquest fràgil equilibri, assegurar l’accessibilitat de tothom evitant que 
la bretxa digital ens ho impedeixi, recuperar els controls periòdics de les malalties cròniques, 
diabètics, hipertensos tant a primària com a l’especialitzada, i consolidar els aprenentatges i les 
millores que aquest 2020 ens ha deixat.

ESPORTS 
Informe elaborat per l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot 

Enguany, ens trobem davant d’unes dades totalment atípiques i que responen a l’episodi 
d’emergència sanitària i social provocat per la pandèmia de la Covid-19. Per a aquesta edició, 
tampoc no ha estat possible recollir les dades d’esport federat d’Olot per l’aturada de l’activitat 
de moltes associacions a causa de les nombroses restriccions a què s’han vist sotmeses, així 
com també els freqüents canvis en la normativa que permetia les diferents activitats esportives.
Aquesta mateixa situació d’inestabilitat normativa ha afectat ja no només els usos de les 
instal·lacions esportives municipals, que s’han vist reduïts en general a 1/3 dels usos que tenien 
les mateixes instal·lacions el 2019, sinó que també ha afectat directament la participació de les 
escoles en les activitats de promoció de l’activitat física. En aquest sentit, és important ressaltar 

la pèrdua d’escoles, i per tant d’alumnes, que no han accedit a aquestes activitats, bé sigui per por 
a la pandèmia, bé per les restriccions de la normativa. Aquest és un fet que preocupa especial-
ment si fem referència a l’accés a l’esport per part dels col·lectius d’alumnes més vulnerables.

En relació també amb aquestes activitats, l’activitat que s’ha vist més afectada és la natació, 
degut, entre altres coses, a la necessitat de desplaçament de l’alumnat a la instal·lació esportiva. 
Contràriament, i per aquest mateix motiu, l’activitat d’escacs, en què el professorat es desplaça-
va als centres educatius, no s’ha vist tan afectada i ha mantingut una xifra d’alumnes partici-
pants molt similar a la del 2019.

CULTURA
Informe elaborat per l’Institut Municipal de Cultura d’Olot

L’any 2020, l’activitat cultural d’Olot va patir, com tots els sectors, les conseqüències de la 
pandèmia mundial de la Covid 2019. El període de confinament i les mesures de prevenció 
posteriors decretades per pal·liar-ne els efectes van provocar una davallada important de l’activi-
tat, que s’ha traduït en una disminució substancial de tots els  indicadors culturals de l’Observa-
tori. Això no obstant, malgrat la crisi sanitària, l’Institut Municipal de Cultura d’Olot va fer un 
esforç per no aturar la cultura a la ciutat i va adaptar ràpidament tant la programació com els seus 
equipaments a les noves circumstàncies. Un exemple d’això va ser la transformació del festival 
Sismògraf a la tardor o el cicle “Encontres a la II Fase” celebrat durant el període de desescalada 
del primer confinament, amb el qual es perseguia un doble objectiu: reprendre l’activitat presen-
cial i donar suport als professionals del sector, fortament castigats per la pandèmia.

En termes pressupostaris, tot i no decréixer substancialment la inversió municipal, que es va 
mantenir en els 2,8 milions d’euros,  es van programar gairebé un 55% menys d’espectacles 
d’arts escèniques i música (-77%); 19 exposicions enfront de les 27 de l’any anterior, o 55 xerrades 
i presentacions de llibres, un 55% menys que l’exercici 2019. I, lògicament, tant per la suspensió 
d’activitats com per l’obligada reducció dels aforaments, la participació ciutadana també es va 
veure minvada. En xifres, la pandèmia va fer disminuir en gairebé un 65% el nombre d’especta-
dors d’arts escèniques, en un 71% els visitants als museus i en pràcticament un 45% el nombre 
de visites diàries a la Biblioteca, que van passar de 430 a 233.

Aquest 2020, malgrat l’excepcional situació viscuda, des de l’àmbit cultural, es va intentar 
durant tot l’any continuar fent un important esforç de comunicació per fer arribar la cultura a 
totes les llars durant els mesos de confinament i per animar a consumir-ne durant els períodes 
de reobertura. Aquest esforç es va traduir a mantenir la línia ascendent en les dades de segui-
dors de Facebook, Twitter i Instagram, probablement les úniques xifres positives de la taula.

PROSPERITAT

COMPORTAMENT ECONÒMIC
Segons la revisió de dades 2019 del PIB 2018, la Garrotxa presenta un PIB lleugerament per sota 
del que es va calcular per a l’any 2018, i ha passat dels 1.756 milions d’euros del 2018 als 1.692,3 
del 2019. Cal tenir en compte que aquesta davallada és fruit d’una moderació del creixement 
que ja va començar a experimentar la comarca el 2018, i no es pot contextualitzar en cap cas en 
la pandèmia Covid perquè són dades calculades anteriorment. En paral·lel, s’observa un creixe-
ment més lent de la base imposable per declarant de l’IRPF respecte al conjunt de Catalunya, 
això ha fet que la Garrotxa s’allunyi sensiblement dels nivells de renda mitjana del principat, 
trencant la tendència a la convergència que venia experimentant els darrers anys.
L’evolució de la renda a la comarca, segons les últimes dades disponibles (2018), s’estabilitza a 
la baixa respecte de les previsions del 2017; la catalana se situa al voltant dels 24.255 euros.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Atenent a la falta de dades d’afiliació del quart trimestre del 2020, i prenent com a base les 
dades del tercer trimestre, s’observa que els serveis continuen liderant el nombre de llocs de 
treball a la comarca, amb 12.841 llocs de treball. Cal tenir present, però, que aquest sector és molt 
divers i engloba des del comerç i l’hostaleria fins a la sanitat, administracions públiques, 
transports i educació, entre d’altres. Per altra banda, la indústria, amb una dada lleugerament 
per sota de la de l’any 2019 ( hem de tenir en compte que en aquesta ocasió ens falten les dades 
del quart trimestre del 2020), amb 8.662 llocs de treball a la comarca, i encapçalada pel sector 
alimentari, representa un 37,7% de l’ocupació; un sector que continua creixent tant en pes 
econòmic com en creació de llocs de treball.

El comerç, per la seva banda, continua la tendència a la davallada, i redueix el pes tant en 
percentatge el VAB (valor afegit brut) com en ocupació. Per tal de revertir la situació, des de 
DinàmiG i l’ACO (Associació de Comerciants d’Olot) s’està treballant des de fa uns anys amb 
l’Observatori dels Centres Urbans Fundació Comerç Ciutadà, que analitza el flux de vianants al 
centre de la ciutat, així com el dinamisme del sector comercial, la distribució espacial i els locals 
oberts per sectors. Per a aquest 2020, l’estudi conclou que la intensitat mitjana diària ha 
presentat valors excepcionalment baixos degut a la pandèmia Covid-19, la qual, amb el procés 
de desescalada i el mateix confinament, ha fet disminuir els desplaçaments de la població. Això 
no obstant, el nivell de locals buits a la ciutat no ha presentat augments significatius, la qual 
cosa exemplifica la relativa solidesa del sector. 
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Aquest informe s’elabora des del 2017 i el percentatge d’alumnes en situació de cerca de feina 
estava situat sempre al voltant del 5%, però aquest 2020 el percentatge ha augmentat lleugera-
ment, segurament per la crisi sanitària provocada per la Covid-19. Els tutors d’empresa que fan 
el seguiment de les pràctiques i de la inserció laboral de l’alumnat manifesten que algunes 
empreses són més reticents a l’hora d’agafar alumnes o exalumnes, situació provocada per la 
incertesa del món laboral. 
Un 60% dels joves graduats ha trobat feina, mentre que un 48% continua estudiant (d’aquests, 
un 16% combina estudis i feina). Si només ens fixem en els graduats de cicle mitjà, un 65% 
continua estudiant, pràcticament tots un grau superior. Pel que fa als graduats de cicle superior, 
un 49% estudia a la universitat, cosa que demostra que els cicles de grau superior són una via 
igual de vàlida que el batxillerat per accedir a estudis universitaris, amb l’avantatge que els 
alumnes provinents dels cicles han pogut conèixer la realitat del seu perfil professional a través 
de la formació en centres de treball, tenen un bon coneixement de la part pràctica que els facilita 
la inserció laboral i és una opció molt valorada per les empreses. En aquest sentit, i per reforçar 
la importància de les pràctiques a les empreses per inserir-se en el món laboral, per primer any 
es comencen a incorporar les dades dels alumnes enquestats que provenen d’estudis en moda-
litat dual per tal de poder-ne avaluar la tendència en les futures edicions.
Referent a la feina actual, un 81% manifesta que la realització dels estudis de cicles els ha facilitat 
la incorporació al món laboral. Aquests resultats demostren que els estudis de formació profes-
sionalitzadora són una opció molt interessant a l’hora de trobar feina. Quant al tipus de contrac-
te, el 54% són temporals, enfront d'un 39%, que són indefinits.    

