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1. Contextualització de la Comarca 
 

La Garrotxa és una comarca gironina considerada de muntanya, que geogràficament 
es pot dividir en dues subcomarques: l’Alta Garrotxa que abasta la zona nord de la vall 
del Fluvià i està poc poblada i la subcomarca d’Olot, que es correspon amb la zona 
més meridional, on es concentra la majoria de la població a la ciutat d’Olot i als nuclis 
urbans propers a la capital. 

La comarca de la Garrotxa té una població de 55.597 habitants (2011) i vint-i-un 
municipis, repartits en 734,6 km2. La densitat de població és de 75,7 hab/Km2 el que, 
segons els índexs de ruralitat utilitzats habitualment (<100 hab/Km2), fa que es pugui 
considerar una comarca rural. D’altra banda, segons el criteri de ruralitat de l’OCDE, 
percentatge de població que viu a municipis de menys de 150 habitants per km2, la 
Garrotxa es considera una comarca significativament rural o intermèdia. 

 

1.1 Indicadors demogràfics 

La capital de la comarca, Olot, amb 33.725 habitants el 2011, concentra el 60,6% de la 
població comarcal. Els dos municipis situats a l’entorn d’Olot –la Vall d’en Bas (2.888 
habitants) i Sant Joan les Fonts (2.877 habitants), són els que tenen més població 
després de la capital. Besalú, al sud de la comarca, amb 2.372 habitants és el quart 
municipi per població. En aquests quatre municipis hi resideix el 75% de la població de 
la comarca. 

En els darrers 10 anys (2001-2011), la comarca ha passat de 47.940 a 55.597 
habitants, enregistrant un creixement de prop del 16%. Aquest creixement demogràfic 
de la comarca s’explica sobretot pel moviment migratori. Entre 2000 i 2008 la comarca 
va experimentar una entrada neta d’aproximadament 7.500 persones d’origen 
immigrant. La magnitud relativa del flux migratori en aquest període, mesurat per la 
taxa bruta de creixement migratori, enregistrat per la Garrotxa és lleugerament 
superior al del conjunt de Catalunya. 

Taula 1: Dades demogràfiques (2011)  
 

Municipis Població  
Índex de Joventut 

Joves 15-
29/Població total 

Índex Envelliment 
Persones > 65 

anys/Població total 

Joves segons 
sexe (15-29 

anys) 

Argelaguer 424 16,3 18,8 64% homes 
36% dones 

Besalú 2.372 13,5 21,7 48% homes 
52% dones 

Beuda 170 12,3 17,6 43% homes 
53% dones 
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Municipis Població  
Índex de Joventut 

Joves 15-
29/Població total 

Índex Envelliment 
Persones > 65 

anys/Població total 

Joves segons 
sexe (15-29 

anys) 

Castellfollit de la Roca 1.002 13,2 23,4 52% homes 
48% dones 

Maià de Montcal 432 9,9 21,5 44 % homes 
56% dones 

Mieres 335 11,3 21,2 55% homes 
46% dones 

Montagut i Oix 983 14,0 20,0 50% homes 
50% dones 

Olot 33.725 17,6 19,1 52% homes 
48% dones 

Les Planes d'Hostoles 1.708 13,0 27,8 49% homes 
51% dones 

Les Preses 1.745 13,6 17,4 49% homes 
51% dones 

Riudaura  439 12,5 20,3 49% homes 
51% dones 

Sales de Llierca 144 16,6 11,1 46% homes 
54% dones 

Sant Aniol de Finestres 345 12,7 19,1 50% homes 
50% dones 

Sant Feliu de Pallerols 1.330 12,8 21,0 51% homes 
49% dones 

Sant Ferriol 228 12,3 14,9 50% homes 
50% dones 

Sant Jaume de Llierca 774 15,1 33,8 44% homes 
56% dones 

Sant Joan les Fonts 2.877 13,8 22,4 53% homes 
47% dones 

Santa Pau 1.601 14,3 19,0 48% homes 
52% dones 

Tortellà 760 11,8 27,1 53% homes 
47% dones 

La Vall de Bianya 1.315 13,9 16,8 54% homes 
46% dones 

La Vall d'en Bas 2.888 12,9 20,5 46% homes 
54% dones 

Garrotxa 55.597 15,9 20,0 51% homes 
48% dones 

Font: Idescat 

 
 

1.2 Els joves en risc d’exclusió social 

Durant el curs 2010-2011, un total de 391 alumnes han cursat 4t d’ESO als centres 
educatius d’Olot. El 29% d’aquests joves pertanyen a famílies d’origen immigrant i el 
71% tenen ascendència espanyola. Els joves d’origen gambià són un 6,6%, els 
d’origen indi un 6,1%, els d’origen xinès un 5,6% i els d’origen marroquí un 5,6%.  

Del total d’alumnes que van finalitzar 4t d’ESO en aquest curs, el 82% (321) va 
acreditar l’ESO i el 18% (70) no ho va fer. És rellevant destacar com entre l’alumnat 
amb ascendència espanyola el 90% (248) acredita l’ESO mentre que entre l’alumnat 
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d’ascendència estrangera aquest percentatge disminueix fins el 63% (73). Entre 
aquests hi ha joves que s’han incorporat al sistema educatiu català l’any 2005 i 35 ho 
van fer l’any 2009, tenint 3 o menys cursos de trajectòria acadèmica a Catalunya. 

Igualment, cal destacar les trajectòries que aquests alumnes segueixen un cop 
finalitzen l’escolarització obligatòria. La taula següent mostra els diversos itineraris 
escollits per aquests joves segons el seu origen. L’opció preferent entre l’alumnat 
d’ascendència espanyola és cursar Batxillerat, mentre que els alumnes d’origen 
estranger opten preferentment per cicles formatius de grau mig. 

 
 
Taula 2: Itineraris formatius de l’alumnat de 4t ESO a Olot segons origen (Curs 2010-2011) 
 

Itineraris % alumnat 
total 

% origen 
espanyol 

% origen 
estranger 

Batxillerat 52,4 67,8 15,7 
Cicle Formatiu Grau Mig  30,2 23,9 45,2 
Repeteix 4t ESO 7,7 4,0 16,5 
PQPI 3,1 1,4 7,0 
Escola d’Adults 1,0 1,1 0,9 
Estudis no reglats 0,5 0,4 0,9 
Altres 5,2 1,4 13,8 

 
 

Des de fa tres anys el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa està intervenint amb un 
grup de joves en risc d’exclusió social d’entre 16 i 24 anys.  

Les dades referides al grup de joves que participen en el projecte d’intervenció en data 
5 de novembre de 2012 mostren la realitat següent1

El nombre de joves que participen en aquest programa és de 102. El 77% dels joves 
són nois i el 23% són noies. El 60% d’aquests joves són de nacionalitat espanyola i la 
resta tenen altres nacionalitats. Per origen, el 30% són nascuts a Catalunya o altre 
comunitat autònoma; el 28% al Marroc; el 27% a Gambia; el 5% a l’Índia; el 4% a 
Mauritània; el 2% a Argentina; el 2% a Ucraïna i un 1% a Colòmbia. 

. 

Pel que fa a la seva situació socioeconòmica i educativa, prop del 90% es troben en 
situació de fragilitat i en situació de risc social. Del total de joves el 76% no tenen 
l’ESO, el 21% si que l’acrediten i un 3% està cursant un grau mitjà o curs pont. 

Pel que fa als joves en situació de fragilitat, val a dir que la majoria tenen dificultats 
d’aprenentatge, dificultats lingüístiques en no dominar la llengua (perquè són 
nouvinguts o han estat un temps no escolaritzats) i viuen en situació de precarietat 
econòmica. En alguns casos hi ha pressió de la família per aconseguir una feina i 

                                            
1 Dades facilitades pel Consorci d’Acció Social (2012). 
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ajudar a l’economia familiar. En d’altres, la situació s’agreuja en no disposar de permís 
de treball el que els impedeix accedir a determinats recursos formatius o laborals. 

Pel que fa al grup de joves en situació de risc social, aquests també presenten moltes 
mancances en no haver acreditat l’ESO o no haver acabat mòduls de grau mig. En 
molts casos aquesta manca de formació ve agreujada per dificultats associades a les 
dinàmiques familiars, una baixa autoestima, manca de confiança en un mateix o 
manca de motivació. La majoria són joves que estan moltes hores al carrer, sense 
activitat, consumidors habituals de substàncies tòxiques, conductes agressives i poc 
respecte entre iguals. En alguns casos, es detecten conductes delictives com petits 
furts i en d’altres conductes més greus.  

 

1.3 Indicadors laborals 

A diferència d’altres comarques de muntanya, la Garrotxa és una comarca rural amb 
una gran presència industrial que té un teixit consolidat de petita i mitjana empresa 
majoritàriament de capital local, amb activitats manufactureres i una àmplia 
diversificació sectorial. És una comarca que presenta un equilibri sectorial ja que té un 
sector agroramader diversificat, un turisme molt extens territorialment i una varietat 
important de serveis concentrats a la seva capital comarcal. 

L’Idescat estimava el PIB de la comarca en uns 1.571,8 milions d’euros l’any 2008. El 
PIB per càpita de la comarca era de 28,6 milers d’euros, essent la mitjana catalana de 
29,0 milers d’euros. Aquesta dada situa la comarca en una posició intermèdia al 
rànquing comarcal de PIB per càpita, mentre que en relació al conjunt de comarques 
rurals, el PIB per càpita de la Garrotxa és lleugerament més elevat. 

Les dades més destacades i recents sobre l’estructura productiva de la comarca 
il·lustren aquesta realitat. El nombre de centres de cotització la Garrotxa presenta una 
estructura sectorial amb un elevat pes del sector industrial que representa el 19,91%, 
clarament per damunt de la demarcació de Girona, un 10,04% i de Catalunya, un 
10,68%. A la comarca, el sector serveis està molt menys dimensionat i abasta un 
64,85% i l’agricultura només suposa un 2,00% , tenint la construcció un pes del 
13,24%. (Font: Conjuntura laboral primer trimestre 2012, Fundació Garrotxa Líder i 
Consell Comarcal de la Garrotxa).  

Si es comparen aquestes dades amb les de fa 6 anys (1r trimestre 2007-1r trimestre 
2012), la Garrotxa presenta un increment molt significatiu de centres de cotització en el 
sector serveis, un 156,91%. En la indústria, però, disminueixen un 11,82%; en 
l’agricultura un 20,41% i en la construcció un 26,50% . 
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Taula 3. Centres de cotització: pes de cada sector econòmic 1r trimestre 2012 
 Catalunya Girona Garrotxa 

 Nº centres 
cotització 

Pes de cada 
sector 

econòmic % 

Nº centres 
cotització 

Pes de cada 
sector 

econòmic % 

Nº centres 
cotització 

Pes de cada 
sector 

econòmic % 
Agricultura 2122 0.87 354 1.28 39 2.00 
Indústria 26120 10.68 2784 10.04 388 19.91 
Construcció 25081 10.26 3864 13.94 258 13.24 
Serveis 191202 78.19 20718 74.74 1264 64.85 
Total 244525 100 27720 100 1949 100 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Empresa I Ocupació 

 

Taula 4. Centres de cotització: variacions per sectors econòmics. Garrotxa 1r trimestre 2012 
 Nº centres 

cotització 1r 
trim. 2007 

Nº centres 
cotització 1r 
trim. 2011 

Nº centres 
cotització 1r 
trim. 2012 

Variacions 1r 
trim. 2011 – 1r 
trim. 2012 % 

Variacions 1r 
trim. 2007 – 1r 
trim. 2012 % 

Agricultura 49 45 39 -13.33 -20.41 
Indústria 440 396 388 -2.02 -11.82 
Construcció 351 279 258 -7.53 -26.50 
Serveis 492 1279 1264 -1.17 156.91 

Font: elaboració pròpia a partirde dades del Departament d’Empresa I Ocupació 

 

D’altra banda, si ens referim a les dades d’estructura del VAB per subsectors, 
observem com en la indústria, els més rellevants són: l’alimentació i beguda (30%); el 
paper i les arts gràfiques (12%); el cautxú i els plàstics (10,7%) i la metal·lúrgia i 
productes metàl·lics (9%). Mentre que en el cas dels subsectors dels serveis, les 
dades mostren el pes del comerç i la reparació (24%); de les administracions 
públiques, la sanitat i l’educació (23,6%); del subsector immobiliari i serveis a 
empreses (17,2%) i de l’hoteleria (8,5%). 

Taula 5. Estructura del VAB industrial per subsectors, 2008 
 Garrotxa Catalunya 
Alimentació i beguda 30.0 11.1 
Paper i arts gràfiques 12.2 10.2 
Cautxú i plàstics 10.7 4.7 
Metal·lúrgica i prod. Metàl·lics 9.0 11.6 
Aux. Construcció 7.8 4.2 
Química 6.4 16.2 
Tèxtil, cuir i calçat 5.2 5.1 
Fusta i suro 4.1 1.5 
Energia, aigua i mines 4.0 7.8 
Maquinària i equip. mecànics 3.8 6.6 
Altres 3,8 4,4 
Electrònica 2,6 8 
Material de transport 0,4 8,5 
Total 100,0 100,0 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari Comarcal de Caixa Catalunya 
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L’estructura del sector serveis mostra un pes relatiu més elevat dels subsectors de 
comerç, hoteleria i sector  públic a la comarca en relació al conjunt de Catalunya. 

 
Taula 6. Estructura del VAB terciari per subsectors, 2008 

 Garrotxa Catalunya 
Comerç i reparació 24,0 18,1 
Administracions públiques, sanitat i educació 23,6 19,7 
Immobiliàries i serveis a empreses 17,2 25,6 
Hoteleria 13,2 11,4 
Intermediació financera 8,5 7,7 
Altres 7,1 6,6 
Transports i Comunicacions 6,4 10,8 
Total 100,0 100,0 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari Comarcal de Caixa Catalunya 

 

Si ens referim als llocs de treball creats a la comarca en el darrer any, per al període 
primer trimestre 2011-primer trimestre 2012, el nombre d’autònoms ha disminuït en 
una proporció del 0,31%, percentatge inferior a l’enregistrat per al conjunt de la 
província de Girona (1,15%) i Catalunya (1,51%). 

En el cas del nombre d’assalariats, en aquest període la variació també ha estat 
negativa (2,91%), semblant a la de Catalunya (3,05%) i lleugerament per damunt de la 
variació enregistrada a la província de Girona (2,69%) 

El primer trimestre de 2012 la comarca enregistrava 21.224 llocs de treball. Per sectors 
s’observa una elevada concentració de llocs de treballl en la indústria (37,64%) i en els 
serveis (51,40%). L’agricultura suposa només un 2,33% i la construcció un 8,63%. 

L’anàlisi de la població assalariada mostra com el pes del sector industrial i el del 
serveis és semblant, 44,51% i 48,46%, respectivament. Amb tot, el nombre 
d’autònoms en el sector serveis és molt més elevat (61,46%), el que posa de relleu 
l’elevada concentració de treballadors per compte pròpia en aquest sector. 

D’altra banda, la distribució d’autònoms i assalariats per sectors mostra com el sector 
amb més presència de població que treballa per compte pròpia és en l’agricultura, un 
78,38% . Per contra, en el sector industrial la majoria de llocs de treball (91,52%) són 
ocupats per població assalariada. 

L’anàlisi de la destrucció de llocs de treball en el període considerat, segons dades del 
registre del Règim General de la Seguretat Social, mostra com en termes interanuals 
afecta a tots els sectors: la construcció passa de 1.245 a 1.048 llocs de treball amb 
una caiguda del 15,82% ; l’agricultura en perd 11 i disminueix un 9,32% ; el serveis 
passen de 8.160 a 7.961 llocs de treball presentant una variació negativa del 2,44% i 
la indústria en perd 86 i cau un 1,16%. 
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A mig termini, considerant les dades comparades del primer trimestre de 2007 i el 
primer trimestre 2012, s’observa com es destrueixen llocs de treball en tots els sectors 
menys en el dels serveis en què augmenten un 4,38% (de 7.627 a 7.961 llocs de 
treball). Els sectors més perjudicats són la construcció amb una variació negativa del 
40,39% (de 1.758 a 1.048 llocs de treball) i l’agricultura amb una disminució del 
35,15% (de 165 a 107). En la indústria també es destrueixen llocs de treball però en 
una proporció molt menys significativa: passa de 8.401 a 7.311 i presenta una variació 
negativa del 12,97%. 

