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INFORME	DE	LA	POBLACIÓ	DE	LA	GARROTXA	EXTRET	DEL	CONSORCI	D’ACCIÓ	SOCIAL	DE	
LA	 GARROTXA	 PER	 A	 L’OBSERVATORI	 PER	 AL	 DESENVOLUPAMENT	 SOSTENIBLE	 DE	 LA	
GARROTXA	2021		

	

Estructura	de	la	població	
	

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.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
Taula	1:	Creixement	de	la	població	de	la	

Garrotxa	(2010-2020.	Elaboració	CASG.		
Font:	IDESCAT,	2020	

	
	

De	les	58.620	persones	que	hi	ha	a	la	Garrotxa,	trobem	que	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.	

Any	 Població	 Diferència	
2010	 55.439	 100	
2011	 55.597	 158	
2012	 55.855	 258	
2013	 56.106	 251	
2014	 56.036	 -70	
2015	 56.063	 27	
2016	 55.999	 -64	
2017	 56.184	 185	
2018	 56.613	 429	
2019	 57.590	 977	
2020	 58.620	 1.030	



	
	

	
	

Aquesta	taxa	en	els	últims	anys	sempre	ha	estat	entre	el	99	i	el	100,	cosa	que	indica	que	
sempre	hi	ha		
	
	
hagut	un	nombre	similar	d’homes	i	dones.	A	Catalunya,	en	canvi,	la	taxa	de	feminització	
és	del	103,8%.		
	
Tot	i	això,	a	la	comarca	trobem	que	hi	ha	un	major	nombre	de	dones	dins	del	col·lectiu	
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’envelliment	de	la	població	
	

La	Garrotxa	té	11.952	persones	més	grans	de	65	anys	i	l’índex	d’envelliment	el	2020	és	
de	138.	Per	tant,	hi	ha	138	persones	de	més	de	65	anys	per	cada	100	persones	menors	
de	15	anys.	El	2019,	l’índex	era	de	136,6	persones.	Malgrat	ser	unes	xifres	superiors	a	
les	 de	 la	 resta	 de	 Catalunya,	 on	 és	 124,2,	 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.	 Fins	 l’any	 2012,	 l’envelliment	 va	 anar	 baixant	 dràsticament,	 i	 llavors	 es	 va	
estabilitzar	 fins	a	dia	d’avui,	que	creix	o	decreix	però	a	un	ritme	menor.	Cal	destacar,	
però,	que	hi	ha	poblacions	que	aquest	2020	superen	el	180.	És	el	cas	de	municipis	com	
Castellfollit	de	la	Roca,	les	Planes	d’Hostoles	o	Argelaguer,	municipi	que	fins	i	tot	supera	
els	200,	fet	que	indica	un	gran	desequilibri	en	l’estructura	d’edat	de	la	població.	
	
Observant	les	dades	de	sobreenvelliment,	veiem	que	a	la	Garrotxa	hi	ha	2.562	persones	
de	més	de	85	anys,	és	a	dir,	52	més	que	l’any	anterior.	Trobem	que	a	la	nostra	comarca	
tenim	un	índex	de	21,5	persones	de	més	de	85	anys	per	a	cada	100	persones	majors	de	
65,	mentre	que	Catalunya	obté	un	índex	de	17,1.		
	



	
	

	
	

En	una	escala	global	per	comarques	de	Catalunya,	la	Garrotxa	ocuparia	la	posició	16	de	
42	com	a	comarca	amb	més	envelliment,	i	seria	la	9	en	sobreenvelliment.		
	
	
	
	
Quant	a	les	llars	unipersonals,	o	persones	que	viuen	soles,	trobem	que,	amb	dades	de	
l’any	passat,	3.097	persones	majors	de	65	anys	viuen	soles	a	 la	comarca,	de	 les	quals	
2.121	són	dones.	A	la	vegada,	hi	ha	1.204	persones	majors	de	85	anys	que	es	troben	en	
aquesta	 situació,	 de	 les	 quals	 805	 són	 dones.	 Si	 creuem	els	 fenòmens	 d’envelliment,	
dependència	 i	 el	 de	gent	 gran	que	viu	 sola,	 tot	plegat	es	 tradueix	en	una	 situació	de	
més	demanda	de	recursos	d’atenció	social	i	sanitaris.	
	
	

El	paper	del	fenomen	migratori	
	

Al	 final	 de	 l’última	 dècada	 del	 segle	 XX	 es	 va	 iniciar	 l’arribada	 d’un	 contingent	
important	 de	 persones	 immigrants.	 Aquest	 moviment	 migratori	 es	 va	 intensificar	
durant	la	primera	dècada	del	segle	XXI.	
	
Aquest	 creixement	 sostingut	 s’atura	 l’any	2010/2011	 i	 s’inicia	una	 lleugera	davallada,	
tant	en	el	cas	de	Catalunya	com	en	el	de	la	Garrotxa.	A	partir	del	2016,	el	creixement	de	
la	immigració	repunta,	i	ara	hem	tornat	a	xifres	prèvies	a	les	de	la	crisi	econòmica.	
	