COMERÇ EXTERIOR
Informe elaborat per la Cambra de Comerç de Girona

Durant el 2020, les exportacions gironines van ser de més de 5.803 milions d'euros, contra una 
xifra d'importacions d’uns 2.634 milions. Les xifres d'exportacions de les empreses gironines, a 
més, signifiquen el 8,76% de les exportacions catalanes. Les importacions, per la seva banda, 
representen el 3,48% del global català. 
Tot i la pandèmia Covid-19, és important destacar que, durant aquest 2020, les exportacions 
catalanes van arribar al registre històric de més de 66.265 milions. 
Per altra banda, els Certificats d'origen que van emetre el 2020 les Cambres de la demarcació 
de Girona van ser de 26.650, mentre que el 2019 es va arribar a un volum de 20.073, cosa que 
suposa un increment del 32,77%.
Observem, doncs, un any més que la Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament 
exportadora, que representa un 9,11% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a 
països de 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 2019 han tingut un creixement del 4,57%. El valor estimat anual 
és de 528,76 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
Informe elaborat per Turisme Garrotxa

L’any 2020 ha estat l’any més complicat per al sector turístic. Els indicadors disponibles en el 
moment de redactar aquest informe encara no permeten avaluar la magnitud de l’afectació, que 
haurà estat, de ben segur, molt severa.
Pel que fa a l’oferta, s’han continuat creant nous allotjaments per a turisme familiar, però se n’han 
tancat d’altres, adreçats a col·lectius. El sector privat no ha pogut fer res més que adaptar-se a la nova 
situació marcada per la pandèmia, al confinament domiciliari, als reiterats canvis del Procicat sobre 
la mobilitat de les persones i als horaris d’obertura dels establiments, aplicar totes les noves norma-
tives sanitàries i, sobretot, aguantar la respiració, a l’expectativa dels ajuts de les administracions i 
d’una tornada a la normalitat que, a 31 de desembre, encara es preveia llunyana.
La demanda, per la seva banda, ha baixat dràsticament, i també s’ha hagut d’adaptar a unes restric-
cions de mobilitat que, quan s’han relaxat, atesa la necessitat de la població d’estar en contacte amb 
la natura, han generat una estacionalitat molt marcada. En definitiva, unes decisions –les de les 
restriccions de mobilitat- que probablement hauran generat uns efectes contraproduents des d’una 
perspectiva sanitària.
Aquestes restriccions de mobilitat han motivat un canvi substancial en la procedència dels turistes i 
visitants: mentre que Catalunya s’ha reforçat com a mercat principal, els mercats europeus han patit 
descensos molt importants, que han estat una mica menys acusats en el cas dels mercats de la resta 
de l’estat i de la resta del món.

L’any vinent, quan la dada estigui disponible, es podrà analitzar la recaptació de l’Impost sobre 
estades en allotjaments turístics, que previsiblement també registrarà un descens sense precedents.
Som, doncs, davant de l’any més complicat per al sector turístic de la Garrotxa, des que se’n tenen 
dades, amb una oferta la viabilitat de la qual ha quedat absolutament condicionada per les mesures 
sanitàries, i una demanda que, quan s’ha pogut desplaçar, ha demostrat amb escreix l’interès que hi 
ha per visitar la Garrotxa, una destinació que s’ha vist afavorida per la seva oferta d’activitats a l’aire 
lliure, que encaixava amb les recomanacions de les autoritats sanitàries.
Malgrat aquest context, 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, el procés de 
renovació de la qual ha començat just aquest any.

de suport i atenció a la víctima i que es basa en diferents accions: informar, coordinar, prevenir i 
protegir, així com també l’Oficina de Relacions amb la Comunitat. Aquesta oficina és l’encarregada 
de mantenir els contactes amb la comunitat, ja sigui amb institucions o col·lectius, associacions i 
ciutadans en general, i és el referent de la comissaria en el teixit social de la comarca; d’altra banda, 
també és l’encarregada de fer xerrades i presentacions a les escoles, llars d’avis, i altres col·lectius, així 
com mediacions en conflictes privats, amb la finalitat que el conflicte no arribi a enquistar-se. També 
s’ocupa dels contactes amb institucions, el teixit social i associatiu, i els col·lectius de risc i persones 
físiques.

Policia Municipal d’Olot
Informe elaborat per la Policia Municipal d’Olot

La pandèmia de la COVID-19 ha trasbalsat la vida de les persones, però també el servei policial s’ha 
vist alterat de forma important. Les limitacions i restriccions establertes per les autoritats pel que fa 
a “tocs de queda”, confinaments domiciliaris i/o perimetrals per territoris, limitacions a l’activitat 
comercial i de restauració, i limitacions a les trobades socials,  han provocat que molts dels esforços 
de la Policia Municipal hagin anat en aquest sentit, la qual cosa ha afectat la feina en altres àmbits.  
Es posa en evidència en determinats moments de l’any com baixen els accidents de trànsit o els fets 
delictius en relació amb el primer període de l’estat d‘alarma. En contrapartida, hi ha un augment 
significatiu pel que fa a les actes administratives vinculades a una normativa fins ara inexistent. 

En el decurs del primer trimestre del 2020, just abans de l’agreujament de la crisi sanitària, també es 
va haver de fer front a fenòmens meteorològics vinculats al canvi climàtic, que semblen incidir cada 
cop de forma més rellevant en el servei de policia. El temporal Glòria, amb les corresponents activa-
cions de plans de protecció civil Vencat, Inuncat i Neucat (tot d’una sola vegada) ha estat un altre 
repte que s’ha superat de forma òptima. El treball de coordinació de la protecció civil ha estat un 
element clau per assolir amb èxit l’objectiu d’alertar i protegir la ciutadania.
La persistència pel que fa a la pujada de fets penals i una creixent conflictivitat social, conseqüència, 
en part, d’una major pobresa, que comporta necessitats creixents en habitatge a baix preu o gratuït, 
ha comportat un gran creixement de les ocupacions i la picaresca que l’acompanya. 
Aquesta conflictivitat social condiciona l’estructura operativa de la Policia Municipal, que el 2021 
estarà més orientada a donar una millor resposta reactiva en detriment de la prevenció.

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

L’any 2020 han entrat 3.260 assumptes judicials als jutjats d’Olot i la Garrotxa, un 13% menys que 
l’any passat, una situació molt probablement provocada també per les restriccions Covid19. Dels 
assumptes que van entrar, el 41% són procediments civils (reclamacions de quantitat, desnona-
ments i altres conflictes), el 53% són procediments penals i el 6% procediments penals de violència 
contra la dona, un percentatge que segueix igual que al 2019, tot i que cal destacar que, en relació 
amb els expedients presentats el 2019, durant el 2020 se’n van presentar 187, 40 menys. Pel que fa 
a l’entrada d’assumptes judicials, aquests també s’han reduït. També és destacable la reducció d’un 
19% dels procediments penals de violència contra la dona.

La resolució d’assumptes judicials es concreta en 426 sentències, amb una disminució del 14% 
respecte de l’any anterior.
A finals de 2020, els jutjats d’Olot registren un total de 2.178 casos pendents, xifra que representa un 
augment del 34,1% en relació a un any abans. 