Tenint en compte el nombre de persones afiliades al règim general i al d’autònoms les 
activitats relacionades amb les indústries manufactureres són les que generen més 
llocs de treball a la comarca (7.979), seguides del comerç (3.654), la construcció 
(1.832), les activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials (1.433) i l’hostaleria 
(1.373). 

 

Taula 7. Llocs de treball (autònoms I RGSS): variacions 1r trimestre 2012 
 
 Catalunya Girona Garrotxa 

 
Nº llocs  
Treball 
1r trim. 
2011 

Nº llocs  
Treball 
1r trim. 
2012 

Variacio
ns 1r 
trim 

2011-12 
% 

Nº llocs  
Treball 
1r trim. 
2011 

Nº llocs  
Treball 
1r trim. 
2012 

Variacio
ns 1r 
trim 

2011-12 
% 

Nº llocs  
Treball 
1r trim. 
2011 

Nº llocs  
Treball 
1r trim. 
2012 

Variacio
ns 1r 
trim 

2011-12 
% 

Població 
assalariada 2410066 2336677 -3,05 213476 213476 -2,69 16920 16427 -2,91 

Població 
autònoma 533873 525819 -1,51 59662 59662 -1,15 4812 4797 -0,31 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Empresa i Ocupació 

 

Taula 8. Llocs de treball (autònoms i RGSS): pes de cada sector econòmic. Garrotxa 1r 
trimestre 2012 
 
 RGSS Autònoms Total (RGSS+autònoms) 

 Nº llocs de 
treball 

Pes per 
sector 

econòmic % 

Nº llocs de 
treball 

Pes per 
sector 

econòmic % 

Nº llocs de 
treball 

Pes per 
sector 

econòmic % 
Agricultura 107 0,65 388 8,09 495 2,33 
Indústria 7311 44,51 677 14,11 7988 37,64 
Construcció 1048 6,38 784 16,34 1832 8,63 
Serveis 7961 48,46 2948 61,46 10909 51,40 
Total 16427 100 4797 100 21224 100 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Empresa i Ocupació 
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Taula 9. Llocs de treball (autònoms i assalariats) segons sector econòmic: distribució 
RGSS/Autònoms. Garrotxa 1r trimestre 2012 
 
 RGSS Autònoms Total (RGSS+autònoms) 

 Nº llocs de 
treball 

Distribució 
RGSS / 

Autònoms % 

Nº llocs de 
treball 

Distribució 
RGSS / 

Autònoms % 

Nº llocs de 
treball 

Distribució 
RGSS / 

Autònoms % 
Agricultura 107 21,62 388 78,38 495 100 
Indústria 7311 91,52 677 8,48 7988 100 
Construcció 1048 57,21 784 42,79 1832 100 
Serveis 7961 72,98 2948 27,02 10909 100 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Empresa i Ocupació 

 
 
 
 
Gràfica 1. Llocs de treball (autònoms i assalariats) segons sector econòmic: distribució 
RGSS/Autònoms. Garrotxa 1r trimestre 2012 
 

 

 

Taula 10. Sectors d’activitat amb més llocs de treball localitzats. Garrotxa 1r trimestre 2012 
 
 Llocs de treball 

RGSS 
Llocs de treball 
Autònoms 

TOTAL (RGSS 
i Autònoms) 

Industries manufactureres 676 7303 7979 
Comerç a l’engròs i al detall 1068 2586 3654 
Construcció 784 1048 1832 
Activitats sanitàries i veterinaries, serveis socials 498 875 1433 
Hostaleria 124 1309 1373 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Empresa i Ocupació 

 
Si ens referim a la contractació registrada, en el període primer trimestre 2011-primer 
trimestre 2012, les contractacions han disminuït un 7,07%, una proporció semblant 
però lleugerament superior a la que s’enregistra al conjunt de Catalunya i a la 
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província de Girona que presenten una variació negativa de -6,73% i -6,94%, 
respectivament. 

Durant el 1r trimestre de 2012 s’han realitzat 391 contractes indefinits i 2.186 de 
temporals. Els indefinits representen un 15,17% i els temporals un 84,83%. La 
contractació indefinida decreix un 3,69% i la temporal un 7,65% 

Durant el primer trimestre de 2012, el sector econòmic que ha enregistrat més 
contractacions (1.973) ha estat el de serveis, un 76,56% del total, seguit a molta més 
distància del de la indústria 17,73%, la construcció, 4,15%, i l’agricultura 1,55%.  

Atenent al caràcter temporal i indefinit, s’observa com la contractació indefinida ala 
Garrotxa és més elevada en la indústria que en la resta de sectors. Respecte a l’any 
anterior, el nombre de contractes temporals disminueix en tots els sectors menys en 
l’agricultura: la indústria presenta una variació de -20,82, la construcció de -14,00%, 
els serveis de -4,61% i l’agricultura de +9,38%. Pel que als contractes indefinits 
augmenten en tots els sectors, en una proporció força significativa, un 76,56%, al 
sector serveis; un 17,73% a la indústria, un 4,15% a la construcció i un 1,55% a 
l’agricultura. 

La franja d’edat que enregistra un nombre més elevat de contractacions (1.129) que 
representen el 43,81% és la dels 30 als 45 anys. En el nombre de contractes 
s’observen variacions negatives en totes les franges d’edat menys en la de les 
persones que tenen més de 45 anys. Si atenem al caràcter indefinit i temporal, 
s’observa com els contractes indefinits disminueixen en les franges d’edat inferiors 
(menys de 20 anys i de 20 a 25) i augmenten en la resta. Pel que fa a la contractació 
temporal presenta una variació negativa en les persones que tenen de 20 a 45 anys i 
creix, poc, en les franges d’edat superiors i inferiors: menys de 20 i més de 45. 

La contractació d’estrangers suposa un 28,02% del total de contractes i disminueix un 
5,87% respecte al mateix trimestre de l’any anterior. D’altra banda, en el període 2011-
2012, el pes de la contractació per ETT ha estat del 36,09% i ha augmentat un 7,51%. 

 
Taula 11. Contractació registrada: pes per edats. Garrotxa 1r trimestre 2012 

 Nº de contractes Pes per edats % 
Menys de 20 129 5,01 
De 20 a 25 371 14,40 
De 25 a 30 449 17,42 
De 30 a 45 1129 43,81 
Més de 45 499 19,36 

Total 2577 100 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Empresa i Ocupació 
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Taula 12. Contractació registrada per edats: distribució per tipus de contracte. Garrotxa 1r 
trimestre 2012 
 
 Indefinit Temporal Total 

 Nº 
contractes 

Distribució 
per edats % 

Nº 
contractes 

Distribució 
per edats % 

Nº 
contractes 

Distribució 
per edats % 

Menys de 20 14 10,85 115 89,15 129 100 
De 20 a 25 36 9,70 335 90,30 371 100 
De 25 a 30 70 15,59 379 84,41 449 100 
De 30 a 45 191 16,92 938 83,08 1129 100 
Més de 45 80 16,03 419 83,97 499 100 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Empresa i Ocupació 

 
 
Si ens referim a l’atur registrat, en el període 2011-2012 a La Garrotxa l’atur augmenta 
un 3,22% una proporció més elevada que la província de Girona, un 2,28% i més 
baixa que el conjunt de Catalunya, un 4,41%. 

A mig termini (1r trimestre 2007-1t trimestre 2012) les variacions també són negatives i 
molt més importants. A la Garrotxa el creixement de l’atur 120,00% és inferior al de la 
demarcació de Girona, 168,23% i el conjunt de Catalunya, 150,57%. 

En la franja d’edat de 55 a 59 anys és on es troben més persones a l’atur, 440, amb un 
pes del 13,20% respecte al total i en la de menys de 20 és on n'hi ha menys, 72, amb 
un pes del 2,16%. L’augment més significatiu s’enregistra en la franja de 55 a 59 anys, 
un 10,28% En canvi, en les persones de menys de 20 anys ha disminuït un 22,58% i 
en les de 20 a 24 un 3,03%. 

El nombre d’homes aturats és de 1.700 (51,01%) i el de dones 1.633 (48,99%) del 
total. La variació anual mostra com el nombre de dones aturades augmenta més que 
el dels homes: dones 5,83% i homes 0,83% 

El pes dels homes aturats supera al de les dones en la major part de grups d’edat 
menors de 50 anys, sobretot en els homes menors de 20 (67,06%).  

Per edats, l’atur només disminueix pels homes menors de 20 anys (17,39%) i per als 
de 60 a 64 (25,00%) i les dones de 60 a 64 (28,13%). Els increments més significatius 
d’atur s’enregistren en els homes de 40 a 44 anys (46,75%), i les dones de 25 a 29 
(43,48%), i de 50 a 54 (56,25%). 

S’observa com el major nombre d’aturats, 1.013 (30,39%) es concentra en 
treballadors/res no qualificats/des. Els llocs de treball que presenten una variació 
negativa són: els empleats administratius, (-8,56%) i els operadors/res d’instal·lacions i 
maquinària i muntadors (-7,97%). En la resta d'ocupacions, però, s'observa com l'atur 
segueix augmentant, especialment en els directius d’administració i empresa que creix 
un 72,73%. 
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Taula 13. Atur registrat: variacions 1r trimestre 2012 
 

 Atur 1r trim. 
2007 

Atur 1r trim. 
2011 

Atur 1r trim. 
2012 

Variació 1r 
trim. 2007 – 1r 
trim. 2012 % 

Variació 1r 
trim. 2011 – 1r 
trim. 2012 % 

Catalunya 254720 611269 638247 150,57 4,41 
Girona 22131 58037 59363 168,23 2,28 

Garrotxa 1515 3229 3333 120,00 3,22 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Empresa i Ocupació 

 

Taula 14. Atur registrat per edat. Garrotxa 1r trimestre 2012 
 
 Pes de l’atur per sectors Variació interanual de l’atur per 

sectors 
 Atur 1r trim. 2012 Pes per edats 

1r trim. 2012 % Atur 1r trim. 2011 Pes per edats 
1r trim. 2011 % 

Menors de 20 72 2,16 79 -22,58 
De 20 a 24 anys 224 6,72 246 -3,03 
De 25 a 29 anys 318 9,54 314 1,27 
De 30 a 34 anys 410 12,30 421 1,23 
De 35 a 39 anys 413 12,39 416 2,74 
De 40 a 44 anys 367 11,01 386 5,16 
De 45 a 49 anys 383 11,49 378 2,68 
De 50 a 54 anys 376 11,28 381 8,36 
De 55 a 59 anys 440 13,20 434 10,28 
De 60 a 64 anys 330 9,90 324 4,43 
Total 3333 100 3379  
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Empresa i Ocupació 

 
 
Taula 15. Atur registrat segons edat I sexe: distribució homes/dones. Garrotxa 1r trimestre 2012 
 
 Homes Dones Total 
 

Atur 1r trim. 
2012 

Distribució 
homes/dones 
1r trim. 2012 

% 

Atur 1r trim. 
2012 

Distribució 
homes/dones 
1r trim. 2012 

% 

Atur 1r trim. 
2012 

Distribució 
homes/dones 
1r trim. 2012 

% 
Menors de 20 57 67,06 28 32,94 85 100 
De 20 a 24 anys 165 55,56 132 44,44 297 100 
De 25 a 29 anys 194 49,49 198 50,51 392 100 
De 30 a 34 anys 282 53,82 242 46,18 524 100 
De 35 a 39 anys 277 52,26 253 47,74 530 100 
De 40 a 44 anys 248 51,56 233 48,44 481 100 
De 45 a 49 anys 236 51,64 221 48,36 457 100 
De 50 a 54 anys 235 48,45 250 51,55 485 100 
De 55 a 59 anys 218 48,34 233 51,66 451 100 
De 60 a 64 anys 117 50,43 115 49,57 232 100 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Empresa i Ocupació 
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Taula 16. Atur registrat per ocupació. Garrotxa 1r trimestre 2012 
 

 Atur 1r trim. 2012 Pes per ocupació % 
Directius administració i empresa 38 1,14 
Tècnics i prof. científics, intel·lectuals 173 5,19 
Tècnics i prof. de suport 231 6,93 
Empleats administratius 363 10,89 
Treballadors serveis restauració, personals, comerç 447 13,41 
Treballadors qualificats agraris i pesquers 61 1,83 
Treballadors manufactures, construcció i mineria 603 18,09 
Operadors instal·lacions i maquinària i muntadors 404 12,12 
Treballadors no qualificats 1013 30,39 
Total 3333 100 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Empresa i Ocupació 
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2. Recursos per la inserció laboral a la Garrotxa 
 

En aquest segon apartat es presenta una descripció dels principals recursos per a la 
inserció laboral per a joves detectats a la comarca de la Garrotxa. Per a l’elaboració 
d’aquest capítol s’han tingut en compte les 8 entrevistes semiestructurades i en 
profunditat dutes a terme amb administracions, les 2 entrevistes dutes a terme amb 
empreses cooperatives, les 2 entrevistes dutes a terme amb entitats de l’economia 
social i les 2 entrevistes dutes a terme amb empreses mercantils2

Les administracions contactades han estat l’Ajuntament d’Olot, el Consell Comarcal de 
la Garrotxa, el Consorci d’Acció Social, el Consorci de Promoció Econòmica de Les 
Preses, l’oficina comarcal del departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de 
la Generalitat de Catalunya i el Centre Integral de Formació Professional de la 
Garrotxa. D’altra banda, s’han entrevistat els responsables dels programes de joventut 
de Càritas i de Creu Roja, s’han entrevistat els responsables de les cooperatives La 
Fageda i Verntallat i també els responsables de les empreses Rocatomba i Aula 
Format d’Olot. 

. 

L’anàlisi del conjunt de recursos per a la inserció laboral dels joves en risc a la 
Garrotxa posa de manifest l’existència d’una xarxa de treball integrada per 
administracions, entitats i algunes empreses. En totes les entrevistes dutes a terme 
s’ha destacat el factor proximitat i el treball compartit en el territori com a dimensions 
principals que, en la majoria dels casos, expliquen la coordinació força estable i estreta 
que existeix entre aquests recursos. En aquesta xarxa i, pel que fa al treball amb joves 
en risc d’exclusió social, destaca el paper central i el lideratge que exerceix el Consorci 
d’Acció Social, integrat per l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa, 
que a partir d’un programa de treball específic per a joves en risc, facilita la coordinació 
i la derivació d’aquests joves entre els diversos recursos existents a la comarca. 

 

2.1 Els recursos de les administracions 

Aquest apartat es dividirà en tres blocs, per un costat s’exposaran les actuacions 
anomenades d’intermediació on hi tenen cabuda aquelles actuacions destinades a 
l’orientació i formació dels joves per tal de capacitar-los vers l’autocandidatura. Per 
altra banda, s’analitzaran aquelles actuacions d’inserció, de caràcter capacitador i 
professionalitzador, com ara programes formatius en oficis, pràctiques en les 
empreses, contractació a través d’empreses d’inserció i, si s’escau, mesures de 

                                            
2 En annex 1 s’adjunta relació d’entrevistes dutes a terme en el període juliol-novembre 2012. 
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caràcter assistencial. Finalment, s’exposaran els recursos orientats al foment de 
l’emprenedoria que s’ofereixen als joves per tirar endavant les seves idees de negoci 

 

2.1.1 Recursos d’intermediació 

 
Centre d’Empreses de Les Preses (Ajuntament de Les Preses) 

L’origen del Centre d’Empreses de Les Preses es remunta als Pactes Territorials per a 
l’Ocupació a la Garrotxa. El Centre va ser creat a iniciativa de l’Ajuntament de Les 
Preses com a instrument pel desenvolupament econòmic i social en l’àmbit local i 
comarcal. A més de l’Ajuntament hi participen els sindicats CCOO i UGT, i dóna servei 
a tota la comarca. En el moment de la seva constitució es va considerar convenient 
oferir conjuntament serveis i activitats orientades a la formació i inserció laboral de les 
persones de la comarca que cercaven feina o volien tirar endavant el seu negoci.  

Les activitats formatives i insertores que duu a terme el Centre d’Empreses depenen, 
sobretot, de les subvencions finalistes de les administracions. Des que va esclatar la 
crisi, les partides pressupostàries del departament d’Empresa i Ocupació destinades a 
la formació i inserció laboral s’han vist minvades notablement, el que ha repercutit en 
l’oferta de serveis que avui presta aquest Centre. 