Cal	 destacar,	 però,	 la	 diferència	 entre	 les	migracions	 a	 la	 comarca	 que	 provenen	 de	
Catalunya	 i	 de	 l’Estat	 espanyol	 de	 les	 de	 la	 resta	 del	món.	 Com	 veiem	 al	 gràfic	 1,	 el	
saldo	migratori,	és	a	dir,	gent	que	ha	arribat	a	la	comarca	menys	la	gent	que	ha	marxat,	
se	sol	moure	entre	la	franja	dels	200/-200	en	les	migracions	de	Catalunya	i	Espanya.	En	
canvi,	 el	 saldo	 migratori	 de	 la	 resta	 del	 món	 segueix	 unes	 tendències	 molt	 més	
marcades	 i	 amb	 unes	 xifres	 més	 altes. 1 	Per	 aquest	 motiu,	 quan	 mirem	 el	 saldo	
migratori	total	(la	suma	dels	saldos	de	Catalunya,	Espanya	i	de	la	resta	del	món)	veiem	
que	és	quasi	 paral·lela	 a	 la	del	 saldo	migratori	 exterior.	Ara	bé,	 el	 2019	 van	haver-hi	
1.324	persones	immigrades	que	van	venir	de	fora	d’Espanya,	i	1.142	persones	van	venir	
d’altres	llocs	de	Catalunya.	A	priori	són	xifres	força	properes,	però	la	diferència	és	que	

																																																								
1	Les	migracions	que	provenen	de	Catalunya	o	Espanya	fan	referència	a	l’últim	lloc	on	residia	la	persona	
migrada,	no	fan	referència	al	seu	país	d’origen	o	a	la	seva	nacionalitat.	



	
	

	
	

hi	 va	 haver	 275	 emigracions	 cap	 a	 la	 resta	 del	 món	 i	 947	 a	 la	 resta	 de	 Catalunya.	
Aquesta	última	xifra	fa	que	es	redueixi	el	saldo	migratori	català.		
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Gràfic	1:	Saldo	migratori	de	la	Garrotxa	
Font:	Elaboració	CASG	a	partir	de	dades	de	l’Idescat.	(1998-2019).	
	 	

	
Pel	 que	 fa	 al	 sexe	 de	 les	 persones	 immigrades	 a	 la	Garrotxa,	 el	 2020	 hi	 va	 haver	 un	
53,4%	d’homes	i	46,6%	de	dones.	El	grup	d’edat	més	nombrós	de	persones	que	migren	
a	la	Garrotxa	és	el	de	entre	15	i	29	anys,	que	suposa	el	36,3%	del	total.	
	
	

	

	

Homes	 Dones	 Total	 %	sobre	la	
població	

De	0	a	4	anys	 307	 302	 609	 6,19	
De	5	a	9	anys	 249	 255	 504	 5,12	
De	10	a	14	anys	 197	 202	 399	 4,05	
De	15	a	19	anys	 411	 208	 619	 6,29	
De	20	a	24	anys	 496	 361	 857	 8,71	
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De	25	a	29	anys	 639	 501	 1140	 11,58	
De	30	a	34	anys	 547	 580	 1127	 11,45	
De	35	a	39	anys	 584	 546	 1130	 11,48	
De	40	a	44	anys	 579	 472	 1051	 10,68	
De	45	a	49	anys	 427	 369	 796	 8,09	
De	50	a	54	anys	 300	 313	 613	 6,23	
De	55	a	59	anys	 212	 186	 398	 4,04	
De	60	a	64	anys	 152	 125	 277	 2,81	
De	65	anys	i	més	 159	 164	 323	 3,28	
Total	 5.295	 4.584	 9.843	 100	

	
Taula	2:	Distribució	de	la	població	de	la	Garrotxa	per	franges	d’edat.	
Font:	IDESCAT,	2020	

	
Si	 ens	 centrem	 només	 amb	 les	 migracions	 externes,	 aquest	 2020	 trobem	 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,	 representen	 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%,	 i	 de	 fet	 és	 el	 municipi	 en	 què	
aquest	 percentatge	 és	 més	 elevat.	 La	 Garrotxa	 és	 la	 novena	 comarca	 amb	 més	
percentatge	de	població	de	fora	la	Unió	Europea.	S’ha	de	destacar	que	sense	l’arribada	
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	hi	hauria	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,	27,1%	de	la	població	
migrada),	 d’Àfrica	 (2.514	 persones,	 25,54%)	 i	 de	 la	 resta	 de	 la	 Unió	 Europea	 (1.883	
persones,	19,13%).		

	
La	 distribució	de	 la	 població	migrada	 estrangera	 segueix	 essent	molt	 heterogènia	 pel	
que	fa	al	país	d’origen.	Trobem	fins	a	106	nacionalitats	que	conviuen	a	la	comarca.	Els	
països	 d’origen	 que	 predominen	 són	 l’Índia,	 el	 Marroc,	 Romania,	 Hondures,	 Xina	 i	
Gàmbia.	Dos	terços	de	les	persones	estrangeres	tenen	la	nacionalitat	d’algun	d’aquests	
6	països.	En	el	cas	de	 la	població	d’origen	panjabi	sobre	el	 total	de	població	migrada,	



	
	

	
	

trobem	que	és	força	més	alta	a	 la	Garrotxa	(17,94%)	respecte	de	 la	seva	equivalent	a	
Catalunya	(2,35%).		
	
Trobem,	 per	 tant,	 diferències	 al	 comparar-les	 amb	 Catalunya,	 tant	 en	 llocs	 com	 en	
diversitat:	

	
	

		
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Taula	3:	Població	d’origen	migrat	a	Catalunya	
Elaboració	CASG.	Font:	IDESCAT,	2020	 																				

	

Catalunya	 Nombre	 %	 	 Garrotxa	 Nombre	 %	

Marroc	 238.003	 18,9	 Índia	
(Panjab)	 1.766	 17,9	

Romania	 	90.583	 	7,2	 Marroc	 1.324	 13,4	
Itàlia	 69.316	 5,5	 Romania	 1.038	 10,5	
Xina	 65.048	 5,2	 Hondures	 973	 9,9	

Pakistan	 54.571	 4,33	 Xina	 783	 7,9	
Hondures	 49.493	 3,9	 Gàmbia	 754	 7,7	