ALIANCES

Pel que fa a les administracions de la comarca, en aquesta edició s’analitza de nou l’evolució de la 
despesa dels ajuntaments (€/hab). A partir de les dades de les liquidacions agregades dels pressu-
postos dels 21 ajuntaments de la Garrotxa disponibles en el portal Municat de la Generalitat de 
Catalunya, s’estudia l’evolució dels ingressos i les despeses del 2004 al 2019.
En aquest sentit, l’evolució dels ingressos totals del conjunt d’ajuntaments de la comarca, després 
d’uns anys amb reajustaments en les transferències de capital, s’ha mantingut més o menys estable.
Quant a les despeses totals del conjunt d’ajuntaments de la Garrotxa, també es mantenen més o 
menys constants en els darrers 8 anys, després d’una disminució significativa, sobretot arran de la 
davallada de la inversió. La despesa obligada es manté amb una lleugera tendència a l’alça durant 
tots aquests anys.
Finalment, pel que fa a la capacitat bruta d’inversió municipal, es correspon als ingressos totals 
municipals menys la despesa obligada. Després de la important davallada fins l’any 2013, la capaci-
tat d’inversió es va mantenint més o menys constant. 

Finalment, pel que fa a la construcció, es manté relativament estable, una situació que es reflec-
teix a la Garrotxa amb l’augment tant del nombre d’habitatges acabats com iniciats. L’agricultu-
ra es manté en la tònica negativa dels últims anys.

MERCAT DE TREBALL 
Tot i que la pandèmia Covid-19 ha alterat totes les previsions que hi havia sobre creixement i 
ocupabilitat, tant a la comarca de la Garrotxa com al conjunt català, la Garrotxa ha estat una de 
les úniques comarques de Catalunya capaç de crear ocupació, gràcies sobretot a la seva estruc-
tura productiva i a l’increment de demanda d’aliments, un dels sectors clau de l’economia 
comarcal.  Les dades del primer trimestre de l’any 2020 confirmen el repunt de l’ocupació a la 
comarca, que la situava en màxims històrics a finals del 2019. A partir del març 2020, tant el 
nombre d’aturats com el nombre de demandants d’ocupació s’incrementa per la incertesa 
provocada per la pandèmia i els diferents tancaments i restriccions.  En el cas dels aturats, el 
creixement és constant però menor a l’esperat, unes dades que possiblement estan encara 
emmascarades pels diferents EROS/ ERTOS; en aquest cas, es passa de 2.226 persones atura-
des al març 2020 a les 2.757 al desembre. D’altra banda, pel que fa a persones demandants 
d’ocupació, sí que s’observa un creixement notable, de les 3.012 persones demandants d’ocu-
pació el mes de març fins a les 7.801 al desembre 2020. En aquest sentit cal apuntar que el 
nombre de procediments (ERO) amb comunicats no desistits i resolts acumulats de gener a 
desembre 2020 van ser de 1.026 i el nombre acumulat de treballadors afectats va arribar als 
7.043.
Degut, també, a la situació provocada per la Covid-19, es va obrir a Olot l’ Oficina per a la Reacti-
vació Econòmica de la Garrotxa, des de la qual s’han portat a terme, al llarg de l’any, diferents 
projectes destinats a la dinamització econòmica del territori. Entre les diferents accions hi ha el 
Projecte de capacitació digital  per tal de reduir la bretxa digital i fomentar les competències 
digitals tant d’empreses com també de la ciutadania a través del Garrotxa Digital Talent, així 
com la col·laboració amb altres cursos especialitzats.

INFORME INSERCIÓ LABORAL GRADUATS FP 2019 LA GARROTXA
Persones-Prosperitat: Informe elaborat per la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot (FES)

Segons l’estudi Inserció laboral dels ensenyaments professionals, el 8% dels alumnes graduats 
en FP o Ensenyaments Artístics, l’any 2020, en algun dels centres de la comarca, està buscant 
feina. Per obtenir aquests resultats s’ha fet una enquesta d’inserció laboral a 392 joves de la 
promoció de l’any 2020, sis mesos després d’haver-se graduat (aproximadament el 90% dels 
alumnes que han acabat els estudis). 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. 

PAU

SEGURETAT
Mossos d’esquadra - Informe elaborat pels Mossos d’Esquadra – ABP de la Garrotxa

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.  Cal destacar que aquest any  s’ha variat una mica l’anàlisi dels 
delictes i en aquesta edició ens centrarem només en aquells delictes que provoquen sensació/per-
cepció   d’inseguretat,   que creen o poden crear un clima de por, és a dir,   els delictes contra el 
patrimoni com els robatoris a domicilis, establiments i delictes contra les persones com els robatoris 
violents, estrebades, baralles etc. Hem deixat fora d’aquesta anàlisi determinats delictes que no 
generen sensacions o percepcions d’inseguretat com poden ser estafes per internet, i/o els delictes 
contra el trànsit, i que no afecten les percepcions de la col·lectivitat, malgrat que siguin delictes que 
cal destacar que han patit un augment degut molt probablement a les situacions de confinament i 
l’augment de l’ús de les eines informàtiques per realitzar diferents comunicacions i compres.

Al fil d’aquest nou càlcul, cal dir que a la Garrotxa la taxa és de 33’85 delictes per 1.000 habitants, 
mentre que el global de Catalunya és del 50,75, és a dir 17 punts per sota 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 als delictes, la tendència en 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, que ha registrat un 
lleuger descens, possiblement degut als diferents confinaments per la Covid-19. I, com a segon tipus, 
un fet delinqüencial que no necessàriament incideix de manera directa sobre les persones i/o les 
coses, que són els delictes informàtics com les estafes que, contràriament als anteriors, mostren un 
lleuger augment en relació amb el 2019, possiblement també per l’augment de l’ús d’eines informà-
tiques a causa de les restriccions per Covid-19.

En la valoració general, l’any 2020 ha estat un any excepcional degut a l’emergència epidemiològica 
SARS-CoV2, un any en què les nostres prioritats i funcions policials han variat respecte d’altres anys. 
En determinats períodes s’ha hagut d’intensificar els controls i seguiment de les mesures de preven-
ció, així com les limitacions a la mobilitat, amb la finalitat d’evitar i/o frenar la propagació de la 
COVID-19. Per altra banda, hem hagut de continuar realitzant les nostres tasques policials de 
prevenció de robatoris i investigació de delictes. Serà difícil valorar mai quantitativament la prevenció 
que fa la policia perquè no es tracta d’un valor tangible; és molt difícil determinar quants delictes 
hem aconseguit evitar, ja sigui amb la presència de les patrulles diàries o els controls policials a la 
carretera, com per la dissuasió en les identificacions de persones sospitoses. Per tant, la feina 
preventiva policial és molt difícil de percebre i determinar si no és amb una anàlisi constant de les 
dades dels fets delictius i de les investigacions.
Finalment, cal incidir de nou en la consolidació del GAV (Grup d’Atenció a la Víctima), que és l’oficina 



POBLACIÓ
Dades recollides de l’Informe elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de l’informe 
d’Activa Prospect i dades de referència de l’IDESCAT

L’any 2020, la població de la comarca de la Garrotxa ha crescut en 1.030 persones, un 
increment de població lleugerament superior al de l’any 2019 (+977). Els anys anteriors, però, la 
població no havia crescut amb tanta força i inclús en alguns períodes va tenir un creixement 
negatiu. De les 58.620 persones que hi ha a la Garrotxa, 29.419 són homes i 29.201 són dones. 
Des del 2010 hi havia hagut un major nombre de dones que homes, al territori. La taxa de 
feminització garrotxina és de 99,26 dones per cada 100 homes. En els últims anys aquesta taxa 
sempre ha estat entre el 99 i el 100, cosa que indica que sempre hi ha hagut un nombre proper 
d’homes i dones. A Catalunya, en canvi, la taxa de feminització és del 103,8%.
Tot i això, a la comarca tradicionalment hi ha un major nombre de dones dins del col·lectiu de 
més grans de 65 anys, valor que s’incrementa a partir dels 85 anys, on la distribució és quasi el 
doble, amb 1.701 dones i 861 homes. Pel que fa a la distribució territorial, la major part de la 
població es concentra a la ciutat d’Olot, que compta amb 35.926 habitants (el 61,3% de la 
població de la comarca). La resta dels 20 municipis aglutinen 22.694 habitants. D’aquests 
municipis, tots tenen menys de 3.000 habitants excepte la Vall d’en Bas (3.093) i Sant Joan les 
Fonts (3.044). Hi ha 12 municipis que tenen menys de 1.000 habitants.