En aquests moments, el Centre d’Empreses de Les Preses no té línies especifiques de 
treball amb els joves sinó que els joves accedeixen als mateixos recursos que es 
faciliten per al conjunt de la població. Amb tot, el 15% dels usuaris són joves entre 16 i 
35 anys amb perfils formatius i professionals molt diversos i es constata com, en 
general i com a conseqüència de la crisi econòmica, “als joves els costa iniciar un 
procés laboral normalitzat”. 

Els serveis d’intermediació que ofereix el Centre es concentren en l’orientació 
formativa i laboral i el suport en la recerca de feina. El Centre també informa als 
usuaris dels altres recursos que existeixen a la comarca.  

Els serveis d’inserció es concreten en la gestió d’una Borsa de Treball via web que 
facilita l’elaboració de currículums personals i l’accés a les ofertes de treball de les 
empreses de la comarca. 

En aquesta línia de treball, el Centre d’Empreses de Les Preses també gestiona els 
IPIS (Itineraris personalitzats per a la inserció) que depenen del departament 
d’Empresa i Ocupació. En aquest cas els usuaris són persones que venen derivades 
del SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya), a les quals se’n fa seguiment i s’ofereix 
formació específica orientada al món del treball (en format de tallers). 
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Quan hi ha accés a línies de subvencions del departament d’Empresa i Ocupació el 
Centre d’Empreses ofereix formació específica a les persones que cerquen feina com 
ara idiomes, informàtica o tallers per a emprenedors. Aquesta oferta, però, s’ha reduït 
notablement en els darrers anys. 

En l’àmbit del foment de l’emprenedoria entre els joves, aquest any 2012 el Centre ha 
col·laborat amb el Curs de formació “Job & Jobs” promogut i organitzat per l’àrea de 
Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa, amb el suport dels ajuntaments de 
Castellfollit de la Roca, Les Preses, Olot, Riudaura, Sant Feliu de Pallerols, Sant 
Jaume de Llierca, Santa Pau, Vall de Bianya, Vall d'en Bas. En aquesta iniciativa 
també hi ha col·laborat la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Centre 
Integral FP de la Garrotxa i la Fundació Garrotxa Líder. Aquest curs tenia com a 
finalitat dona a conèixer als joves i potenciar les competències per esdevenir més 
autònoms en les decisions i encerts; treballar la orientació i motivació com a pas previ 
per encaminar la formació i inserció laboral; aprendre eines i recursos tant formatius 
com laborals per facilitar la mobilitat internacional i incentivar la cultura emprenedora 

En aquests moments, el conjunt de serveis del Centre s’orienten, bàsicament, a 
facilitar informació i formació específica, quan hi ha disponibilitat de recursos. 

El principal punt feble que s’identifica per la persona entrevistada i responsable de 
bona part dels serveis del Centre és la manca de línies de subvenció que ha aturat 
bona part dels programes de formació i inserció que s’havien posat en marxar en els 
darrers anys. Igualment, se subratlla la “necessitat de promoure un major contacte 
amb les empreses per conèixer millor els perfils professionals demandats i les ofertes 
de feina” i poder adaptar millor el recurs. 

Valoració del recurs 

Tot i que el Centre treballa en coordinació amb el SOC, en els casos de joves en risc 
d’exclusió social, “no tenim xarxa establerta amb el Consorci d’Acció Social”. 

En aquests moments, diferents agents de la comarca estan treballant per unificar 
recursos i serveis del conjunt de les administracions que tenen finalitats semblants per 
posar en marxa un Consorci de Promoció Econòmica que incorpori el conjunt dels 
serveis orientats a la formació, l’ocupació, l’emprenedoria i la promoció del turisme a la 
comarca. 

 

Àrea de Joventut, Consell Comarcal de la Garrotxa 

L’àrea de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa facilita recursos diversos als 
joves d’entre 15 i 30 anys de la comarca. En l’àmbit de la formació i inserció laboral la 
qüestió estratègica esdevé cercar altres agents del territori que col·laborin per 
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promoure projectes més en la línia d’oferir conjuntament serveis que no pas duplicar-
los. 

En aquest àmbit de treball, l’àrea de Joventut del Consell Comarcal facilita sobretot 
informació i “orientació” però sense fer un seguiment individual, i ho fa tant des dels 
serveis centrals a Olot, com a partir de la seva pàgina web, com a partir dels tècnics 
de joventut que ofereixen aquests serveis en d’altres municipis de la comarca. 

En aquesta direcció s’organitzen conferències i xerrades als Instituts sobre joves i 
mercat de treball; s’edita la guia per a joves “La feina de buscar feina”, un recurs que 
es fa des de fa 5 anys on es troba informació sobre com fer un CV, cartes de 
presentació, entrevistes de feina, recursos a la comarca; s’han posat en marxa cursos 
d’aprenentatge d’idiomes i informació sobre com anar a treballar a l’estranger; s’ha 
elaborat una eina autoformativa accessible via web que facilita l’accés a diferents 
recursos, entre d’altres. 

L’àrea de joventut és Centre Col·laborador del SOC en el programa orienta’t.cat i 
ofereix als joves informació sobre temes laborals o formatius i se’l deriva als diferents 
recursos de la comarca. 

D’altra banda, l’àrea de Joventut també organitza accions puntuals en funció de les 
demandes que reben dels propis joves. En aquest sentit, s’han organitzat conferències 
concretes sobre com accedir al món laboral. D’altra banda, a partir de la Taula de 
Joves i situació de crisi, va emergir una demanda específica per als joves que tenen 
com a mínim l’ESO per conèixer programes de formació a l’estranger i com treballar a 
l’estranger.  

Cal destacar que l’àrea de Joventut no ofereix recursos específics per a joves en risc 
d’exclusió social o amb dificultats especials d’inserció sinó que ofereixen recursos i 
formació per als joves en general.  

La persona entrevistada considera que la dificultat principal a l’hora de treballar en 
aquest àmbit a la comarca és que no existeix una estructura que faciliti la coordinació 
entre els recursos:  

Valoració dels recursos per a la formació i inserció de joves a la comarca 

“el tema dels joves no està massa ordenat. Cada administració ha anat 
fent les coses pel seu compte amb els recursos que tenia (...) Mai s’ha 
plantejat un projecte compartit i això fa que perdem oportunitats”. 

 

D’altra banda, els recursos són molt limitats i creu que és molt necessària una major 
coordinació amb el SOC en tant que “ells tenen els recursos i el Consell Comarcal 
arriba als joves. D’aquesta manera no es promouria un circuit paral·lel ni es duplicaria 
un servei”.  
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El nostre interlocutor considera que les àrees de Joventut dels Consells Comarcals 
han de provar coses noves, i assumir més riscos en els projectes. Creu que  

“hi hauria més possibilitats si la xarxa estigués més consolidada, es 
podria fer arribar més fàcilment la informació disponible dels diferents 
recursos”. En aquesta direcció creu que la solució “no és crear un 
organisme sinó conveniar serveis. Els dubtes poden venir més a nivell 
polític que tècnic. Si s’entén que el servei és per a tot el territori és el 
rellevant. El límit municipal ha quedat caduc. En termes de serveis a la 
ciutadania hem de pensar en termes de comarca, de territori. La 
ciutadania també ho ha d’entendre”.  

 

D’altra banda, el factor de territori rural també té un pes específic en la gestió dels 
recursos:  

“Tot és més fàcil. Hi ha més coneixement i proximitat. Hi ha més 
accessibilitat i espai més gran de confiança. La proximitat també té 
inconvenients, com l’accés immediat. Però s’és més ràpid cercant 
solucions, tot és més proper i tot pot arribar a ser més senzill i no tant 
rígid. Hi ha certa flexibilitat sense perdre de vista que som 
administracions”.  

 

Institut Municipal de Promoció de la Ciutat (Àrea d’Ocupació de l’Ajuntament 
d’Olot) 

L’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat gestiona tres tipus de recursos que 
depenen de subvencions del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat. 
Aquest recurs no té una línia de treball específica per a joves sinó que facilita serveis 
adreçats a tota la població activa de la comarca que estigui buscant feina de 16 a 65 
anys. 

En primer lloc, el servei d’orientació i inserció laboral

En segon lloc, es gestionen les 

, que compta amb 2 orientadors 
laborals, i es fan càrrec de dur a terme les primeres entrevistes amb els usuaris per 
conèixer el perfil i la formació i detectar el grau d’ocupabilitat. En cada cas, el servei 
valora si s’accedeix a la Borsa de Treball o es segueix un itinerari d’orientació laboral. 

polítiques actives d’ocupació

“Aquest era un recurs molt útil per als joves perquè hi havia 
acompanyament en el procés d’inserció. Hi havia un índex d’inserció 
força alt. Ara ja no existeix”. 

. En aquest àmbit, tal i 
com es constatava en el cas del Consorci de Promoció Econòmica de Les Preses, la 
retallada de les subvencions amb aquesta finalitat ha minvat el recurs. Fins fa poc, 
l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat gestionava una aula activa del SOC que 
consistia en una formació de 4 setmanes dirigida a promoure la capacitació de les 
persones que cercaven feina (elaboració de currículums, carta de presentació, 
entrevistes, tallers de mercat de treball i procés de selecció).  
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En tercer lloc, es fa càrrec de la gestió de la Borsa de Treball

Pel que fa al treball amb joves en risc d’exclusió social a la comarca, l’Institut Municipal 
de Promoció de la Ciutat treballa coordinadament amb el Consorci d’Acció Social i 
Càritas per facilitar orientació laboral a aquests joves. En aquest àmbit de treball, el 
recurs s’orienta a facilitar reunions periòdiques de seguiment entre responsables 
tècnics dels serveis per tal de compartir informació i conèixer les problemàtiques 
específiques d’aquestes persones, a fi i efecte de poder adaptar al màxim els serveis a 
les seves necessitats.  

 on es recullen les ofertes 
laborals i es preseleccionen els candidats inscrits a la borsa que s’envien a les 
empreses. 

La persona entrevistada valora positivament el treball de coordinació entre 
administracions i entitats per adaptar els recursos als perfils de major risc. En aquest 
àmbit de treball es considera necessari poder tenir línies de subvenció que permetin 
tenir “orientadors laborals que puguin ajudar a construir itineraris formatius i 
professionals per a aquells joves que no han acabat la formació reglada”.  

Valoració del recurs 

En aquesta direcció, sembla molt rellevant orientar el recurs de tal manera que tingui 
en compte i coordini tant la formació com l’orientació laboral i “ampliï la formació en 
oficis vinculada a les necessitats de la comarca”. 

 

Centre Integral de Formació Professional 

El Centre Integral de Formació Professional de la Garrotxa va néixer l’any 2005 i està 
constituït per l’Ajuntament d’Olot, el Consell Comarcal de la Garrotxa, el departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat i el Consorci de Promoció Econòmica de Les 
Preses. 

Els principals eixos de treball d’aquest Centre són els següents: 

1) Formació Professional. El Centre aplega els 3 Instituts que ofereixen Formació 

Professional a la comarca: l’Institut Garrotxa, l’Institut Bosc de la Coma i 

l’Institut Montsacopa, que tots junts ofereixen un ampli ventall d’especialitats en 

Cicle Mitjà i Superior3

                                            
3 Institut Garrotxa: Família professional electricitat (GM i GS) / Manteniment (GM) / Mecànica (GM i GS) / Agrària i jardineria (GM) 
/ Obra civil (GS) / Tèxtil, confecció i pell (GM i GS) / Sanitat (GM i GS). 

. 

Institut Bosc de la Coma: Administratiu (GM i GS) / Informàtica (GM i GS). 

Institut Montsacopa: Serveis a les persones (GM i GS). 
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2) La innovació i la transferència tecnològica

 

. El Centre estableix contacte 

permanent amb el teixit empresarial de la comarca per conèixer les seves 

necessitats i adequar la formació. L’oferta formativa s’ha adaptat i s’ha 

transformat per donar resposta a les demandes de les empreses. 

3) Orientació professional

 

. El Centre ofereix informació i orientació formativa i 

laboral, d’acord amb d’altres recursos de la comarca (IMPC, Consell Comarcal 

de la Garrotxa, Consorci de Promoció Econòmica de Les Preses i Sindicats). 

4) Borsa de treball

 

. El Centre gestiona una borsa de treball i manté un contacte 

estret amb les empreses que cerquen especialistes en oficis a la comarca. 

El Centre ofereix a tots els alumnes el Mòdul de Formació en Centres de Treball 
(FCT), un instrument que permet apropar els alumnes a una o més empreses de la 
comarca i que les empreses coneguin alumnes formats en diferents especialitats, el 
que els ajuda després a l’hora de contractar nous treballadors.  

El nivell d’inserció laboral dels estudiants de FP de la comarca és molt elevat. Segons 
les dades de l’enquesta d’inserció laboral de la promoció de l’any 2011 facilitades pel 
Centre, el 51% ja treballa a l’any següent de finalitzar els estudis; un 11% està buscant 
feina i el 38% restant continua la seva formació. Dels joves que ja treballen, el 70% ho 
fan en feines relacionades amb el cicle formatiu que van estudiar. 

D’altra banda, el Centre Integral de Formació Professional també ofereix formació 
contínua per a treballadors que ja estan inserits laboralment, mitjançant programes de 
l’Ajuntament d’Olot o via convenis directes amb el SOC, que faciliten l’accés a 
certificats de professionalitat en determinades especialitats.  

En els darrers anys, el Centre Integral de Formació Professional ha detectat un retorn 
de joves al sistema educatiu que uns anys enrere havien abandonat la formació. 
D’altra banda, també sembla que s’està reduint a la comarca l’abandonament prematur 
dels estudis per part dels joves. 

L’oferta formativa àmplia que ofereix el Centre fa que, a la pràctica, en les mateixes 
instal·lacions convisquin diferents persones actives o en atur, que es coneixen i es 
transmeten informacions sobre les seves necessitats formatives o de les pròpies 
empreses. Hi ha una xarxa informal entre formadors i estudiants que funciona i que 
facilita que la informació flueixi. 

Valoració del recurs 
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D’altra banda, el treball estret entre administracions i empreses per tal d’adaptar 
l’oferta formativa a les necessitats empresarials fa que “aquest coneixement mutu 
esdevingui una eina per inserir laboralment a les persones”. 

 

Els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) 

Els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) són programes de 
qualificació professional que ofereix el Departament d’Ensenyament als joves que 
tenen 16 anys i no acrediten l’ESO. Aquest recurs fa 25 anys que funciona i abans 
aquests programes eren coneguts, en un primer moment, com a Programes de 
Garantia Social (PGS) i més recentment com a Programes de Transició al Treball 
(PTT). Des de fa 16 anys aquests programes s’ofereixen a la comarca de la Garrotxa. 

El perfil de joves que accedeix a aquests programes a la comarca tot i semblar 
d’entrada molt homogeni és molt divers. Tots ells coincideixen en edat, en haver repetit 
cursos en la secundària i en no tenir l’escolarització bàsica obligatòria finalitzada. Però 
els motius que expliquen aquesta situació són diferents: hi ha joves que no acaben 
l’ESO per dificultats manifestes i manca de competències bàsiques; altres no volen 
acabar els estudis; altres tenen situacions familiars complexes i altres viuen en famílies 
amb dificultats extremes on els estudis no són una prioritat (com és el cas de la 
població d’origen gambià que prové sobretot d’una cultura de treball i no d’escola, el 
que la diferencia de la població d’origen de països francòfons on l’accés a l’educació i 
la cultura és un valor). La majoria dels joves que cursen aquest programa són d’origen 
estranger i hi ha hagut cursos en què el 100% dels alumnes no havia nascut a la 
comarca. 

Majoritàriament els joves venen derivats dels Instituts de la comarca i el programa 
ofereix una oferta limitada de places. La durada del curs és d’un any i l’any següent, 
els joves que ho desitgen, es preparen per a la prova d’accés que els permetrà passar 
a un cicle formatiu mitjà. Tot i això, la prova d’accés als cicles “falla” perquè és sobretot 
de competències bàsiques i hi ha perfils de joves, que tenen més habilitats en el treball 
i més dificultats en l’estudi, que no se’n surten. 

Durant aquest any de durada del programa es treballa directament amb l’alumne i amb 
les famílies i hi ha poc treball “en xarxa amb d’altres recursos, tot i que tothom es 
coneix i sap el que fa”. 