L’índex d’envelliment el 2020 és de 138, però cal destacar que la Garrotxa presenta una situació 
de menys envelliment si ho comparem amb el 2001, quan l’índex va arribar a 180,3. L’any 2012 
l’envelliment va baixar dràsticament, i llavors es va estabilitzar fins ara, que creix o decreix però 
a un ritme menor.

Pel que fa a les migracions externes, aquest 2020 veiem que la tendència a l’alça de la població 
estrangera es repeteix amb xifres similars a les del 2019. Hi ha aproximadament 1.000 
habitants estrangers més a la Garrotxa, un 10,7 % més (ara en són 9.843). A la capital de la 
comarca, la variació és força similar: 10,2 %, en canvi és lleugerament superior que la de la resta 
de Catalunya (8,7 %). Pel que fa al percentatge de població estrangera respecte al total de la 
població, representa el 16,79 % de la comarca, molt a prop del percentatge de Catalunya del 16,2 
%. A Olot representa un percentatge superior, amb un 21,8. La Garrotxa és la novena comarca 
amb més percentatge de població de fora la Unió Europea. S’ha de destacar que sense l’arriba-
da de persones de l’estranger, el saldo migratori no podria compensar la baixa natalitat i, per 
tant, no hi hauria un creixement de la població i un major envelliment. Per continents, podem 
observar com el 2020 la població per nacionalitat estrangera predominant a la Garrotxa prové 
d’Àsia i Oceania (2.667 persones, 27,09 % la població migrada), d’Àfrica (2.514 persones,25,54 %) 
i de la resta de la Unió Europea (1.883 persones, 19,13 %).

PLANETA
Informe 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
Les dades meteorològiques de l’estació del Parc Nou d’Olot mostren les tendències des de l’any 
1990 fins a l’actualitat: les temperatures augmenten i les precipitacions disminueixen.
Durant l’any 2019 la precipitació mitjana de les estacions meteorològiques comarcals ha estat 
de 1237 mm, un 44% superior a la mitjana de la pluviometria dels darrers anys, que ha estat de 
875 mm.
A l’estació de Can Jordà (Santa Pau) es controla la concentració d’ozó de l’aire. Per a l’any 2020 
es va complir el valor objectiu de protecció de la salut humana (VOPS). També es controla la 
concentració de diòxid de nitrogen i per a 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. Una és a Olot i l’altra, a Sant Joan les Fonts. Els nivells mesu-
rats 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
Durant el temporal Glòria, ocorregut al gener del 2020, a la comarca van caure entre 250 i 500 
mm en tres dies, i el cabal de les lleres fluvials de la Garrotxa va augmentar de manera impor-
tant. Aquest fenomen meteorològic provocà l’arrossegament de vegetació i altres materials a les 
lleres i importants desperfectes en infraestructures, vies de comunicació i instal·lacions munici-
pals, valorats en quasi 3 milions d’euros. 
El 2020, el nombre de visitants als espais naturals protegits ha estat notablement inferior al 
d’anys anteriors. A la fageda d’en Jordà, el descens ha estat de 30.499 visitants, cosa que repre-
senta un 32,47% respecte de l’any anterior. Aquest mateix percentatge (32,6%) és idèntic al 
descens de visitants de l’Espai Museístic de les grederes del Croscat (va passar de 54.538 a 
36.761). En canvi, a la vall de Sant Aniol hi va haver un increment de visitants (de 31.150 a 33.325). 
Això s’explica perquè en els mesos d’estiu, els de més freqüentació a l’Alta Garrotxa, no hi havia 
vigents restriccions de mobilitat derivades de la pandèmia per COVID-19, en canvi sí que eren 
vigents en els mesos que la fageda d’en Jordà i el volcà del Croscat reben més visitants.
La presència d’espècies exòtiques invasores és una de les amenaces més greus que afecten la 
biodiversitat. En relació amb la papallona del boix, s’estan duent a terme diferents seguiments 
gràcies als quals coneixem com es produeix la seva expansió per tot el país. A Catalunya, en el 
2020, la papallona ha afectat, amb diferents graus d’intensitat, 183 municipis de 20 comarques. 
En aquests municipis, el nivell d’afectació “sever” ha passat de 16,72% (2019) a 32,61% (2020).
En les cinc estacions situades a la Garrotxa que controlen la corba de vol dels adults, la sèrie de 
tres anys (2018-2020) mostra una tendència a la baixa que s’atribueix, directament, a la reduc-
ció de la disponibilitat de boix.

AIGUA
Amb dades dels darrers 10 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 divuite-
na comarca de Catalunya amb menys consum d’aigua d’ús domèstic per habitant i dia i, amb 
113 litres, se situa per sota els 117 litres que es calcula que consumeix, de mitjana, un català.
El 45% dels punts de cursos fluvials mostrejats durant el 2020, segons l’índex biològic IBMWP, 
presenten una qualitat bona; el 50% la qualitat és mitjana i el 5%, deficient. Segons l’índex de 
diatomees, el 90% dels punts presenten una qualitat bona i molt bona. 
Totes les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2020 presenten valors de concentració de 
nitrats inferiors al valor paramètric (50 mg/l). La concentració total de nitrats enguany torna a 
tenir la tendència a la baixa dels darrers anys.
Enguany els nivells piezomètrics dels aqüífers són poc profunds degut a les precipitacions 
abundants.
Els sistemes de sanejament d’aigües residuals de la comarca, amb 21 depuradores, donen servei 
al 89% de la població comarcal, cosa que representa el 99% de la població que resideix en nuclis. 

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. 
L’any 2014 s’inicia una tendència a l’alça, que a Catalunya continua fins al 2019; a la Garrotxa 
aquest any canvia la tendència i disminueix un 5%.
Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà de selecció a la comarca és del 52%. Besalú és el 
municipi amb un nivell de selecció més elevat, amb el 87% dels residus seleccionats. En el 
conjunt de Catalunya el grau de selecció és del 45%.
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, quan torna a 
començar un procés d’increment que es frena a partir de l’any 2018. 

ENERGIA
El consum elèctric dels equipaments municipals de la comarca continua baixant. Aquest any la 
reducció ha estat major, ja que a les mesures d’eficiència energètica que s’han continuat 
efectuant s’hi han afegit les restriccions de la pandèmia que han fet que els consums en els 
equipaments, sobretot esportius, culturals i educatius, hagi baixat.

En els enllumenats s’ha continuat amb la implantació de la tecnologia LED. I en els equipa-
ments es comença a notar l’efecte de les 10 instal·lacions que s’han posat en marxa durant el 
2019 i a les quals, properament, se n’incorporaran 11 més en altres equipaments municipals, 
majoritàriament escoles. Aquesta generació neta i local s’afegirà a l’energia 100% renovable que 
consumeixen tots els ajuntaments de la comarca.

Pel que respecta a les instal·lacions de generació elèctrica local, aquest 2020 ha tingut lloc un 
creixement exponencial d’instal·lacions d’autoconsum. Fins a l’any 2012 hi havia 44 instal·la-
cions fotovoltaiques, totes amb la modalitat d’injecció a la xarxa. Del 2014 al 2019 se’n van posar 
en marxa 40, i només aquest 2020 i primer trimestre del 2021 se n’han instal·lat 64, la qual cosa 
vol dir que actualment tenim 145 instal·lacions de generació local d’energia. Són de nova 
incorporació i majoritàriament de petita potència, que s’han instal·lat en habitatges unifamiliars. 
També es  constata l’efecte dels incentius i les bonificacions que estan aplicant alguns ajunta-
ments.

MOBILITAT
El 2020 hi havia punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a Besalú, Beuda, Riudaura, Olot i 
Santa Pau. Durant l’any se n’ha incorporant un de nou en un establiment turístic.
Fins al setembre del 2020, a la comarca hi havia matriculats un total de 482 vehicles elèctrics 
amb les diverses modalitats (híbrids, elèctrics...). Els majoritaris són els híbrids, i  cada cop hi ha 
més turismes totalment elèctrics, tot i que també s’hi estan incorporant altres vehicles (furgone-
tes, autobusos...). Malgrat l’augment que van tenint les matriculacions d’aquest tipus de  
vehicles, només s’arriba a un 1% del parc de vehicles de la comarca.