L’oferta de formació del PQPI a la Garrotxa se centra sobretot en 3 perfils 
professionals:  

1. Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar 

2. Auxiliar en comerç i atenció al públic 



 Repensant el concepte de treball. 
Quines ocupacions per a quins 

joves? Trobar feina o crear feina? 
Informe Garrotxa 

 

 24 

3. Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques (per accedir a 
cicle mitjà) 

La selecció d’aquesta oferta, que va anar a càrrec de l’Ajuntament d’Olot, del Consell 
Comarcal i del Departament d’Ensenyament, es va fer en funció de les necessitats 
detectades a la comarca. Els 2 primers perfils es van escollir pel seu caràcter 
polivalent i perquè en tots dos casos hi havia teixit empresarial que requeria de 
personal d’atenció al públic. El segon, en concret, va cobrir un buit detectat a la 
comarca. El tercer responia a la necessitat d’oferir un perfil polivalent que permetés 
continuar els estudis i la formació i servís de pont amb l’oferta de cicle mitjà de la 
comarca.  

En tots els casos, el programa ofereix formació bàsica instrumental per millorar les 
competències bàsiques i facilitar l’accés dels joves al cicle formatiu mitjà. És una oferta 
formativa pensada per a que el jove, un cop acabi aquest curs, pugui seguir estudiant 
o treballant. En aquesta direcció també són rellevants els continguts en què es 
treballen hàbits i actituds tant per continuar els estudis com per treballar. 

D’altra banda, el programa també ofereix pràctiques en empreses i té establerta una 
xarxa de contacte amb les empreses de la comarca. En aquest àmbit es constata com 
“els que ho tenen més difícil són els de mecànica i electricitat perquè hi ha un cicle 
formatiu específic”. 

Aquesta oferta formativa és adequada atès que “la majoria de treballs de la comarca 
són sense qualificació” i permet als joves accedir al treball amb una determinada 
formació.  

Valoració del recurs 

El responsable del programa a la Garrotxa deixa clar que estem davant...  

“d’un programa, no és una escola ni un centre educatiu. Si dura tant de 
temps és perquè és rellevant que hi hagi una persona, el tutor, que 
estigui al costat dels joves , des del principi fins al final i en faci el 
seguiment després al cap d’un any”. 

 

El principal problema que detecta és “la manca de flexibilitat”. La gestió del programa 
depèn del departament d’Ensenyament que estableix restriccions en els períodes 
d’inscripció que limiten la matrícula. El programa “ara és més rígid. En ser més 
institucionalitzat perd flexibilitat”. Amb tot, pocs alumnes queden fora. 

El responsable del programa considera que “caldria ampliar l’oferta de PQPI a la 
comarca perquè el programes de formació són imprescindibles com també els Plans 
d’Ocupació per a les persones que estan en situació de risc”.  
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Aquest recurs és necessari per oferir oportunitats a aquests joves però també perquè 
“l’equilibri social a la comarca és molt fràgil. Ara més que mai és necessari. Pot ser 
molt greu que aquests nois no tinguin sortida. No només es fer una feina de guarderia. 
No poden quedar-se a casa. Si no hi ha hàbits de treball no hi ha possibilitats 
d’inserció més tard. Cal fer una oferta formativa àmplia”. 

 

2.1.2 Recursos per a la inserció laboral i inclusió social 

 

Consorci d’Acció Social de la Garrotxa 

El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CAS) està integrat per l’Ajuntament d’Olot i 
el Consell Comarcal de la Garrotxa, La seva tasca principal és atendre les necessitats 
socials de les persones que viuen a la comarca i fer l’acompanyament de les famílies 
en situació més vulnerable. 

Des de fa 3 anys el CAS té un programa específic a càrrec d’una educadora social 
destinat a promoure processos d’acompanyament de joves en risc d’exclusió social. 
Aquest programa treballa amb prop d’un centenar de joves molt vulnerables, la majoria 
en atur i que han abandonat els estudis. Des que s’ha posat en marxa aquest 
programa, el nombre de joves detectats ha augmentat cada any.  

En els darrers anys, la desaparició creixent de dispositius d’orientació i inserció laboral 
per a aquests joves, vinculats a les polítiques d’ocupació locals com podien ser els 
plans d’ocupació, les escoles taller o Cases d’Ofici, ha tingut com a conseqüència que 
molts dels nois que estaven en aquests recursos ara estiguin al carrer. Per tal 
d’atendre aquesta problemàtica social creixent, el CAS va posar en marxa aquest nou 
recurs.  

La responsable del CAS explica que amb aquesta actuació intenten buscar 
alternatives al buit existent, malgrat les limitacions de recursos del Consorci tenen clar 
que “el que fem és tapar forats; posar tirites”. Per tirar endavant aquesta iniciativa, 
existeix una coordinació estreta amb l’Institut Municipal d’Educació d’Olot, l’Institut 
Municipal de Promoció de la Ciutat, Càritas, PQPI i amb empreses de la comarca, 
recursos aquests darrers que analitzarem més endavant.  

L’objectiu d’aquest programa del CAS per a joves en risc és acompanyar-los en el seu 
procés de retorn a itineraris de formació i en la seva inserció en el mercat de treball, 
malgrat que aquesta sigui en precari i poc estable. Sobretot es treballa amb aquells 
joves que els responsables d’Educació de l’Ajuntament d’Olot tenen detectats perquè 
no acrediten la ESO i no segueixen itineraris formatius. Es contacta amb aquests joves 
per conèixer la seva situació i per explicar-los el programa del CAS.  
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Si el jove decideix participar en el programa, es dissenya un itinerari de treball i es fa 
una intervenció molt directa, partint del que ha fet fins al moment i del que vol fer en el 
futur. A partir d’aquest itinerari, en alguns casos, se’l deriva a recursos ja existents, 
com pot ser el PQPI o l’Escola d’Adults, al Consorci de Normalització Lingüística, als 
cursos de l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat, a la Creu Roja per a cursos de 
voluntaris o socorrisme, a Càritas per a capacitació per cercar feina, entre d’altres, que 
integren la xarxa formativa de la comarca. 

En funció dels casos, el CAS fa un seguiment més puntual i, si es considera necessari 
i és la voluntat del jove, es treballa també amb la família. 

En tots els casos l’objectiu general és que els joves assoleixin a mig termini una 
formació que els permeti acreditar un nivell d’estudis: l’ESO, la FP de grau mitjà o 
Certificats de Professionalitat. Al mateix temps, però, es detecta una mancança: a la 
comarca no hi ha “recursos que tinguin en compte tres eixos: la formació, aprendre un 
ofici i adquirir hàbits laborals”. 

Aquesta triple perspectiva és la que intenta promoure aquest recurs, atès que més 
enllà de facilitar itineraris formatius, també es promouen espais d’aprenentatge d’un 
ofici que permetin als joves entrar en contacte amb el món del treball. En aquesta 
direcció s’ofereixen feines temporals i en jornades curtes per tal de treballar amb els 
joves en risc aspectes vinculats a la motivació personal, l’autoestima, la relació social, 
els hàbits en el treball, entre d’altres. Aquest recurs es coneix com la “brigadilla” i els 
joves que hi participen realitzen diferents activitats a la ciutat d’Olot, en conveni amb 
empreses o cooperatives com La Fageda, administracions i entitats. Les feines són 
molt diverses com ara la neteja, la pintura o la vigilància d’edificis, el muntatge 
d’espectacles, el trasllat d’arxius, entre d’altres. Aquest “tast laboral” permet a 
l’educadora social treballar amb aquests joves els hàbits laborals (puntualitat, relació 
amb el cap, relació amb l’equip). Permet als joves aprendre diferents oficis i, també 
important, facilita la creació d’espais de responsabilitat i confiança. Els joves estan 
contractats en alguns casos o becats en d’altres, per fer aquestes feines i perceben 6 
euros l’hora, la qual cosa permet establir una relació laboral amb els joves i obrir certes 
perspectives de futur. Aquest recurs intenta treballar “línies molt actives de feina, més 
incentivadores, que difereixen d’altres recursos més assistencials, com la PIRMI, que 
condueixen a d’altres trajectòries laborals i vitals”.  

D’altra banda, per treballar d’altres aspectes personals, el recurs també contempla la 
possibilitat que els joves puguin accedir a activitats que es podrien anomenar 
“extraescolars”, com l’assistència a un gimnàs o a cursos d’idiomes, que els permeten 
establir rutines i responsabilitats en tant que els joves perceben uns ajuts mensuals 
per poder assistir a aquestes activitats. 

Igualment, els joves participen en tallers d’habilitats socials i personals en els quals 
se’ls facilita orientació sobre com anar a buscar feina o con fer entrevistes. En aquest 
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cas els joves participen també en espais de la ciutat més socialitzadors en tant que 
estan oberts al conjunt dels joves de la comarca. 

Tot i que la recerca no contempla els recursos per a joves amb malaltia mental o 
disminució, cal fer constar que a la Garrotxa aquests joves tenen uns recursos 
específics que els facilita la seva inserció laboral i que són prestats per una xarxa 
integrada pel CAS, el Patronat Joan Silles Cardallús, la cooperativa la Fageda, la 
xarxa de Salut Mental de la Generalitat de Catalunya i el departament de Benestar i 
Família de la Generalitat. La cooperativa La Fageda té un recurs concret: el Servei 
d’Inserció Comunitària (SIC) que facilita la inserció de malats mentals o persones 
disminuïdes en l’empresa ordinària. 

El programa d’acompanyament de joves en risc del CAS és molt recent. Tot just té 3 
anys i la xarxa que s’ha establert entre els agents de la comarca està començant a 
donar resultats. Les persones responsables del recurs el valoren positivament perquè 
“els joves responen”. És un recurs molt flexible que permet adaptar-se a les 
necessitats i trajectòries dels joves. Malgrat que els itineraris laborals que s’ofereixen 
són molt precaris i les ofertes laborals són intermitents i inestables, el recurs genera un 
procés d’acompanyament i un espai de confiança que facilita als joves un 
aprenentatge individual, l’adquisició d’habilitats i capacitats, que els permet situar-se 
en la seva realitat i prendre decisions. La clau de l’èxit també està en “trobar el perfil 
professional adient que ha de fer-se responsable del programa. Ha de ser una persona 
amb molta empatia amb els joves i amb experiència”.  

Valoració del recurs 

 

2.1.3 Recursos d’emprenedoria 

Per a l’anàlisi dels recursos d’emprenedoria a la Garrotxa, és rellevant conèixer les 
dades més recents referides a la creació de noves empreses a la comarca. Segons les 
dades del Consell Comarcal de la Garrotxa referides a la creació d’empreses, es 
constata com aquesta opció laboral no és una via que es contempli en gran mesura 
per la població menor de 35 anys. 
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Gràfica 2: Nombre d’empreses creades a la Garrotxa (2008-2010) 
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Font: Servei d’assessorament a empreses, Fundació Garrotxa Líder (2012) 

 
En valors absoluts, des de l’any 2008 l’any que hi ha hagut més emprenedors ha estat 
el 2011 amb un total de 12 empreses creades per persones menors de 35 anys, quan 
en total es van crear 16 empreses. El 75% dels emprenedors de la Garrotxa l’any 2011 
van ser menors de 35 anys i majoritàriament homes. 

Ara bé, posant aquestes dades en relació amb la població de la comarca s’observa 
com l’any 2011 hi va haver un índex d’emprenedoria (empreses creades/població*100) 
del 0,021, mentre que només amb les dades de Rubí i Sabadell, aquesta xifra arriba al 
0,02.  

En el cas de la comarca de la Garrotxa, es pot observar com l’emprenedoria i la 
creació del propi lloc de treball és una opció cada cop més contemplada pels seus 
habitants. Això no vol dir que aquestes opcions s’acabin traduint en empreses, però les 
dades de persones que han rebut assessorament per part del departament de creació 
d’empreses del Consell Comarcal ha tingut un augment destacat en els darrers 5 anys. 
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Gràfica 3: Nombre consultes ateses pel servei assessorament empreses Fundació Garrotxa 
Líder (2008-2012) 
 

Font: Servei d’assessorament a empreses, Fundació Garrotxa Líder (2012) 

 
De fet, l’any 2011 es van crear 16 empreses i van rebre assessorament 43 persones i 
93 van rebre orientació a l’adreçar-se al departament de creació d’empreses. 

El saldo de creació i destrucció d’empreses a la Garrotxa ha estat positiu en els 
darrers anys. Les dades mostren com s’han creat més empreses de les que han 
tancat. Ara bé, el què no es pot saber és si les empreses que tanquen són les 
mateixes que s’han creat recentment.  

 
Gràfica 4: Evolució nombre creació i destrucció empreses a la Garrotxa (2088-2011) 

 
Font: Servei d’assessorament a empreses, Fundació Garrotxa Líder (2012) 
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Fundació Garrotxa Líder 

La Fundació Privada Garrotxa Líder és una entitat sense ànim de lucre que té com a 
objectiu promoure el desenvolupament econòmic i social de la Garrotxa i el 
Collsacabra en els seus àmbits industrial, comercial, agrícola, ramader, forestal, 
turístic, amb criteris de desenvolupament sostenible. 

La Fundació es va constituir l’any 1996 per impulsar conjuntament amb tots els agents 
socials del territori el procés de desenvolupament vinculat a la iniciativa comunitària 
Leader. El Patronat està integrat pel conjunt de les administracions del territori (Consell 
Comarcal de la Garrotxa, Ajuntament d’Olot, Ajuntaments de la Comarca i del 
Collsacabra) i les principals entitats privades de la comarca. 

Bona part de la funció d’aquesta Fundació és gestionar les ajudes europees que 
provenen del projecte Leader i en aquesta direcció dóna suport a les empreses que 
participen d’aquests ajuts, sobretot aquells vinculats al desenvolupament econòmic 
rural. 

Una altra vessant del treball de la Fundació Garrotxa Líder se centra en el foment de 
l’emprenedoria i la consolidació de la petita i mitjana empresa a la comarca. Sobretot, 
ofereix serveis de suport a les empreses i acompanyament en el dia a dia per tal que 
millori la gestió del negoci. El servei d’acompanyament als emprenedors es presta 
conjuntament entre l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal.  

Pel que fa als usuaris d’aquest servei es constata com a la comarca de la Garrotxa hi 
ha dos grups d’edat diferenciats de persones que volen tirar endavant una idea de 
negoci. Els joves (mitjana de 30-35 anys) i persones més grans (mitjana 50 anys). 

Els joves són molt sensibles a l’assessorament per a les seves idees de negoci. Molts 
d’aquests joves no troben feina en el seu àmbit formatiu i decideixen emprendre. La 
majoria de projectes són en el sector serveis i, generalment, són homes i dones amb 
formació de grau superior. Aquests negocis estan sobretot vinculats a l’hosteleria 
(bars, restaurants) i al turisme rural. 

La persona responsable d’aquest recurs de suport a l’emprenedoria indica que des 
que s’ha iniciat la crisi s’ha incrementat la demanda d’aquests serveis i que “moltes de 
les idees acaben en projectes que es posen en marxa”. Aquest recurs fa un seguiment 
de les empreses que inicien la seva activitat i es constata com “el 75% dels negocis 
creats fa 4 anys, tiren endavant”.  

El recurs ofereix sobretot assessorament en la creació d’empreses i suport en 
l’elaboració del pla d’empresa. S’ofereix poca formació, per manca de recursos, tot i 
que “els joves venen molt informats i ja saben el que venen a buscar”. En aquests 
moments, es facilita informació sobre la capitalització de l’atur i els autònoms i cursos 
de formació generals per a tota la població, no per a determinats col·lectius. 
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En l’àmbit de la creació d’empreses en sectors emergents es detecta molt poc 
moviment a la comarca. Vinculat al Centre Integral de Formació Professional, molt 
recentment ha sortit un projecte i una idea de negoci (spin-off) dels propis alumnes en 
el sector del plàstic. Sembla que hi ha una patent a punt de sortir. 

Els responsables d’aquest recurs coincideixen a identificar com a problema la manca 
de recursos per oferir un suport més directe als joves emprenedors. D’altra banda, hi 
ha diversos recursos i certes duplicitats en l’oferta de serveis a la comarca i, en aquest 
sentit, es valora positivament que, amb la finalitat de generar més sinèrgies i oferir 
millor servei, es tiri endavant un Consorci d’Emprenedoria i Promoció Econòmica de la 
Garrotxa: “fa temps que se’n parla. Per no dividir comarca i capital. Falta la part 
econòmica. Hi ha un acord i voluntat de tirar-ho endavant per tal d’unificar serveis. 
Tindríem un servei coordinat i els recursos més identificats. Sembla que la idea és 
posar-ho en marxa de cara al 2013”. 

Valoració del recurs 

 

Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 

El departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural ofereix una línia de subvenció 
per a la incorporació de persones joves a l’activitat agrària, que té com a finalitat 
promoure l’emprenedoria rural dels joves agricultors i ramaders d’entre 16 i 40 anys. 
Aquests ajuts tenen com a finalitat compensar la dedicació d’aquestes futures 
persones empresàries agràries a la formació necessària que els permeti adquirir els 
coneixements, les capacitats i les metodologies adequades, així com aprendre a 
definir el seu projecte a partir de l’aprenentatge en gestió empresarial i tecnològica. 

Aquests ajuts faciliten subvencions als joves ja sigui per a la creació d’empreses, per a 
la incorporació en l’empresa familiar o per a la contractació d’un jove agricultor o 
ramader.  

Segons les dades facilitades per l’oficina comarcal de la Garrotxa del departament 
d’Agricultura, en el període 2008-2012 s’han acollit a aquest ajut 30 joves de la 
comarca, oscil·lant el nombre d’incorporacions anuals entre 7 i 10. Un 20% d’aquests 
joves han sol·licitat la incorporació en l’àmbit de l’agricultura i un 80% en l’àmbit de la 
ramaderia. 

En produccions ecològiques (agricultura i ramaderia ecològica) en el període 2008-
2012 es van incorporar 9 joves, dels quals 7 van començar una nova explotació i 2 es 
van incorporar a explotacions familiars ja existents. El perfil d’aquests joves és molt 
heterogeni en formació però destaca el fet que majoritàriament inicien l’activitat sense 
explotació familiar prèvia. 
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En produccions tradicionals, en el mateix període, es van incorporar 21 joves (1 en 
agricultura i 20 en ramaderia), destacant el fet que 16 s’incorporen a explotacions 
familiars ja existents i 5 inicien una nova explotació. En aquest sector destaca el fet 
que en els darrers anys s’incorporen a l’activitat agrària joves que provenien d’altres 
sectors econòmics que ara estan en recessió (majoritàriament provinents de la 
construcció) i, en alguns casos, tenen formació superior. 

El Servei d’Innovació Agroalimentària i el Servei de Formació Agrària del departament 
d’Agricultura, ofereix cursos d’emprenedoria en determinats sectors agrícoles amb la 
finalitat d’aportar coneixements als joves empresaris agraris. En el període considerat 
2008-2012 s’han dut a terme un total de 12 cursos específics. 

 

2.2 Els recursos de les entitats 

En aquest apartat es presenten els recursos que ofereixen les dues entitats socials de 
major pes de la comarca. Només en el primer cas, Càritas Garrotxa, podem identificar 
un recurs d’intermediació consolidat, mentre que en el cas de Creu Roja no podem 
parlar pròpiament de recursos per a la inserció laboral de joves perquè, com veurem, 
no té cap programa específic amb aquesta finalitat. 

D’altra banda, cal indicar que a la comarca de la Garrotxa no existeixen empreses 
d’inserció laboral per a joves. Només hi ha una empresa d’inserció a la comarca, 
l’empresa Adad-L’Encant. Aquest empresa ofereix roba de segona mà i treballa per a 
la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social que venen derivades del CAS. 

 
Càritas Garrotxa  

Des de l’any 2001 Càritas Garrotxa ofereix el programa de Noves Estratègies 
d’Inserció (NEI) dirigit a joves d’entre 16 i 35 anys, que té com a finalitat facilitar 
orientació i tutoria per a la inserció laboral de joves amb especials dificultats socio-
laborals i risc d’exclusió social.  

Aquest objectiu general del programa es concreta en objectius específics: 

1. Acompanyar, orientar i assessorar en el procés d’inserció socio-laboral del/la 
jove a través d’itineraris personalitzats. 

2. Establir un treball en xarxa amb tots els agents del territori. 

3. Facilitar la funció social i formativa de les empreses. 
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Les dades de la memòria de Càritas Garrotxa de l’any 2011 mostren com en el marc 
del programa NEI, s’han atès 14 joves, 6 dels quals hi participaven per primera vegada 
i 8 ja ho havien fet en anys anteriors. Aquesta darrera dada evidencia com és un 
programa de referència a la comarca i com la situació del mercat de treball és precària 
i els joves retornen a aquest recurs. 

Dels 14 joves que han participat en el programa l’any 2011, la proporció d’homes i 
dones ha estat la mateixa, a diferència de l’experiència d’anys anteriors on la proporció 
d’homes era més elevada. Pel que fa al nivell d’estudis, 9 joves no tenien acreditada 
l’ESO. 

En els darrers 2-3 anys la majoria dels joves que participaven en el programa NEI 
venien derivats dels centres d’educació secundària en no finalitzar els estudis 
obligatoris (ESO). L’any 2011, els joves que hi participen provenen no només dels 
Instituts sinó també del programa d’acollida de Càritas i del CAS, amb qui es treballa 
conjuntament les dificultats econòmiques i/o familiars. La intervenció directa amb la 
família, si es considera necessària, sempre la fa el CAS. En un 70% dels joves hi ha 
vinculació amb els serveis socials de la comarca. 

Del total de joves participants el 2011, el 28% tenien entre 16 i 17 anys, un 50% entre 
18 i 25 anys i el 22% eren més grans de 25 anys. Pel que fa a la nacionalitat, 8 joves 
eren de nacionalitat espanyola i 6 d’origen estranger, la majoria procedents de 
Gàmbia. 

Tal i com s’ha apuntat, el programa NEI centra el seu treball en la millora de les 
competències dels joves en risc d’exclusió social per facilitar l’accés al mercat laboral. 
Els joves participen en processos d’intervenció i seguiment individual per promoure 
una millora en la seva formació i l’accés a llocs de treball. En el marc d’aquest 
programa es duen a terme diferents modalitats de sessions (individuals i grupals) per 
tal de treballar diferents vessants de la realitat de cada jove, que van més enllà de 
l’àmbit laboral. 

Les primeres entrevistes individuals tenen com a finalitat valorar tant el nivell de 
competències bàsiques del jove, com les competències transversals (tipus de feines 
que es poden fer, habilitats de comunicació, autoconeixement, relacions 
interpersonals, responsabilitat, capacitat de resolució de conflictes, entre d’altres). 
Aquest enfocament dual té com a objectiu conèixer quina és la situació del jove per tal 
de treballar amb més intensitat i molt directament, les competències vinculades al 
mercat laboral. En aquest àmbit s’incideix a facilitar informació general com ara quin és 
l’entorn laboral de la comarca, quins són els recursos existents, quin és el perfil de les 
empreses de la comarca, quins són els sectors més importants o on es pot anar a 
buscar feina. L’objectiu és situar al jove en la realitat del mercat laboral de la comarca i 
en conèixer les pròpies capacitats i expectatives. 
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Aquestes entrevistes individuals permeten elaborar el pla de treball per cada jove. El 
pla de treball constituirà l’eix i vincle permanent i de referència al llarg del seu procés 
de formació en el Programa NEI i guiarà les entrevistes successives, de tal manera 
que les sessions de treball individual són molt flexibles i s’adapten a les necessitats de 
cada jove. El programa dedica un total de 19 hores setmanals, distribuïdes al 50% 
aproximadament entre atenció directa als joves i gestió.  

Les sessions grupals del programa s’organitzen a l’entorn de temàtiques concretes, 
sobretot vinculades a les eines i canals de recerca de feina (com pot ser l’entrevista de 
selecció o la recerca de feina per internet), per tal d’aprofundir en el seu contingut i 
afavorir l’intercanvi de coneixement i experiències entre els participants. 

Càritas Garrotxa promou també des de l’any 2010 el Projecte Fes Més. Aquest 
projecte que es posa en marxa l’any 2010 està dirigit a joves no escolaritzats d’entre 
16 i18 anys i fa una aposta per la formació d’aquest grup de joves per tal de facilitar 
l’accés a llocs de treball de més qualitat. La finalitat és aconseguir que es reincorporin 
al procés formatiu i fer-ne el seguiment per tal de facilitar posteriorment un 
acompanyament en la formació post-obligatòria, fent un treball més directe en hàbits i 
necessitats específiques. En aquest cas, com en el programa NEI, la finalitat del 
programa és capacitar els joves per tal que més endavant puguin gestionar 
individualment l’accés al mercat de treball. 

La persona responsable del recurs considera que el principal problema “és mantenir la 
motivació del joves, perquè no se’ls busca feina, es treballen les competències per tal 
que els sigui més fàcil buscar feina”. 

Valoració del recurs 

D’altra banda, tot i que els resultats del programa mostren com la millora de les 
competències en tots els joves que hi participen és notable, “la inserció laboral no és 
suficient perquè el mercat laboral és precari”. Igualment, quan els joves acaben la seva 
formació en el programa i accedeixen al mercat de treball, només hi ha un cert 
seguiment quan el jove retorna o explica la seva experiència als responsables del 
programa, però “no hi ha un seguiment sistemàtic de les seves trajectòries laborals”. 

Pel que fa a la coordinació del programa amb els altres agents del territori, si be 
destaca tant l’esforç de difusió del programa entre els diversos recursos existents al 
territori, com la coordinació i treball estret amb aquells agents que fan la derivació dels 
joves, “la xarxa de treball amb l’Oficina de Treball de la Generalitat és feble i la 
col·laboració és puntual, atès que hi ha una manca de recursos de la pròpia 
administració que dificulta establir un treball més estable”.  

En aquest àmbit es valora negativament la manca de recursos creixent per a la 
formació ocupacional dels joves tot i que en aquests programes “entraven els joves 
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més fàcilment inseribles i hi havia d’altres que tenien moltes més dificultats i no hi 
podien accedir”. La situació actual de crisi ha generat majors dificultats per a aquests 
perfils de joves amb major risc i que no acrediten l’ESO, “ha anat a pitjor per a aquests 
perfils. Com si una part de la població es donés per perduda. L’Escola-taller 
funcionava i el fet de percebre algun diner ajudava a les famílies. Els joves aprenien 
treballant”. 

Ara la formació ocupacional passa pels certificats de professionalitat que requereixen 
d’un nivell de formació mínim i l’accés a graus mitjos, el que “va bé per a determinats 
perfils”, però deixa al marge els joves sense la formació bàsica obligatòria.  

D’altra banda, es valora negativament el fet que l’administració pública en general sigui 
“poc facilitadora amb aquest perfil de jove” en tant que la majoria de tràmits per telèfon 
o internet són complicats. I es constata com “el treball amb les empreses és difícil 
perquè no hi ha un marc legal facilitador”. 

 
Creu Roja 

Creu Roja de la Garrotxa no té un recurs específic per promoure la inserció laboral de 
joves ni tampoc té cap recurs per treballar amb joves en risc d’exclusió social i mercat 
de treball. El funcionament d’aquesta organització fa que les assembles locals de cada 
territori adapti els projectes i esculli els que considera més adequats a la seva realitat 
social. 

Amb tot, és evident que hi ha diferents projectes de Creu Roja en què hi participen 
joves de manera voluntària i que hi ha projectes destinats als joves, però en cap cas 
entren en l’àmbit del mercat de treball.  

Prop d’un 30% dels voluntaris de Creu Roja Garrotxa són joves d’entre 16 i 35 anys. 
Els voluntaris més grans treballen sobretot en projectes per a infants i adolescents en 
risc d’exclusió social, que estan derivats del CAS i de les escoles, i amb projectes amb 
la gent gran, fent voluntariat en residències de la Garrotxa duent a terme tasques 
d’acompanyament i suport. 

Creu Roja Garrotxa treballa en 3 grans àrees: 

1. L’àrea social (on tenen cabuda els projectes d’atenció a la gent gran i el Centre 
de Mediació que fa reforç escolar i treballa tallers d’hàbits i conductes amb 
joves i adolescents). 

2. Àrea de Socors i Emergències (presten diversos serveis a administracions, 
empreses o entitats de la comarca). 
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3. Projectes que fan els propis joves o que van dirigits als joves. Aquests 
projectes tenen cabuda sobretot en temporada de vacances, com per exemple, 
el Projecte Somni, educació per la salut en llocs de festa nocturna (informació 
sobre drogues i sexualitat) o la recollida de joguines per Nadal. 
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3. El sector cooperatiu a la Garrotxa 
 

3.1 Una mirada general 

L’economia social a la Garrotxa està articulada a l’entorn d’un sector cooperatiu 
encapçalat per una cooperativa de referència, La Fageda, i un nombre limitat de 
cooperatives de mida mitja i petita.  

El nombre de cooperatives a La Garrotxa a 30 de juny de 2012 era de 25. Per sectors 
d’activitat, es constata com el nombre més elevat de cooperatives es troba en el sector 
serveis (20), hi ha només dues cooperatives en el sector de l’agricultura, dues en el 
sector de la construcció i una en el sector industrial. 

 
Gràfica 5: Nombre de cooperatives per sectors d’activitat a la Garrotxa (2012) 
 

Font: Registre de Cooperatives, Generalitat de Catalunya (2012) 

 
 
 
El saldo de constitució i cancel·lació de cooperatives a la Garrotxa és negatiu en el 
període estudiat. En els anys 2005-2011 es van constituir 8 cooperatives i se’n van 
cancel·lar 9. Concretament, l’any 2007 va ser el de màxima destrucció de 
cooperatives. Al 2010 no en va tancar cap, però no va ser suficient per tornar el saldo 
en positiu, ja que el 2011 tampoc no se’n va crear cap.  
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Gràfica 6: Moviment empresarial en el sector cooperatiu (2005-2011) 
 

Font: Registre de Cooperatives, Generalitat de Catalunya (2012) 

 
La cooperativa de major pes a la comarca és La Fageda

Les activitats productives de la cooperativa són eminentment agrícoles i es 
desenvolupen dins el marc administratiu d’un Centre Especial de Treball: una granja 
de vaques per a la producció de llet, la planta d’elaboració de productes làctics, una 
secció de jardineria, la planta d'elaboració de gelats, el taller de manualitats i la nova 
activitat d'horticultura i conserves. 

. Aquesta cooperativa 
d’iniciativa social sense ànim de lucre va ser creada a Olot l’any 1982. Té com a 
finalitat la integració laboral de les persones de la comarca de la Garrotxa que pateixen 
discapacitat intel·lectual o trastorns mentals severs. En aquests moments, segons 
dades publicades en la seva pàgina web, hi treballem un total de 270 persones, 
incloses usuaris i professionals, un 60% dels quals presenten discapacitat intel·lectual 
o malaltia mental severa. 

Pel que fa a les activitats assistencials que facilita aquesta cooperativa destaca un 
Servei de Teràpia Ocupacional així com els pisos assistits per als treballadors i la 
programació d’activitats de lleure. 

El que és rellevant d’aquesta cooperativa és el fet que ofereix feina a totes les 
persones adultes de la Garrotxa que tenen certificat de discapacitat psíquica i estan en 
disposició de treballar.  
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COOPERATIVES EXISTENTS A LA GARROTXA A 30/06/2012 
    

NOM SOCIETAT SECTOR D'ACTIVITAT 

DOS-SERVEIS D'HOTELERIA, SCCL SERVEIS 

LA FAGEDA,SCCL SERVEIS 

BASSEGODA, SCCL SERVEIS 

SERVI FIRAL, SCCL SERVEIS 

EDAT 3, SCCL SERVEIS 

CAMP D'OLOT, SCCL AGRICULTURA 

COL·LECTIU LES ARTS UNIDES, SCCL SERVEIS 

OLOT, SERVEIS DE CONSTRUCCIÓ, SCCL CONSTRUCCIÓ 

STUDI PHOTOS, SCCL SERVEIS 

GESTIÓ PLURAL, SCCL SERVEIS 

GRANJA L'ESTRADA, SCCL AGRICULTURA 

HOSTAL DE PAGÈS, SCCL SERVEIS 

RESTAURANT MAS FERRARONS, SCCL SERVEIS 

CIAL ARGENTA 2000, SCCL SERVEIS 

DESFERCARN, SCCL INDÚSTRIA 

FORMACIÓ I CONEIXEMENT, SCCL SERVEIS 

COROMINAS I ASSOCIATS, SCCL SERVEIS 

CAN GRAU, SCCL SERVEIS 

NOVA ARGENTA 2005, SCCL SERVEIS 

LA CUPP, SCCL SERVEIS 

MAS FRANCH, SCCL SERVEIS 

ARRIANT, SCCL SERVEIS 

GIROBIZ, SCCL CONSTRUCCIÓ 

PROYECTO ADAS, SCCL SERVEIS 

KPB KUSTOM & DRIFT, SCCL SERVEIS 

 
 
En termes generals, es pot considerar que el sector cooperatiu a la comarca de la 
Garrotxa és feble. 
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Tal i com apuntava en l’entrevista el responsable del Centre Integral de Formació 
Professional de la Garrotxa:  

“El teixit cooperatiu és feble, no s’ha estès. No hi ha massa informació ni 
sensibilització sobre aquesta fórmula empresarial. No s’explica tampoc 
als joves o en cursos d’emprenedoria. Potser pel tamany de les 
empreses petites de la comarca, no hi ha la necessitat”. 