PERSONES

HABITATGE
Informe elaborat per l’Oficina d’Habitatge d’Olot

L’activitat constructora a la comarca, durant el 2020, no es ressent especialment dels efectes de 
la pandèmia de la Covid-19, pel que fa a la construcció d’habitatges, si durant el 2019 s’iniciaven 
94 habitatges, durant el 2020 se’n van començar 134, fet que suposa un augment del 42,5%. En 
els habitatges acabats, l’augment també ha estat moderat, i s’ha passat de 33 a 85 habitatges 
finalitzats durant el 2020. Aquesta tendència és inversa tant a les comarques gironines com al 
global de Catalunya, on podem observar un lleuger descens entre el 2019 i el 2020 tant en 
habitatges iniciats com acabats.
Pel que fa al mercat immobiliari residencial,  també trobem un augment notable en el nombre 
d’habitatges venuts, tant nous com usats, seguit d’un augment 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 2020 de 995, lleugerament per sota de l’any 
2019, amb 1.070 contractes formalitzats. L’import del lloguer mensual ha crescut d’un 1,5%, 
entre 2019 i 2020 i ha passat d’una mitjana a la Garrotxa de 469,33 euros mensuals a una 
mitjana de 476,56 euros/mes.

SERVEIS SOCIALS
Informe elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG)

Aquest 2020 ha vingut marcat per la crisi mundial provocada per la pandèmia de la Covid-19, 
que està provocant impactes en les necessitats socials de la població de la comarca. Actualment 
encara no sabem quins efectes provocarà a mitjà termini la incertesa laboral i l’augment de les 
xifres d’atur, però sí que hem detectat que cada vegada arriben més situacions amb molta 
precarietat econòmica i d’habitatge. Aquest any, de totes maneres, s’ha detectat un augment 
del nombre d’ajudes d’urgència social, així com també el nombre de persones ubicades tempo-
ralment en pensió; enguany afegim dins l’àmbit d’habitatge les dades relatives a l’atenció a les 
situacions de pobresa habitacional, dades relatives a ajuts al pagament del lloguer o persones 
que s’han beneficiat del servei de dutxes i bugaderia. 
En relació amb els serveis a domicili, hi ha un descens de les persones que han rebut el servei 
d’ajuda, així com també el nombre de persones que reben el servei d’àpats a domicili, una 
situació que ha estat provocada pel confinament i que aquest 2020 ha fet disminuir, gairebé a 
la meitat, el nombre de persones que són traslladades regularment amb el servei de transport 
adaptat respecte del 2019.

EDUCACIÓ
Informe elaborat per l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot

El curs passat va estar marcat pel confinament escolar causat per la pandèmia de la Covid-19, 
tot i que encara és d’hora per observar-ne l’impacte. Les dades són similars a les de la resta de 
Catalunya, si bé sí que es poden identificar algunes especificitats, com una major escolarització 
a les escoles bressol i uns millors coneixements en matemàtiques i ciència a l’ESO. Com a dades 
positives, hi trobem uns bons resultats de les notes PAU (selectivitat), i una bona oferta de cicles 
formatius i de programes per a les noves oportunitats (PFI i IFE). L’origen familiar segueix condi-
cionant molt els resultats d’ESO dels alumnes, i encara avui el biaix de gènere en els cicles 
formatius (cicles de nois i cicles de noies) és molt acusat.

ESTUDIS UNIVERSITARIS 
Informe elaborat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot

Després de més de 10 anys recollint les dades dels estudiants universitaris amb domicili a la 
Garrotxa, veiem que en alguns graus continua el predomini de les dones mentre que en d’altres 
predominen els homes. Això és un reflex que ens trobem encara davant de professions molt 
polaritzades, bé per ser altament feminitzades o bé masculinitzades.
Centrant-nos en els continguts d’aquests estudis, veiem que les cures es concentren en el sector 
femení, ja que acullen un nombre més alt d’estudiants dones, en termes generals, i també 
mirant-ho grau per grau.
És a dir, de les 678 dones que estan cursant graus universitaris durant aquest curs 2020-21, el 
37% ho fan en graus relacionats amb les cures, com ara Educació Infantil i Primària, Infermeria, 
Medicina, Pedagogia o Treball Social, entre d’altres.
En nombres absoluts, dels 1.144 estudiants de grau amb domicili a la comarca, 678 són dones (el 

59,26%) i 466 són homes (el 40,73%). Una tendència que es va repetint des que recollim dades.
La Universitat de Girona continua aplegant bona part dels universitaris provinents de la Garro-
txa, i per al curs 2020-21 són 425, xifra que representa més del 37% del total d’estudiants de la 
comarca.
La segueixen la Universitat de Barcelona, amb 152 alumnes, la Universitat Oberta de Catalunya, 
amb 123 alumnes, i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 122 alumnes. 
Aquestes posicions s’han mostrat pràcticament immutables els darrers anys.

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

El 2020 ha sigut un any que ha capgirat la vida de tothom i el funcionament de les institucions. 
El primer trimestre de l’any 2020 (gener-març), que corresponia al segon del curs 19/20 (de 
gener a març), es va poder fer amb normalitat: els exàmens es van fer el dijous 12 de març i el 
confinament va començar just l’endemà, el divendres 13. Des d’aquesta data i fins al 17 de juliol, 
els tècnics del CPNL van estar teletreballant.
Durant aquests mesos, el CPNL va treballar en el disseny de diferents modalitats d’aprenentat-
ge, atès que fins al moment només existien els cursos presencials i els cursos en línia. Durant el 
segon trimestre de l’any (abril-juny), únicament va ser possible atendre els alumnes que podien 
estudiar en línia des del Parla.cat, i l’oferta es va centralitzar des de Barcelona, des d’on es van 
repartir els cursos a cada població, tenint present que el Parla.cat era l’única plataforma existent, 
en aquell moment, i que tenia un límit de 18.000 inscrits. 
De les dades del 2020 es desprenen les anàlisis següents:
Que l’índex d’alumnes d’Amèrica Central i del Sud és altíssim, i ha esdevingut el gran gruix de 
l’alumnat dels cursos.
L’alt índex de població amb el castellà com a primera llengua ha fet reduir la diversitat lingüística 
a les aules, on més del 80% dels alumnes de cada grup bàsic té aquesta llengua com a primera.
L’índex de població panjabi que viu a Catalunya és del 6,13%, mentre que a Olot és del 18,16%, 
tres vegades més. I, malgrat que estem parlant d’una població de 1.563 persones a la ciutat, en 
tenim una representació molt petita entre els estudiants de català. Una tendència molt similar 
és la del col·lectiu xinès, el quart més nombrós a Olot (768 persones) i que a les aules dels cursos 
de català és gairebé és inexistent.
Les eines digitals han estat una barrera per a moltes persones, no només perquè no tenien prou 
coneixements per treballar-hi (fer el tràmit de la inscripció, seguir-hi el curs), sinó també perquè 
a vegades no comptaven amb els recursos necessaris (sense connexió wifi o poques dades de 
connexió, dispositius mòbils molt vells o sense cap dispositiu mòbil; un índex molt elevat no 
comptava amb ordinador o tauleta, unes eines més còmodes per estudiar-hi). Per tant, la bretxa 
digital s’ha afegit a tota la resta de bretxes i ha fet més vulnerables els qui ja ho eren (per factors 
socials, d’edat, d’origen, etc.)
Agafant tot l’any globalment, i comparant-lo amb les dades del 2019, observem que s’ha pogut 
atendre un 33,3% menys de població només pel que fa als cursos de català. Cal tenir en compte, 
a més, que els projectes de dinamització per fomentar la cohesió social i l’ús de la llengua (clubs 
de lectura fàcil, activitats diverses, voluntariat per la llengua) i els relacionats amb el món socioe-
conòmic (el projecte Empreses lingüísticament responsables) han quedat paralitzats.

Finalment, cal destacar que, per segon any consecutiu, en col·laboració amb l’Àrea d’Informació 
del Territori de l’Ajuntament 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 
hagi 768 parlants de xinès mandarí, cosa que vol dir que estan molt repartits per tot Olot). 