 

D’altra banda, en paraules del gerent de la cooperativa Verntallat també cal tenir en 
compte una opinió força estesa entre els empresaris i petits productors:  

“les cooperatives tenen una llei farragosa i no és àgil. El cooperativisme 
és una filosofia que costa engranar amb la realitat del lliure mercat i del 
petit productor agrari (...) És difícil començar empreses amb règim 
cooperatiu”. 

 

El responsable d’una societat laboral de la comarca que va començar essent 
cooperativa també constata altres dificultats: “ens vam constituir en cooperativa en un 
inici perquè hi havia possibilitats de subvenció. Aleshores no teníem coneixement de 
les diverses fórmules i vam ser assessorats. Ara la SL ens funciona, sobretot pel que 
fa a les contractacions de personal, que permet un règim més obert”. 

La possibilitat de convertir l’empresa mercantil es una cooperativa també és una opció 
que es planteja una de les persones entrevistades en aquest treball de camp, però es 
pregunta si en un règim cooperatiu no tindrà més condicionants que limitin i 
condicionin la seva activitat tot i que apunta “en aquests moments sembla que les 
cooperatives tenen més sortida”.  

Amb tot, l’experiència rellevant de la cooperativa la Fageda posa en evidència com 
l’economia social en un territori com la Garrotxa facilita l’articulació de xarxes de 
cooperació molt intenses. Tal i com manifestava la responsable de l’àrea assistencial 
de La Fageda en l’entrevista:  

“l’espai cooperatiu és més facilitador, té una finalitat social més clara. Té 
molt a veure amb els valors de l’empresa, amb els professionals i els 
objectius. La mirada cap a les persones i l’acompanyament necessari és 
molt rellevant. Es pot fer un acompanyament individualitzat”.  

 

3.2 Una mirada específica.  

Cooperativa Verntallat 
 
La cooperativa Verntallat és, junt amb la cooperativa La Fageda i la cooperativa 
agrària Camp d’Olot, una de les més grans de la comarca. La cooperativa té 41 anys, 
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350 socis i factura 8 milions d’euros anuals, la meitat dels quals provenen de les 
botigues de producte de proximitat i ecològic competitiu. La seva activitat se centra en 
diversos serveis als socis i a la ciutadania en general (botigues, benzinera, restaurant). 

Aquesta cooperativa no ofereix cap recurs específic per a la inserció laboral dels joves. 
Hi ha joves en plantilla que hi treballen però aquest no és el principal col·lectiu, tot i 
que alguns, amb el temps, es consoliden com a treballadors. La cooperativa és un 
entorn laboral que es pot qualificar de trampolí, en tant que hi ha joves que hi treballen 
temporades per complementar els estudis.  

La cooperativa ofereix un producte de qualitat a partir del tracte directe amb els 
productors. No hi ha intermediaris i estableix convenis directes amb d’altres 
cooperatives de Catalunya, de l’Estat i de França. També són facilitadors d’espai i 
d’infraestructures per als socis que fan producció pròpia, que la complementen amb la 
seva feina al camp. 

 

Projecte Mirall – Cooperativa La Fageda 

Aquest any la Cooperativa La Fageda ha posat en marxa el projecte Mirall. Aquest 
projecte és la primera experiència que té aquesta cooperativa amb el treball amb joves 
en risc d’exclusió social. Aquest recurs té com a finalitat oferir a un grup de joves en 
risc i durant uns mesos una formació orientada al món del treball. Sobretot s’ha 
plantejat com la possibilitat d’oferir una oportunitat als joves “per repensar què volen 
fer amb la seva vida, a nivell formatiu o laboral”. 

El projecte neix de la col·laboració entre el Consorci d’Acció Social i la cooperativa La 
Fageda. El Departament Benestar Social i Família de la Generalitat va obrir una 
convocatòria de subvencions per a empreses en projectes innovadors per combatre la 
pobresa en la línia d’innovació i es va considerar adequat tirar endavant aquesta 
iniciativa. El projecte té una durada de 3 mesos i mig.  

En el moment de l’entrevista, aquest projecte s’està implementant i té poques 
setmanes de vida. Hi participen 11 nois que han estat derivats del Consorci d’Acció 
Social, del programa de treball amb joves en risc. 

El projecte treballa amb 3 grups de joves que fan formació i treballen en les diferents 
seccions de La Fageda (la fàbrica de iogurts, la jardineria i la producció de 
melmelades). Cada 15 dies els joves canvien de secció per tal de seguir tots els 
itineraris formatius. El treball amb aquests joves s’orienta a que coneguin el món del 
treball, els hàbits laborals i un ofici. En aquest projecte els joves en risc estan 
contractats, perceben un sou i s’integren en entorns laborals amb persones 
responsables de referència. 
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Els professionals de la cooperativa (la responsable de l’àrea assistencial, 2 
psicòlogues, una treballadora social i els formadors) mantenen entrevistes individuals 
amb els joves per conèixer les seves expectatives de futur. 

La formació té dues vessants. Una part està vinculada a la formació reglada i a 
l’adquisició de competències bàsiques mitjançant continguts establerts que facilitin el 
seu procés de formació i l’accés a finalitzar l’ESO o els Cicles Formatius. Aquesta 
formació inicialment no va ser ben rebuda pels joves perquè la majoria provenen del 
fracàs escolar però l’experiència fins al moment de l’entrevista és positiva, atès que 
malgrat que és opcional i voluntària, tots ells continuen el curs i assisteixen a classe 
regularment. L’altra vessant de la formació està vinculada als oficis que poden 
aprendre a La Fageda i està orientada a adquirir coneixement i habilitats en les tres 
seccions de treball que s’han esmentat anteriorment. 

El projecte Mirall també té un espai grupal amb finalitat terapèutica i psicològica, 
d’assistència obligatòria. Una cop per setmana tots els joves dinen junts a La Fageda i 
a la tarda es reuneixen amb els responsables del projecte per parlar del que està 
passant, de la seva experiència però també per parlar d’altres qüestions que els 
preocupin. Els responsables del projecte expliquen que aquest espai és una eina de 
treball molt important per diferents motius: “facilita un espai per parlar del que 
preocupa als joves, tot hi té cabuda. És rellevant perquè els joves comparteixen 
opinions i visions i també perquè es parla molt de com es treballa en l’entorn 
empresarial, dels hàbits laborals i de les actituds i comportaments que cal tenir a la 
feina”.  

El programa de treball amb joves en risc del CAS està estretament coordinat amb el 
projecte Mirall i fa un seguiment de les experiències i trajectòries de cada jove. Quan 
es considera necessari, i sempre que el jove hi estigui d’acord, el CAS treballa també 
amb la família. 

El projecte Mirall ofereix en aquests moments un espai d’acompanyament i de 
formació als joves en risc. La voluntat és que, en un futur, també es pugui facilitar la 
inserció laboral. El Servei d’Integració a la Comunitat (SIC) de la cooperativa té una 
insertora laboral i s’està treballant el contacte amb les empreses de la comarca per 
promoure itineraris d’inserció. 

La motivació dels professionals de la cooperativa ha estat molt rellevant en aquesta 
primera experiència del projecte: “Els nois que tenen la vida per davant motiven molt. 
El treball amb els discapacitats o amb malaltia mental, en general, és un treball amb 
un final. Amb els joves en risc treballes els inicis”.  

Valoració del recurs 
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D’altra banda, els responsables del Projecte Mirall valoren molt positivament el fet que 
el grup de joves s’hagi creat el seu espai en la cooperativa: “La Fageda és un petit 
món. El marc de treball i el com es treballa ho facilita. Es té molt en compte la 
globalitat de la persona i com es relaciona amb els diferents moments i rols. És una 
oportunitat per integrar els joves en espais de quotidianeïtat”. 

La possibilitat de tirar endavant aquest tipus de projectes també es pot explicar pel 
factor proximitat i per la realitat comarcal: “Ens coneixem tots els agents del territori. 
Això és molt important. Això ho dóna una comarca petita on les relacions personals 
són molt importants i marquen els processos. Aquest contacte directe és molt 
facilitador. La proximitat facilita les relacions, tot és molt proper. Les finalitats són molt 
compartides. Tot això és possible perquè la comarca és petita (...) El caràcter social i 
la vocació de prestar servei social de La Fageda a través del treball a la comarca fa 
que puguin emergir aquests projectes (...) Un dels èxits de La Fageda és que no s’ha 
obert mai més enllà de la comarca. Tenim molt clar que el nostre àmbit d’actuació 
social és la comarca. Els recursos són per a les persones de la comarca. No hi ha 
interès a créixer més”. 

Els responsables del projecte estan molt satisfets amb l’experiència i expressen la 
seva intenció de continuar aquesta iniciativa en noves edicions, si es convoquen noves 
línies de subvenció. “La idea és obrir una línia de treball amb joves en risc d’exclusió 
derivats del CAS”.  
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4. Empreses mercantils amb finalitat social 
El treball de camp a la Garrotxa ha evidenciat l’existència d’empreses mercantils que 
tenen una forta vocació social que treballen a la comarca en l’àmbit de la formació i 
inserció laboral dels joves. La seva detecció ha estat possible gràcies a la coordinació i 
el treball en xarxa entre recursos que ens ha facilitat conèixer i contactar amb 
aquestes iniciatives rellevants i fer les entrevistes pertinents. 

Empresa Rocatomba 
 
L’empresa Rocatomba va iniciar la seva activitat a Olot fa 20 anys essent una 
cooperativa molt vinculada al món de l’educació i del lleure, atès que els seus 
fundadors provenien d’aquest àmbit de treball, de l’associacionisme i de la cooperació. 
Quan un dels socis va haver de deixar la cooperativa es va constituir com a societat 
limitada però, malgrat el canvi de figura jurídica, l’empresa Rocatomba és un exemple 
d’empresa amb una forta vinculació social, molt consolidada a la comarca.  

L’empresa té un personal fix de 20 persones i atesa la seva activitat principal, ofereix 
serveis a administracions públiques i entitats, la meitat dels treballadors i treballadores 
té mitja jornada de dedicació i la resta jornades molt curtes (2 hores diàries). Bona part 
d’aquest personal treballa en el transport escolar per a infants i joves amb necessitats 
educatives especials i fa el suport amb monitors a menjadors escolars. El perfil del 
treballador/a és de mitjana edat, majoria dones, que han estat formades per la pròpia 
empresa per accedir a la titulació requerida (monitors) i optar a aquests llocs de treball. 
L’empresa els ofereix puntualment altra formació específica per millorar les seves 
capacitats a la feina (per exemple formació concreta sobre la diversitat social de la 
comarca). 

L’empresa, doncs, té força personal que està contractat poques hores en funció dels 
contractes que té vigents amb les administracions. Això fa que puntualment, segons 
els serveis que hgia de prestar, cerqui nou personal i pugui arribar a tenir una plantilla 
temporal de més de 35 persones. L’activitat de Rocatomba depèn majoritàriament dels 
concursos públics i dels contractes amb les administracions públiques, un escenari 
que la situació de crisi està fent més precari i inestable i que fa repensar els àmbits 
d’activitat de l’empresa de cara al futur. En aquest escenari no es descarta la 
possibilitat de pensar en esdevenir “una empresa d’inserció”.  

Des de fa 3 anys, l’empresa Rocatomba treballa estretament amb el CAS en el 
programa adreçat a joves en risc. Rocatomba ofereix diverses feines puntuals a 
aquests joves en l’àmbit dels serveis públics, amb un pes específic dels serveis amb 
una oferta rellevant de lleure i estiu. Durant aquest temps més de 20 joves han 
treballat amb Rocatomba. 
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Rocatomba ofereix als joves que segueixen el seu pla de treball amb el programa del 
CAS una borsa de treball amb contractes per hores (retribuïts a 9 euros l’hora). La 
programació de la feina es fa amb una setmana d’antelació d’acord amb l’educadora 
del CAS i la tipologia de llocs de treball que s’ofereix a aquests joves és força diversa: 
càrregues (muntatge i desmuntatge d’oficines, pavellons, arxiu comarcal); 
consergeries (Patronat Municipal d’Esports d’Olot, pavellons esportius, Patronats, 
museus); personal d’atenció al públic (teatre municipal, actes diversos);  

Abans de començar el treball, Rocatomba, a través dels supervisors de les feines, 
ofereix una formació bàsica als joves sobre el seu àmbit de treball i es coordinen molt 
directa i estretament amb el programa del CAS per fer el seguiment dels joves, 
compartir l’experiència i l’aprenentatge.  

La possibilitat d’oferir feines puntuals als joves en risc que estan en el marc del 
programa del CAS, facilita el detectar potencialitats, capacitats i àmbits més 
problemàtics dels joves en l’entorn laboral. D’altra banda, la programació setmanal de 
les feines permet que els joves que hi participen treballin en els diferents sectors 
professionals. La finalitat d’aquest aprenentatge d’oficis és també que els joves 
constatin la necessitat d’acabar els estudis obligatoris per accedir a determinats llocs 
de treball. En aquesta direcció, es treballa coordinadament entre el CAS i Rocatomba 
per “arrencar” el compromís dels joves de retornar a la formació i acabar els estudis de 
l’ESO. 

La persona responsable de l’empresa és molt clara amb la finalitat de l’oferta laboral,  

Valoració del recurs 

“Per què no oferim als nois que en un moment de la seva vida no volen 
estudiar treballar fent aquestes feines? Les feines no requereixen una 
formació molt elevada. Per què no els donem oportunitats de treball per 
tenir contacte amb el món laboral? De moment, per la formació que 
tenen, és una possible sortida laboral”. 
 

D’altra banda, 

“aquestes feines ofereixen una atenció molt personalitzada i hi ha molt 
bona relació amb l’administració (...) L’empresa és un espai de transició, 
un lloc de pas per a aquests joves. L’empresa és relativament atípica. 
Permet oferir aquestes oportunitats als joves, les persones no són 
excloses. Se’ls ofereix una formació en un entorn laboral. Als joves els 
va bé aquesta experiència per veure el mercat de treball i la necessitat 
de formació. L’ESO és imprescindible. Es pot fer un seguiment i 
acompanyament social. Se’ls dóna quota de responsabilitat i se’ls obra 
els ulls sobre la realitat empresarial”.  
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La principal dificultat d’aquestes oportunitats laborals que Rocatomba ofereix als joves 
en risc és que és “difícil donar estabilitat en aquest llocs de treball. L’opció de futur és 
que aquests joves es formin i puguin treballar amb major estabilitat”. 

D’altra banda, pel que fa a les habilitats i capacitats que es treballen amb els joves en 
l’entorn laboral es ressalta el fet que els joves se n’adonen com “la seva actitud, les 
ganes d’aprendre i la seva capacitat de treball” és molt important en l’entorn laboral. 

 

Aula Format 

Aula Format és un centre de formació que va iniciar la seva activitat fa més de 15 anys 
a Olot. Fa 6 anys va fer suspensió de pagaments perquè les matrícules van caure en 
picat i va tancar. Un dels seus treballadors es va fer càrrec de remuntar i renovar el 
negoci i, ara fa 5 anys, va constituir una societat privada amb la seva dona. Avui 
l’empresa funciona a ple rendiment. En aquests moments, la plantilla està integrada 
per 5 persones: el director i soci del centre, 2 professors d’oficis, una professora de 
català i una professora de reforç escolar. Aula Format ofereix formació a 100 joves de 
la comarca. 

El canvi d’orientació en l’oferta formativa del Centre ara fa 5 anys va passar sobretot 
per un canvi de model. Calia fer formació en oficis “tocant” el material i fent pràctiques 
de feina in situ, tant en l’àmbit de la fusteria com en el de la mecànica, les dues 
especialitats formatives que ofereix el centre. La finalitat és orientar la formació a 
aprendre l’ofici i es fa un seguiment continu de tots els alumnes. 