SALUT  
Informe 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) 

L’any 2020 ha estat un any marcat per la pandèmia de la Covid-19 en tots els àmbits, i en el món 
assistencial l’hem patit de primera mà.
La comarca ha vist, els primers mesos de l’any,  igual com a la resta de Catalunya, com augmen-
tava de manera sobtada la mortalitat dins aquelles residències geriàtriques on el virus entrava; 
l’hospital va haver d’improvisar una zona amb 4 llits de semicrítics per poder donar resposta als 
casos greus i que calia derivar a les UCI, que també s’anaven saturant. L’atenció primària va 
necessitar reorganitzar-se tancant molts consultoris locals i separant les visites de l’aparell 
respiratori de la resta d’urgències per minimitzar el risc de contagi dels professionals i de la 
mateixa població dins les consultes.
Durant molts mesos els serveis assistencials han viscut davant la incertesa d’una malaltia que 
ens omplia d’interrogants i ens obligava a deixar de fer moltes de les activitats preventives, de 
seguiment de les persones amb malalties cròniques i de cribratge poblacional.
A poc a poc l’activitat s’ha anat restablint gairebé del tot, però invertint el tipus de visites: tot el 
que és virtual i telefònic ha agafat una embranzida inesperada. S’han reobert els consultoris 
locals, adaptant-los en la mesura del possible per poder conviure amb la Covid-19.
El repte actual és controlar aquest fràgil equilibri, assegurar l’accessibilitat de tothom evitant que 
la bretxa digital ens ho impedeixi, recuperar els controls periòdics de les malalties cròniques, 
diabètics, hipertensos tant a primària com a l’especialitzada, i consolidar els aprenentatges i les 
millores que aquest 2020 ens ha deixat.

ESPORTS 
Informe elaborat per l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot 

Enguany, ens trobem davant d’unes dades totalment atípiques i que responen a l’episodi 
d’emergència sanitària i social provocat per la pandèmia de la Covid-19. Per a aquesta edició, 
tampoc no ha estat possible recollir les dades d’esport federat d’Olot per l’aturada de l’activitat 
de moltes associacions a causa de les nombroses restriccions a què s’han vist sotmeses, així 
com també els freqüents canvis en la normativa que permetia les diferents activitats esportives.
Aquesta mateixa situació d’inestabilitat normativa ha afectat ja no només els usos de les 
instal·lacions esportives municipals, que s’han vist reduïts en general a 1/3 dels usos que tenien 
les mateixes instal·lacions el 2019, sinó que també ha afectat directament la participació de les 
escoles en les activitats de promoció de l’activitat física. En aquest sentit, és important ressaltar 

la pèrdua d’escoles, i per tant d’alumnes, que no han accedit a aquestes activitats, bé sigui per por 
a la pandèmia, bé per les restriccions de la normativa. Aquest és un fet que preocupa especial-
ment si fem referència a l’accés a l’esport per part dels col·lectius d’alumnes més vulnerables.

En relació també amb aquestes activitats, l’activitat que s’ha vist més afectada és la natació, 
degut, entre altres coses, a la necessitat de desplaçament de l’alumnat a la instal·lació esportiva. 
Contràriament, i per aquest mateix motiu, l’activitat d’escacs, en què el professorat es desplaça-
va als centres educatius, no s’ha vist tan afectada i ha mantingut una xifra d’alumnes partici-
pants molt similar a la del 2019.

CULTURA
Informe elaborat per l’Institut Municipal de Cultura d’Olot

L’any 2020, l’activitat cultural d’Olot va patir, com tots els sectors, les conseqüències de la 
pandèmia mundial de la Covid 2019. El període de confinament i les mesures de prevenció 
posteriors decretades per pal·liar-ne els efectes van provocar una davallada important de l’activi-
tat, que s’ha traduït en una disminució substancial de tots els  indicadors culturals de l’Observa-
tori. Això no obstant, malgrat la crisi sanitària, l’Institut Municipal de Cultura d’Olot va fer un 
esforç per no aturar la cultura a la ciutat i va adaptar ràpidament tant la programació com els seus 
equipaments a les noves circumstàncies. Un exemple d’això va ser la transformació del festival 
Sismògraf a la tardor o el cicle “Encontres a la II Fase” celebrat durant el període de desescalada 
del primer confinament, amb el qual es perseguia un doble objectiu: reprendre l’activitat presen-
cial i donar suport als professionals del sector, fortament castigats per la pandèmia.

En termes pressupostaris, tot i no decréixer substancialment la inversió municipal, que es va 
mantenir en els 2,8 milions d’euros,  es van programar gairebé un 55% menys d’espectacles 
d’arts escèniques i música (-77%); 19 exposicions enfront de les 27 de l’any anterior, o 55 xerrades 
i presentacions de llibres, un 55% menys que l’exercici 2019. I, lògicament, tant per la suspensió 
d’activitats com per l’obligada reducció dels aforaments, la participació ciutadana també es va 
veure minvada. En xifres, la pandèmia va fer disminuir en gairebé un 65% el nombre d’especta-
dors d’arts escèniques, en un 71% els visitants als museus i en pràcticament un 45% el nombre 
de visites diàries a la Biblioteca, que van passar de 430 a 233.

Aquest 2020, malgrat l’excepcional situació viscuda, des de l’àmbit cultural, es va intentar 
durant tot l’any continuar fent un important esforç de comunicació per fer arribar la cultura a 
totes les llars durant els mesos de confinament i per animar a consumir-ne durant els períodes 
de reobertura. Aquest esforç es va traduir a mantenir la línia ascendent en les dades de segui-
dors de Facebook, Twitter i Instagram, probablement les úniques xifres positives de la taula.

PROSPERITAT

COMPORTAMENT ECONÒMIC
Segons la revisió de dades 2019 del PIB 2018, la Garrotxa presenta un PIB lleugerament per sota 
del que es va calcular per a l’any 2018, i ha passat dels 1.756 milions d’euros del 2018 als 1.692,3 
del 2019. Cal tenir en compte que aquesta davallada és fruit d’una moderació del creixement 
que ja va començar a experimentar la comarca el 2018, i no es pot contextualitzar en cap cas en 
la pandèmia Covid perquè són dades calculades anteriorment. En paral·lel, s’observa un creixe-
ment més lent de la base imposable per declarant de l’IRPF respecte al conjunt de Catalunya, 
això ha fet que la Garrotxa s’allunyi sensiblement dels nivells de renda mitjana del principat, 
trencant la tendència a la convergència que venia experimentant els darrers anys.
L’evolució de la renda a la comarca, segons les últimes dades disponibles (2018), s’estabilitza a 
la baixa respecte de les previsions del 2017; la catalana se situa al voltant dels 24.255 euros.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Atenent a la falta de dades d’afiliació del quart trimestre del 2020, i prenent com a base les 
dades del tercer trimestre, s’observa que els serveis continuen liderant el nombre de llocs de 
treball a la comarca, amb 12.841 llocs de treball. Cal tenir present, però, que aquest sector és molt 
divers i engloba des del comerç i l’hostaleria fins a la sanitat, administracions públiques, 
transports i educació, entre d’altres. Per altra banda, la indústria, amb una dada lleugerament 
per sota de la de l’any 2019 ( hem de tenir en compte que en aquesta ocasió ens falten les dades 
del quart trimestre del 2020), amb 8.662 llocs de treball a la comarca, i encapçalada pel sector 
alimentari, representa un 37,7% de l’ocupació; un sector que continua creixent tant en pes 
econòmic com en creació de llocs de treball.

El comerç, per la seva banda, continua la tendència a la davallada, i redueix el pes tant en 
percentatge el VAB (valor afegit brut) com en ocupació. Per tal de revertir la situació, des de 
DinàmiG i l’ACO (Associació de Comerciants d’Olot) s’està treballant des de fa uns anys amb 
l’Observatori dels Centres Urbans Fundació Comerç Ciutadà, que analitza el flux de vianants al 
centre de la ciutat, així com el dinamisme del sector comercial, la distribució espacial i els locals 
oberts per sectors. Per a aquest 2020, l’estudi conclou que la intensitat mitjana diària ha 
presentat valors excepcionalment baixos degut a la pandèmia Covid-19, la qual, amb el procés 
de desescalada i el mateix confinament, ha fet disminuir els desplaçaments de la població. Això 
no obstant, el nivell de locals buits a la ciutat no ha presentat augments significatius, la qual 
cosa exemplifica la relativa solidesa del sector. 