Aula Format està acreditada com a Unitat d’Escolarització Compartida (UEC). Ofereix 
un total de 22 places a la comarca per a aquells alumnes de 4t d’ESO que tenen 
dificultats per seguir els seus estudis en la formació reglada en un Institut, i poden 
accedir a la possibilitat d’acreditar l’ESO en adaptacions curriculars acordades entre el 
propi Centre i Aula Format. La formació, per tant, no és una ESO convencional però 
està ajustada curricularment. Aquests alumnes fan formació en un ofici al matí a Aula 
Format i a la tarda fan formació reglada a l’Institut. La finalitat d’Aula Format és oferir 
un altre tipus d’aprenentatge per “despertar i motivar els alumnes”. Aula Format és 
l’únic centre que introdueix les assignatures de reforç, “no hi ha cap altre UEC que ho 
faci. Som els únics”. 

El perfil dels alumnes de la UEC en el 70-80% dels casos és molt similar. 
Majoritàriament són nois amb risc d’exclusió social nascuts a la comarca que 
pertanyen a famílies desestructurades o nois d’origen estranger de famílies molt 
vulnerables. La resta, el 20-30% dels nois, estan “desmotivats i avorrits del sistema 
educatiu” i l’oportunitat que ofereix la UEC “els permet fer un canvi de xip i costa 
menys enganxar-los de nou a la formació”. 
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Al mateix temps, Aula Format, ofereix cursos de formació privats en oficis per facilitar 
sortides professionals de més qualitat als joves de la comarca que, tinguin o no l’ESO, 
vulguin aprendre mecànica o fusteria. En el cas de la fusteria l’aprenentatge es duu a 
terme mitjançant la fabricació de productes per a les escoles i mobiliari per a 
administracions locals. Mentre que en el cas de la mecànica, es fan pràctiques amb 
vehicles reals, mitjançant un conveni amb l’ajuntament d’Olot que els permet canviar 
periòdicament els vehicles.  

D’altra banda, en l’àmbit de la mecànica, Aula Format ofereix formació per obtenir 
titulació del departament d’Indústria que permeti als joves presentar-se a exàmens 
oficials i accedir a títols oficials per després poder muntar un taller de cotxes o treballar 
en concessionaris.  

Per les tardes, Aula Format ofereix gratuïtament cursos homologats del departament 
d’Empresa i Treball per assolir els certificats de professionalitat. Aquesta oferta permet 
als joves fer un curs més que els ajudi a sortir més preparats al mercat de treball i 
facilita que hi hagi una major continuïtat en la formació dels joves. En aquests cursos 
també hi ha perfils de persones més grans de 45 anys que s’han quedat a l’atur en 
aquests sectors i que necessiten aquesta titulació per poder optar a noves feines. En 
aquest àmbit és detecta “un buit de responsabilitats i un buit social”. En alguns casos, 
Aula Format s’ha fet càrrec de garantir la mobilitat d’aquestes persones, la majoria 
sense recursos econòmics, per tal que puguin accedir a la formació: “És la seva vida i 
també la nostra perquè està aquí”. Ningú més se’n fa càrrec. 

Aula Format també treballa pel Pla d’Acollida de l’Ajuntament d’Olot, gestionant l’aula 
d’acollida i l’aula d’alfabetització des del centre. 

Aquesta múltiple oferta formativa del Centre facilita una tipologia diversa de joves de 
diferents edats i condicions que fan formació i que comparteixen grups: joves en 
situació de risc que segueixen el programa de la UEC, joves que no tenen dificultats 
d’aprenentatge i les seves famílies els paguen una formació en un ofici i joves més 
grans amb experiència laboral que es volen treure un títol. Aquesta diversitat de perfils 
facilita espais de treball que creen dinàmiques grupals d’aprenentatge mutu. 

D’altra banda, també és rellevant com en les activitats de la UEC s’han introduït altres 
dinàmiques grupals. Els dimecres al matí no es fa classe a l’aula i es programen 
activitats relacionades amb el lleure, la natura, el món empresarial o la salut. Durant 
els mesos forts d’hivern, els joves van al gimnàs sense cap cost, mitjançant convenis 
signats per Aula Format i un gimnàs d’Olot. Altres mesos de l’any es visiten empreses, 
es fan xerrades informatives sobre hàbits saludables i drogodependències, sobre 
sexualitat; es visiten empreses o es fan tallers de recerca de feina; també es 
programen excursions a la comarca. A darrera hora del matí es fan les reunions amb 
les famílies per compartir l’evolució dels joves. 
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El centre també ofereix un horari de treball i distribució del temps diferent al dels 
centres educatius, per tal d’adaptar-se millor a les necessitats dels alumnes i docents i 
a la realitat laboral. Comencen el curs el 3 de setembre i es fan classes fins el mes de 
juliol. Durant el segon trimestre del curs i abans de les vacances de Pasqua es 
programa una setmana blanca i l’escola està tancada. També volen començar l’horari 
de treball a les 8 del matí per integrar-se cada vegada més en el món laboral. 

El principal problema que detecta el director i soci d’Aula Format és “donar seguiment 
educatiu a la formació amb l’objectiu final de la inserció en el treball. Sobretot perquè 
no hi ha feina”.  

Valoració del recurs 

En aquest context, els empresaris no volen assumir el cost de contractar els joves i els 
ofereixen feines precàries i intermitents, “quan la inserció hauria de ser normalitzada i 
més estable. No és normal que es puguin fer contractes a baix preu”. Davant 
d’aquesta realitat, el director del centre és taxatiu:  

“No vull contractes basura. No vull facilitar els contactes amb els nois 
joves formats per sobrealimentar aquestes pràctiques”.  
 

Però les empreses no canvien perquè saben que si posen anuncis se’ls presentaran 
joves sense preparació, disposats a treballar en precari,  

“gent que treballa en negre per quatre duros, en el món del cotxe passa 
molt i també en el de la fusteria. Hi ha molta economia submergida que 
fa molt mal. Sóc molt crític”.  
 
“Aquesta problemàtica durarà temps perquè les empreses treballen 
menys i tenen problemes perquè ha baixat el volum de feina. Estem en 
un moment molt fumut. El Govern no incentiva ni dóna ajudes a les 
empreses perquè aquests nois formats puguin anar a treballar”.  

 

Davant d’aquest escenari l’interessa molt treballar el vincle directe amb les empreses. 
El director i soci del Centre facilita estades dels joves a les empreses perquè coneguin 
els seus alumnes i els demana una contractació més regular, en cas que el jove faci la 
feina  

“però en un moment donat, quan tenen una punta de feina, contacten 
directament amb el noi i hi va unes hores i li paga en negre”. Els joves 
davant d’aquestes trajectòries laborals inestables que generen poca 
confiança “s’espavilen pel seu compte”.  
 
“Costarà molt canviar la mentalitat dels empresaris. S’ha apostat per un 
model que no aporta el rendiment social esperat. El taller d’oficis amb 
remuneració no complia els objectius finals perquè els ingressos eren 
per a les famílies i es convertia en un recurs de subsistència. Hi ha 
d’altres models. Cal un canvi de la societat perquè tothom treballi en una 
altra direcció”. 
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D’altra banda, pel que fa a la valoració de la UEC com a recurs formatiu, el director 
d’Aula Format considera que és rellevant perquè “ofereix una oportunitat als joves, una 
alternativa. No és el seu ofici però tenen l’oportunitat de provar-ho”.  

Igualment important és l’orientació i gestió del centre de formació. En aquest àmbit de 
treball és molt clar: “el centre no té patrons de funcionament molt marcats. És molt 
flexible i s’adapta a les necessitats dels joves. L’ensenyament és molt personalitzat”. 

Pel que fa al treball en xarxa, el director del Centre és promotor de diverses iniciatives 
que tenen com a finalitat posar en relació diferents recursos, tot i que admet que les 
problemàtiques específiques dels joves les treballen només amb l’equip docent “i no 
tant amb la xarxa de recursos”. 

En l’àmbit dels nous projectes en xarxa, vol posar en marxa un projecte amb Creu 
Roja i Càritas per crear un grup de joves que setmanalment puguin ajudar a persones 
grans que viuen soles i tenen dificultats “per vincular-los amb la realitat i la vida”. 
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5. Relats de vida de joves en risc a la Garrotxa 
Aquest darrer capítol té com a finalitat presentar les trajectòries de vida de 9 joves que 
han estat entrevistats en el decurs del treball de camp dut a terme a la Garrotxa entre 
els mesos de juliol-novembre de 2012. Per tal de respectar l’anonimat d’aquests joves 
se’ls ha canviat el nom. El relat de la trajectòria de vida respon sobretot a l’ interès de 
la recerca a subratllar les diverses trajectòries formatives i laborals d’aquests joves que 
tenen perfils i experiències molt diverses. 

5.1 Ibrahim, 19 anys 

L’Ibrahim és un noi de 19 anys, nascut al Marroc, que va arribar a la Garrotxa amb la 
seva família fa 8 anys quan ell en tenia onze. Té germans més grans i un germà petit. 
En aquests moments viu amb la seva família a Olot i en el moment de l’entrevista, els 
pares i el germà petit són al Marroc. 

L’Ibrahim participa des de fa uns mesos en el projecte Mirall de La Fageda. Creu que 
aquest projecte li ha donat una oportunitat. Diu que la feina que fa és fàcil i que li 
agrada bastant. 

L’Ibrahim va estudiar en un institut d’Olot fins a 3r ESO, curs en què va plegar perquè 
“no se’m dónava bé estudiar”. Després va fer un Pla Ocupacional en Comerç i 
Hosteleria (PTT), va assistir a cursos de l’Escola d’Adults i va participar en formació 
impartida a l’Escola Taller d’Olot. 

El seu pas pel Pla Ocupacional el valora positivament perquè “vaig aprendre a fer 
alguna cosa”. Aquesta va ser la primera experiència amb el món del treball. Havia 
d’ordenar un magatzem al Carrefour i posar els productes en les prestatgeries.  

Després d’aquesta formació va treballar un mes en una benzinera i va estar fent de 
fuster durant 3 mesos. També explica que va estar un temps repartint currículums: 
“però no t’avisen”.  

Des de fa 3 anys està participant en el grup de treball per a joves en risc del Consorci 
d’Acció Social. El contacte amb l’educadora...  

“em va ajudar molt, perquè no sabia què fer, estava liat. Ella m’orienta i 
m’ajuda. Ella t’obra portes i ajuda a molta gent”.  

 

Des d’aquest programa ha pogut entrar en contacte amb altres feines, ha ajudat al 
teatre municipal (en la càrrega i descàrrega de materials), ha fet feines de pintura en 
equipaments municipals,... A la feina l’Ibrahim troba persones de referència, “ho fan 
molt bé i m’agradaria aprendre d’ells”. 
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Entrar en contacte amb el grup del CAS...  

“m’està canviant una mica la vida. He notat una mica el canvi. Em 
passava el dia dormint, m’aixecava més tard, sortia al carrer, me n’anava 
amb els amics, anava a fumar. Després tornava a casa i me n’anava a 
dormir. Era cada dia el mateix. Em feia sentir una mica malament de fer 
sempre el mateix i no fer res”.  

 

Les coses ara són diferents. “Ara em poso el despertador. Vinc aquí (La Fageda). 
Després vaig al gimnàs, vaig a casa. A vegades quedo amb la nòvia”.  

L’Ibrahim diu que l’interessaria tenir acabada l’ESO per tenir un millor lloc de treball 
“perquè a tot arreu et demanen l’ESO”. La seva nòvia està estudiant infermeria. 

Però el seu principal desig és “seguir treballant del que sigui. Amb més temps de 
contracte”. I també té molt clar que es vol quedar a la Garrotxa. Ell no pensa en tornar 
al Marroc. Els pares sí que hi volen tornar.  

L’Ibrahim té un grup d’amics i amigues amb qui es veu habitualment i manté contacte 
mitjançant les xarxes socials. Alguns treballen, altres estudien i d’altres “no fan res”. 
Alguns estan també en contacte amb el CAS. “Hi ha molts joves que no estan fent res. 
Que si els hi donen oportunitats val la pena.” 

 

5.2 Genís, 29 anys. 

En Genís és un jove ramader de 29 anys, nascut a Olot. En aquests moments viu en 
un pis a la capital de la Garrotxa amb la seva família (l’avi, els pares i la seva germana 
que estudia per educadora social) i treballa a la granja familiar situada a La Pinya (La 
Vall d’en Bas). 

En Genís va fer un itinerari formatiu reglat. Va acabar els seus estudis de la ESO en 
un Institut d’Olot i després va fer un cicle formatiu d’Electricitat. Va decidir continuar 
estudiant i va fer el cicle superior de la mateixa especialitat a Barcelona. Les 
pràctiques obligatòries d’aquesta formació les va fer en una enginyeria de la ciutat on 
s’hi va estar mig any. Després d’acabar aquests estudis va decidir continuar formant-
se i va cursar un cicle superior de Construcció on va aprendre a fer de delineant.  

La seva trajectòria laboral arrenca en el sector professional en què inicialment s’havia 
format en els anys que esclata la crisi. La gravetat de la situació econòmica encara no 
era evident a la comarca de la Garrotxa i va trobar feina a Olot de topògraf, on va 
treballar mig any amb un contracte d’obra amb un enginyer. Mesos més tard va trobar 
feina a Ripoll en una empresa familiar d’enginyeria elèctrica. Quan els estralls de la 
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crisi comencen a afectar de ple aquest sector, l’empresa fa un replantejament i ell es 
queda sense feina. D’això fa un any i mig. 

En Genís sempre ha treballat amb contracte laboral. Fins i tot en el seu període de 
pràctiques o mentre estudiava i els estius en què havia treballat al sector de 
l’hosteleria (fred industrial). 

“Vaig viure i veure un altre món on s’obria un ventall de possibilitats 
grandiós. La feina per fer el camí ral d’Olot a Vic era maca, vaig treballar 
content. Però tot és molt maco quan hi ha calers”.  

 

La família d’en Genís té una granja familiar de vedells a la Vall d’en Bas. L’explotació 
la va posar en marxa el seu avi, que havia estat masover de la finca i en morir els 
propietaris li van deixar en herència, i els seus pares van arrencar el negoci que van 
complementar amb una carnisseria al mercat d’Olot. El negoci consisteix a criar els 
vedells. Els compren petits, els engreixen durant 9 mesos i els venen. Una part de la 
producció es destina a la venda a l’engròs a distribuïdors i una altra és per a la 
carnisseria pròpia. L’explotació compta amb 20 vaques i 300-400 vedells que 
engreixen cada mes. Hi treballen el seus pares, un treballador i ell mateix. L’avi encara 
els ajuda. És una empresa que no té pèrdues, “que va fent”. 

Davant la dificultat de trobar feina, en Genís decideix aleshores de posar-se a treballar 
en el negoci familiar: “la gent encara compra. Costa. A finals de mes es nota. Però 
encara hi ha opcions de treball. En canvi, del que jo havia estudiat no hi ha feina i cada 
vegada va a pitjor. Tinc sort perquè a casa meu sempre he tingut un coixí. La 
carnisseria fa més de 20 anys que funciona. Hi hagut èpoques esplèndides i ara es va 
fent. Sense queixa, però es va fent”. 

Quan comença a treballar en aquest sector, per a ell desconegut, decideix formar-se 
durant 4 mesos a la carnisseria per tenir contacte amb el comerç. 

“La vida m’ha canviat molt. D’una mentalitat de ser treballador he passat 
a ser empresari, propietari i tenir més responsabilitat. T’has d’implicar 
molt més i et compensa. A la llarga potser és millor. Quan ets en una 
empresa fas be la feina però res més. Aquí treballo gairebé 7 dies a la 
setmana però ja ens ho combinem amb el pare i el treballador. ”  
 
“La sort és que el meu pare m’ha anat ajudant i m’ha ensenyat els 
passos a seguir. No he hagut d’anar a buscar ni gestories ni històries. 
De moment tot és de la família”. 

 

En Genís va demanar una ajuda per a joves agricultors i ramaders al departament 
d’Agricultura de la Generalitat que dura 4 anys. Ha de fer una formació a distància i no 
li ha suposat cap problema. Vol posar en marxa noves idees en el negoci tradicional. Li 
agradaria, més endavant, poder fer el cicle tancat de la producció de la carn i no haver 
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de comprar vedells a un preu marcat, per tal de tenir més marge de benefici. Voldria 
fer tota la cadena de producció i poder vendre sense intermediaris un producte de més 
qualitat i de proximitat. 