>75

Aquest informe s’elabora des del 2017 i el percentatge d’alumnes en situació de cerca de feina 
estava situat sempre al voltant del 5%, però aquest 2020 el percentatge ha augmentat lleugera-
ment, segurament per la crisi sanitària provocada per la Covid-19. Els tutors d’empresa que fan 
el seguiment de les pràctiques i de la inserció laboral de l’alumnat manifesten que algunes 
empreses són més reticents a l’hora d’agafar alumnes o exalumnes, situació provocada per la 
incertesa del món laboral. 
Un 60% dels joves graduats ha trobat feina, mentre que un 48% continua estudiant (d’aquests, 
un 16% combina estudis i feina). Si només ens fixem en els graduats de cicle mitjà, un 65% 
continua estudiant, pràcticament tots un grau superior. Pel que fa als graduats de cicle superior, 
un 49% estudia a la universitat, cosa que demostra que els cicles de grau superior són una via 
igual de vàlida que el batxillerat per accedir a estudis universitaris, amb l’avantatge que els 
alumnes provinents dels cicles han pogut conèixer la realitat del seu perfil professional a través 
de la formació en centres de treball, tenen un bon coneixement de la part pràctica que els facilita 
la inserció laboral i és una opció molt valorada per les empreses. En aquest sentit, i per reforçar 
la importància de les pràctiques a les empreses per inserir-se en el món laboral, per primer any 
es comencen a incorporar les dades dels alumnes enquestats que provenen d’estudis en moda-
litat dual per tal de poder-ne avaluar la tendència en les futures edicions.
Referent a la feina actual, un 81% manifesta que la realització dels estudis de cicles els ha facilitat 
la incorporació al món laboral. Aquests resultats demostren que els estudis de formació profes-
sionalitzadora són una opció molt interessant a l’hora de trobar feina. Quant al tipus de contrac-
te, el 54% són temporals, enfront d'un 39%, que són indefinits.    

COMERÇ EXTERIOR
Informe elaborat per la Cambra de Comerç de Girona

Durant el 2020, les exportacions gironines van ser de més de 5.803 milions d'euros, contra una 
xifra d'importacions d’uns 2.634 milions. Les xifres d'exportacions de les empreses gironines, a 
més, signifiquen el 8,76% de les exportacions catalanes. Les importacions, per la seva banda, 
representen el 3,48% del global català. 
Tot i la pandèmia Covid-19, és important destacar que, durant aquest 2020, les exportacions 
catalanes van arribar al registre històric de més de 66.265 milions. 
Per altra banda, els Certificats d'origen que van emetre el 2020 les Cambres de la demarcació 
de Girona van ser de 26.650, mentre que el 2019 es va arribar a un volum de 20.073, cosa que 
suposa un increment del 32,77%.
Observem, doncs, un any més que la Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament 
exportadora, que representa un 9,11% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a 
països de 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 2019 han tingut un creixement del 4,57%. El valor estimat anual 
és de 528,76 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
Informe elaborat per Turisme Garrotxa

L’any 2020 ha estat l’any més complicat per al sector turístic. Els indicadors disponibles en el 
moment de redactar aquest informe encara no permeten avaluar la magnitud de l’afectació, que 
haurà estat, de ben segur, molt severa.
Pel que fa a l’oferta, s’han continuat creant nous allotjaments per a turisme familiar, però se n’han 
tancat d’altres, adreçats a col·lectius. El sector privat no ha pogut fer res més que adaptar-se a la nova 
situació marcada per la pandèmia, al confinament domiciliari, als reiterats canvis del Procicat sobre 
la mobilitat de les persones i als horaris d’obertura dels establiments, aplicar totes les noves norma-
tives sanitàries i, sobretot, aguantar la respiració, a l’expectativa dels ajuts de les administracions i 
d’una tornada a la normalitat que, a 31 de desembre, encara es preveia llunyana.
La demanda, per la seva banda, ha baixat dràsticament, i també s’ha hagut d’adaptar a unes restric-
cions de mobilitat que, quan s’han relaxat, atesa la necessitat de la població d’estar en contacte amb 
la natura, han generat una estacionalitat molt marcada. En definitiva, unes decisions –les de les 
restriccions de mobilitat- que probablement hauran generat uns efectes contraproduents des d’una 
perspectiva sanitària.
Aquestes restriccions de mobilitat han motivat un canvi substancial en la procedència dels turistes i 
visitants: mentre que Catalunya s’ha reforçat com a mercat principal, els mercats europeus han patit 
descensos molt importants, que han estat una mica menys acusats en el cas dels mercats de la resta 
de l’estat i de la resta del món.

L’any vinent, quan la dada estigui disponible, es podrà analitzar la recaptació de l’Impost sobre 
estades en allotjaments turístics, que previsiblement també registrarà un descens sense precedents.
Som, doncs, davant de l’any més complicat per al sector turístic de la Garrotxa, des que se’n tenen 
dades, amb una oferta la viabilitat de la qual ha quedat absolutament condicionada per les mesures 
sanitàries, i una demanda que, quan s’ha pogut desplaçar, ha demostrat amb escreix l’interès que hi 
ha per visitar la Garrotxa, una destinació que s’ha vist afavorida per la seva oferta d’activitats a l’aire 
lliure, que encaixava amb les recomanacions de les autoritats sanitàries.
Malgrat aquest context, 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, el procés de 
renovació de la qual ha començat just aquest any.

de suport i atenció a la víctima i que es basa en diferents accions: informar, coordinar, prevenir i 
protegir, així com també l’Oficina de Relacions amb la Comunitat. Aquesta oficina és l’encarregada 
de mantenir els contactes amb la comunitat, ja sigui amb institucions o col·lectius, associacions i 
ciutadans en general, i és el referent de la comissaria en el teixit social de la comarca; d’altra banda, 
també és l’encarregada de fer xerrades i presentacions a les escoles, llars d’avis, i altres col·lectius, així 
com mediacions en conflictes privats, amb la finalitat que el conflicte no arribi a enquistar-se. També 
s’ocupa dels contactes amb institucions, el teixit social i associatiu, i els col·lectius de risc i persones 
físiques.

Policia Municipal d’Olot
Informe elaborat per la Policia Municipal d’Olot

La pandèmia de la COVID-19 ha trasbalsat la vida de les persones, però també el servei policial s’ha 
vist alterat de forma important. Les limitacions i restriccions establertes per les autoritats pel que fa 
a “tocs de queda”, confinaments domiciliaris i/o perimetrals per territoris, limitacions a l’activitat 
comercial i de restauració, i limitacions a les trobades socials,  han provocat que molts dels esforços 
de la Policia Municipal hagin anat en aquest sentit, la qual cosa ha afectat la feina en altres àmbits.  
Es posa en evidència en determinats moments de l’any com baixen els accidents de trànsit o els fets 
delictius en relació amb el primer període de l’estat d‘alarma. En contrapartida, hi ha un augment 
significatiu pel que fa a les actes administratives vinculades a una normativa fins ara inexistent. 

En el decurs del primer trimestre del 2020, just abans de l’agreujament de la crisi sanitària, també es 
va haver de fer front a fenòmens meteorològics vinculats al canvi climàtic, que semblen incidir cada 
cop de forma més rellevant en el servei de policia. El temporal Glòria, amb les corresponents activa-
cions de plans de protecció civil Vencat, Inuncat i Neucat (tot d’una sola vegada) ha estat un altre 
repte que s’ha superat de forma òptima. El treball de coordinació de la protecció civil ha estat un 
element clau per assolir amb èxit l’objectiu d’alertar i protegir la ciutadania.
La persistència pel que fa a la pujada de fets penals i una creixent conflictivitat social, conseqüència, 
en part, d’una major pobresa, que comporta necessitats creixents en habitatge a baix preu o gratuït, 
ha comportat un gran creixement de les ocupacions i la picaresca que l’acompanya. 
Aquesta conflictivitat social condiciona l’estructura operativa de la Policia Municipal, que el 2021 
estarà més orientada a donar una millor resposta reactiva en detriment de la prevenció.

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

L’any 2020 han entrat 3.260 assumptes judicials als jutjats d’Olot i la Garrotxa, un 13% menys que 
l’any passat, una situació molt probablement provocada també per les restriccions Covid19. Dels 
assumptes que van entrar, el 41% són procediments civils (reclamacions de quantitat, desnona-
ments i altres conflictes), el 53% són procediments penals i el 6% procediments penals de violència 
contra la dona, un percentatge que segueix igual que al 2019, tot i que cal destacar que, en relació 
amb els expedients presentats el 2019, durant el 2020 se’n van presentar 187, 40 menys. Pel que fa 
a l’entrada d’assumptes judicials, aquests també s’han reduït. També és destacable la reducció d’un 
19% dels procediments penals de violència contra la dona.

La resolució d’assumptes judicials es concreta en 426 sentències, amb una disminució del 14% 
respecte de l’any anterior.
A finals de 2020, els jutjats d’Olot registren un total de 2.178 casos pendents, xifra que representa un 
augment del 34,1% en relació a un any abans. 

ALIANCES

Pel que fa a les administracions de la comarca, en aquesta edició s’analitza de nou l’evolució de la 
despesa dels ajuntaments (€/hab). A partir de les dades de les liquidacions agregades dels pressu-
postos dels 21 ajuntaments de la Garrotxa disponibles en el portal Municat de la Generalitat de 
Catalunya, s’estudia l’evolució dels ingressos i les despeses del 2004 al 2019.
En aquest sentit, l’evolució dels ingressos totals del conjunt d’ajuntaments de la comarca, després 
d’uns anys amb reajustaments en les transferències de capital, s’ha mantingut més o menys estable.
Quant a les despeses totals del conjunt d’ajuntaments de la Garrotxa, també es mantenen més o 
menys constants en els darrers 8 anys, després d’una disminució significativa, sobretot arran de la 
davallada de la inversió. La despesa obligada es manté amb una lleugera tendència a l’alça durant 
tots aquests anys.
Finalment, pel que fa a la capacitat bruta d’inversió municipal, es correspon als ingressos totals 
municipals menys la despesa obligada. Després de la important davallada fins l’any 2013, la capaci-
tat d’inversió es va mantenint més o menys constant. 

Finalment, pel que fa a la construcció, es manté relativament estable, una situació que es reflec-
teix a la Garrotxa amb l’augment tant del nombre d’habitatges acabats com iniciats. L’agricultu-
ra es manté en la tònica negativa dels últims anys.

MERCAT DE TREBALL 
Tot i que la pandèmia Covid-19 ha alterat totes les previsions que hi havia sobre creixement i 
ocupabilitat, tant a la comarca de la Garrotxa com al conjunt català, la Garrotxa ha estat una de 
les úniques comarques de Catalunya capaç de crear ocupació, gràcies sobretot a la seva estruc-
tura productiva i a l’increment de demanda d’aliments, un dels sectors clau de l’economia 
comarcal.  Les dades del primer trimestre de l’any 2020 confirmen el repunt de l’ocupació a la 
comarca, que la situava en màxims històrics a finals del 2019. A partir del març 2020, tant el 
nombre d’aturats com el nombre de demandants d’ocupació s’incrementa per la incertesa 
provocada per la pandèmia i els diferents tancaments i restriccions.  En el cas dels aturats, el 
creixement és constant però menor a l’esperat, unes dades que possiblement estan encara 
emmascarades pels diferents EROS/ ERTOS; en aquest cas, es passa de 2.226 persones atura-
des al març 2020 a les 2.757 al desembre. D’altra banda, pel que fa a persones demandants 
d’ocupació, sí que s’observa un creixement notable, de les 3.012 persones demandants d’ocu-
pació el mes de març fins a les 7.801 al desembre 2020. En aquest sentit cal apuntar que el 
nombre de procediments (ERO) amb comunicats no desistits i resolts acumulats de gener a 
desembre 2020 van ser de 1.026 i el nombre acumulat de treballadors afectats va arribar als 
7.043.
Degut, també, a la situació provocada per la Covid-19, es va obrir a Olot l’ Oficina per a la Reacti-
vació Econòmica de la Garrotxa, des de la qual s’han portat a terme, al llarg de l’any, diferents 
projectes destinats a la dinamització econòmica del territori. Entre les diferents accions hi ha el 
Projecte de capacitació digital  per tal de reduir la bretxa digital i fomentar les competències 
digitals tant d’empreses com també de la ciutadania a través del Garrotxa Digital Talent, així 
com la col·laboració amb altres cursos especialitzats.

INFORME INSERCIÓ LABORAL GRADUATS FP 2019 LA GARROTXA
Persones-Prosperitat: Informe elaborat per la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot (FES)

Segons l’estudi Inserció laboral dels ensenyaments professionals, el 8% dels alumnes graduats 
en FP o Ensenyaments Artístics, l’any 2020, en algun dels centres de la comarca, està buscant 
feina. Per obtenir aquests resultats s’ha fet una enquesta d’inserció laboral a 392 joves de la 
promoció de l’any 2020, sis mesos després d’haver-se graduat (aproximadament el 90% dels 
alumnes que han acabat els estudis). 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. 

PAU

SEGURETAT
Mossos d’esquadra - Informe elaborat pels Mossos d’Esquadra – ABP de la Garrotxa

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.  Cal destacar que aquest any  s’ha variat una mica l’anàlisi dels 
delictes i en aquesta edició ens centrarem només en aquells delictes que provoquen sensació/per-
cepció   d’inseguretat,   que creen o poden crear un clima de por, és a dir,   els delictes contra el 
patrimoni com els robatoris a domicilis, establiments i delictes contra les persones com els robatoris 
violents, estrebades, baralles etc. Hem deixat fora d’aquesta anàlisi determinats delictes que no 
generen sensacions o percepcions d’inseguretat com poden ser estafes per internet, i/o els delictes 
contra el trànsit, i que no afecten les percepcions de la col·lectivitat, malgrat que siguin delictes que 
cal destacar que han patit un augment degut molt probablement a les situacions de confinament i 
l’augment de l’ús de les eines informàtiques per realitzar diferents comunicacions i compres.

Al fil d’aquest nou càlcul, cal dir que a la Garrotxa la taxa és de 33’85 delictes per 1.000 habitants, 
mentre que el global de Catalunya és del 50,75, és a dir 17 punts per sota 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 als delictes, la tendència en 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, que ha registrat un 
lleuger descens, possiblement degut als diferents confinaments per la Covid-19. I, com a segon tipus, 
un fet delinqüencial que no necessàriament incideix de manera directa sobre les persones i/o les 
coses, que són els delictes informàtics com les estafes que, contràriament als anteriors, mostren un 
lleuger augment en relació amb el 2019, possiblement també per l’augment de l’ús d’eines informà-
tiques a causa de les restriccions per Covid-19.

En la valoració general, l’any 2020 ha estat un any excepcional degut a l’emergència epidemiològica 
SARS-CoV2, un any en què les nostres prioritats i funcions policials han variat respecte d’altres anys. 
En determinats períodes s’ha hagut d’intensificar els controls i seguiment de les mesures de preven-
ció, així com les limitacions a la mobilitat, amb la finalitat d’evitar i/o frenar la propagació de la 
COVID-19. Per altra banda, hem hagut de continuar realitzant les nostres tasques policials de 
prevenció de robatoris i investigació de delictes. Serà difícil valorar mai quantitativament la prevenció 
que fa la policia perquè no es tracta d’un valor tangible; és molt difícil determinar quants delictes 
hem aconseguit evitar, ja sigui amb la presència de les patrulles diàries o els controls policials a la 
carretera, com per la dissuasió en les identificacions de persones sospitoses. Per tant, la feina 
preventiva policial és molt difícil de percebre i determinar si no és amb una anàlisi constant de les 
dades dels fets delictius i de les investigacions.
Finalment, cal incidir de nou en la consolidació del GAV (Grup d’Atenció a la Víctima), que és l’oficina 
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Policia Municipal d’Olot
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