“M’agradaria pensar que sóc emprenedor però per a mi un emprenedor 
és una persona que innova en algun sector. El que vull és oferir un 
producte de qualitat. Això és el que m’interessa i intentar demostrar que 
és un producte de qualitat i de proximitat. Més que creació de res nou li 
vull donar continuïtat al negoci. O tens producte de qualitat que la gent 
reconegui i estigui contenta o ho tenim molt difícil”. 

 

Creu que les ajudes i subvencions per a joves agricultors i ramaders són molt 
necessàries, “però costa trobar ajudes i fa por pensar que es poden acabar”. 

El sector ramader està molt reglamentat.  

“És exagerat el que et demanen. Estan molt identificats els animals, hi 
ha llibres de tot. Això té un cost elevat i costa competir amb un altre 
producte. La gent valora el preu no el treball. El sector està bastant 
regulat però hi ha hagut trampes, maneres d’engreixar el bestiar més 
ràpid. En aquest sector hi ha casos de gent que es busca la vida de 
manera que no toca. Tiren del que faci falta sense cap mena d’escrúpols 
i els funciona. A vegades tot si val per fer calers. Però entrem en la salut 
de les persones i jo crec que no tot s’hi val. Cadascú té la seva escala 
de valors”. 

 

Està en contacte amb d’altres empreses familiars amb les quals comparteix informació 
però no està associat ni treballa amb xarxa amb d’altres empreses. És un sector en 
què no coneix gaires joves que tirin endavant negocis semblants. Els seus companys 
d’estudi treballen en d’altres sectors i la majoria “eren més de vila que de camp”.  

Creu que hi ha opcions i possibilitats de futur en l’entorn rural, tot i que les cases 
rurals, per exemple, és un negoci que està molt explotat a la zona de la Vall d’en Bas.  

“La gent que es dedica a l’horta ecològica amb misèria se’n van sortint. 
Si fan cistells porta a porta els funciona. Però no coneixes molta gent ni 
sents a parlar de joves que emprenguin”. 

 

En aquests moments està fent un curs de pàgines web per expandir més el negoci i hi 
ha una iniciativa conjunta per fer una web de totes les parades de la plaça de mercat. 

En Genís creu que aquest sector té projecció de futur i pot haver-hi sortida laboral,  

“si les coses no van a pitjor. Estic content amb l’opció que he fet. Es farà 
a Olot una plaça de mercat nova. Motivacions n’hi ha, M’agradaria 
muntar una carnisseria amb producte d’aquí, marca 100% Olot. Això pot 
tenir futur”.  
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Del seu canvi professional en té una idea molt clara:  

“m’agradava molt la topografia i tot això però si no hi ha feina... La sort 
és que almenys en el meu cas he pogut triar. Hi ha molta gent sense 
opcions i a l’atur”. 

 

5.3 Estela, 21 anys. 

L’Estela té 21 anys i va néixer a Sant Joan les Fonts. Els pares són nascuts a Màlaga i 
van venir de joves a Olot, on es van conèixer. Des de fa uns mesos viu amb una amiga 
que està a l’atur i la filla d’aquesta, de 3 anys, en un mas a Santa Pau. L’Estela manté 
contacte amb els seus pares, la seva germana un any i mig més gran i el seu germà 
10 anys més petit que ella. De tant en tant, veu al seu avi. 

L’Estela no va acabar l’ESO. Va estudiar en un Institut d’Olot on va repetir el primer 
curs i va plegar al segon:  

“Vaig marxar de casa amb 15 anys. Vaig anar a l’aventura (...) Jo no 
estava bé a casa meu. No tenia bon ambient. A vegades estava dos 
mesos sense aparèixer per casa. No trucava als meus pares. Era una 
desconnexió que necessitava. Jo veia que allà no pintava res. Saps? 
Necessitava una altra cosa perquè no estava bé. Deixar de sentir crits i 
fer les coses a la teva manera”.  

 

Del seu pas per l’Institut no té un bon record:  

“No m’interessava gens l’escola. Res. Gens. Zero. Era tancar-me allà i 
escoltar (...) Vaig repetir un primer d’ESO i a la primària era avorrit, no 
estudiava, no m’agradava. A casa tampoc me van apretar, ni em deien 
fes els deures. Era com, bueno, ara la nena no vol fer-ho. Era radical. No 
m’agradava i no ho volia fer”. 

 

Quan va marxar de casa, l’Estela va iniciar una trajectòria laboral molt intermitent. 
Treballava des dels 14 anys en un vídeo club. També va treballar un mes en una 
hípica i va estar poc temps en una fàbrica d’embotits, una experiència que la va 
marcar molt:  

“Vaig durar un mes. Estava 8 hores sense parlar amb ningú, traient 
plomes a un pollastre. Em vaig deprimir. Vaig cobrar i vaig marxar. No 
em va agradar. La meva mare porta des del 13 anys allà. Només ha vist 
això. Ara en té 50. Imagina’t tu quants anys allà tancada. Jo no vull això 
per a mi. La meva mare diu, oh si haguessis aguantat, si haguessis 
aguantat... Ella ho veu com una estabilitat. Per a mi no és bo però per a 
ella si. Allà hi ha treballat tothom. Ja hi treballava l’avi, la meva mare, el 
pare, la meva germana, el cosí de la meva mare... Jo també hi he 
passat. No et donen cap confiança en res, si saps fer una cosa diferent, 
et diuen les coses són així i s’han de fer així”.  
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Durant uns anys l’Estela va tenir parella i ocupaven cases. Va viure a Olot i en d’altres 
ciutats. Durant aquest temps es va dedicar a “fer la xatarra”. Recollia ferro amb la moto 
i tot el que trobava ho anava a vendre.  

“Però abans era molt més fàcil que ara. Perquè anàvem 4 particulars a 
vendre metall. Però ara allà on hi ha un ferro hi ha 5 que l’esperen. 
Abans buscar-se la vida era fàcil. Hi havia més recursos, es podia 
reciclar més. Menjava de menjar reciclat i sempre anaves i sempre 
trobaves. Ara ja no hi ha res. Hi ha gent que s’espera. Ara està molt 
difícil buscar-se la vida”.  

 

Des de fa una any i mig l’Estela forma part del grup de joves en risc d’exclusió social 
amb què treballa una educadora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa. Ella ja 
havia tingut contacte previ amb aquesta educadora feia 3 anys, quan ocupava,  

“vaig tenir un primer contacte amb tema aliments però no vaig voler 
entrar en el circuit perquè ja m’estava buscant la vida per una altre 
costat. Jo li venia demanant una paga però em deia que era jove i no 
necessitava una paga sinó tirar endavant (...) Jo venia aquí i necessitava 
alguna cosa que em dones diners. No necessitava fer un curset 
d’informàtica perquè amb el rato que em podia passar fent el curset 
podia anar a buscar ferro, que era del que vivia cada dia. Però fer 
cursets no m’interessava i no venia”.  

 

Mesos més tard, l’Estela es va assabentar que hi havia una borsa de joves als que 
donaven feina i va entrar en contacte amb el Consorci “no per demanar una paga sinó 
per demanar feina. Hem avançat en algo”. 

El programa per a joves en risc li ha ofert des d’aleshores feines puntuals :  

“ara no treballo sempre com una jornada. Treballo dies saltats. No són 
els mils euros al mes. Però em va millor com a persona (...) Faig moltes 
feines diferents. Faig de conserge, tallo gespa, la piscina, de maquinista 
al teatre (...) En un any i mig he fet una carrera. Faig el que sigui (...) Al 
teatre veig cultura, al museu m’expliquen coses, saps que et vull dir? El 
teatre és on més m’agrada treballar. Hi ha molt bon rotllo i una gent molt 
maca. Estic molt contenta. M’ho passo molt bé. Veus obres de teatre, 
concerts. Si em diuen vols anar de festa o treballar al teatre. Jo ara me’n 
vaig a treballar al teatre (...) Estan molt contents amb mi i jo me’ls estimo 
molt”.  

 

L’Estela valora molt el contacte amb l’educadora social del CAS:  

“jo la veig com una amiga. Li explico com me va tot i ella pot arribar a 
entendre com em va tot i m’ajuda. Ella ha vingut a casa meu (...) Ara tinc 
la sort que m’ha ajudat i jo he respost. He entrat en contacte amb altres 
empreses i els hi és igual que porti “rastas”, no tenen cap prejudici. La 
fatxada no és algu negatiu”.  
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Des que l’Estela ha conegut el món del treball al teatre s’està plantejant tornar a 
estudiar  

“treure’m l’ESO perquè ho haig haig de fer i després vull fer un curs de 
maquinista de teatre per tindre el títol (...) Ara haig d’administrar el temps 
en poder fer el que no he fet abans. Però ara ho faig amb ganes. No és 
que m’agradin les socials, ni les naturals, ni les mates, però és el que 
necessito (...) Ara tampoc m’agrada però veig que ho haig de fer, per 
poder tenir feina”.  

 

Li preocupa, però, tenir els estalvis suficients per poder reprendre els estudis:  

“També són uns cèntims. Aniré a l’Escola d’Adults i en 2 anys ho fas tot. 
Però és tot un rotllo fins que no tingui una feina, jo visc a 9 km d’Olot i la 
meva furgoneta gasta molt. No puc mantenir la casa, pagar la benzina i 
baixar cada dia a Olot, potser són 30 euros de benzina a la setmana. Si 
no m’arriba, no ho puc fer. Ara estic mirant de fer-ho a distància. El que 
estalvies de gasolina ho poses en ganes, perquè igualment ho has de 
fer”. 

 

L’Estela creu que treballar amb l’educadora social l’ha ajudat a pensar en un camí:  

“Si hi ha previsió de feina pots fer números i plantejar-te com tirar 
endavant. A part d’aquesta feina no paro, si puc vendre una bici, ho faig. 
Faig altres coses. Si tingués feina a jornada completa seria una 
mileurista ! Cuidado ! Ara amb 500 euros passo el mes i molt bé, puc 
viure. No em fa falta més. Puc viure amb lo mínim i estar bé”. 

 

Des que va deixar la seva parella, l’Estela viu al camp amb una amiga que està a l’atur 
i la filla d’aquesta.  

“Si estàs amb algú malament no val la pena. Estic millor ara (...) Ara 
estic tirant la cosa endavant. No me’n vaig a la plaça cada dia. Jo vull 
una altra cosa. Ara tinc una estabilitat que em millora. Mai havia tingut 
que pagar res i tot el que feia de xatarra era per a mi. No m’havia de 
responsabilitzar de res, que també és un esforç. No torno a Olot ni que 
pugui. Ara estic en una masia amb els meus animals i molt bé. Vinc a 
Olot a treballar i a fer 4 recados (...) Baixo a Olot sabent el que haig de 
fer i apurada. Pago la casa, estalvio diners pel gasoil i poder baixar”.  

 

Ara l’Estela no fa la xatarra com a activitat principal:  

“ara tinc l’instint si veig una rentadora pel carrer, paro i la carrego a la 
furgoneta. Així l’endemà o quan tens temps la desmuntes, treus el motor 
i ho vens. Conec on vendre (...) Si ets la Virgen del puño pots viure de la 
xatarra”.  
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La relació amb la seva família també ha canviat força en els darrers anys. Pel que 
explica, l’Estela era una adolescent molt independent i amb un caràcter fort. Quan 
decideix marxar de casa ella creu que li tocava viure altres coses:  

“Jo crec que tampoc era el que s’esperava la meva mare de tindre com 
un fill. No m’ho ha dit mai però jo ho penso (...) El meu germà petit els ha 
sortit millor. Estudia, fa els deures, es porta bé. No és un terremoto (...) 
Ara tinc molta més bona relació amb els pares que tenia abans. Tothom 
té el seu espai i tothom fa el que vol. Li puc demanar ajuda puntual al 
meu pare, a la meva mare o al meu avi. També ha estat un procés que 
ens ha costat a tots. D’estar tots junts allà a tenir calma. (...) Venen a 
casa meu. Quan ocupava mai havien entrat. Sempre es quedaven a la 
porta. Estava a la casa amb la meva parella o més gent. Ara el meu pare 
ve a casa meu, em porta bitxos... Ja tenen prou amb la meva germana 
gran. Jo sempre em trec les castanyes del foc. Intento fer-ho (...) No vull 
tornar a casa dels meus pares. Sento que no és casa meu. Jo vull tenir 
la meva vida”. 

 

L’Estela es va treure el carnet de cotxe als 18 anys. Va ser el regal d’aniversari dels 
pares. L’Estela no ha rebut mai cap ajut econòmic mensual. En començar a entrar en 
contacte de nou amb el CAS va rebre un ajut puntual per arreglar un vidre trencat de 
les ulleres i cada mes i mig percep una ajuda per a aliments, bescanvia punts per 
productes bàsics com arròs,llet, oli, iogurts, sucre o cafè.  

“Per mi és una compra que m’estalvio. D’això no en menjo tot el mes”. 
“Ara se m’han tornat a trencar les ulleres però no ho puc demanar un 
altre cop”. 

 

5.4 Roque, 20 anys 

En Roque va arribar amb la seva família a Olot fa 10 anys, des de Valladolid. Coneixia 
la ciutat perquè abans hi havia anat a viure la seva àvia i la venien a veure algun estiu. 
La seva família va decidir traslladar-se perquè l’àvia tenia una ajuda i tenien millors 
condicions de vida que a Valladolid.  

En Roque viu amb la seva mare, un germà de 19 anys i una germana de 4. La seva 
germana gran viu amb la seva àvia. Els pares estan separats des de fa molts anys i el 
seu pare viu a Valladolid. En Roque no el veu des de fa 12 anys.  

En Roque va estudiar a un Institut d’Olot i va deixar l’ESO en el segon curs. No volia 
estudiar més, volia treballar i guanyar diners, però no va trobar feina:  

“Dejé de estudiar porqué creía que encontraría trabajo. El rollo de la 
crisis, porqué dicen que hay tanta pero yo no lo creo. Mi madre no me 
dijo nada. Sabía que no me gustaba estudiar”.  
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Només té una experiència laboral de 6 mesos que va adquirir mitjançant un pla 
ocupacional de jardineria a Olot. Cobrava 740 euros i amb aquests diners ajudava a la 
seva mare.  

“He buscado trabajo pero te piden carnet coche y hasta que no tenga un 
trabajo no me lo podré sacar. Casi todos los trabajos te piden la ESO y 
tampoco la tengo y luego te piden experiencia. Un chico joven si no lo 
cogen para trabajar no tendrá experiencia. Todo es una rueda. Está muy 
mal la cosa”. 

  

En Roque forma part del grup de joves en risc d’exclusió social amb què treballa el 
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa:  

“Hago trabajos puntuales (montar un circo, teatro). Aprendes a valorar el 
trabajo, tienes que levantarte pronto, llegar puntual. Con estos trabajos 
te vas acostumbrando a lo que es la vida del trabajo”.  

 

Des de fa uns mesos en Roque ha reprès els estudis:  

“Estoy apuntado en la escuela de adultos para sacarme el grado medio. 
Me gustaría sacarme el título de seguridad privada, ser vigilante y eso. 
Necesito la ESO. Tengo que hacerlo porqué si no lo veo muy mal. No se 
puede vivir toda la vida de eso, de hacer trabajos. Si tengo mujer y hijos, 
tendré que aportar algo. No voy a estar toda la vida en casa de mi 
madre”. 

 

La situació econòmica de la família no li permet fer plans de futur:  

“pero esto de seguridad privada por mucho que quisiera tampoco podría 
hacerlo ahora. Porque vale 1.200 euros. Tendría que buscar un trabajo, 
ir currando. Pero ahora no hay trabajo y no puedo sacarme eso. Es todo 
una rueda. Es muy complicado. Ese dinero no lo tengo. Otro título que 
quiero sacarme de controlador de accesos vale 300 euros. Pero 
tampoco puedo. Con los trabajos que ahora hago no puedo sacarme el 
carnet de coche. La cosa está muy complicada. No dan oportunidades a 
los jóvenes. Los que trabajan es porque tienen un enchufe y los meten 
antes”.  

 

El seu germà de 19 anys també va deixar els estudis i no troba feina:  

“No le sale trabajo. Dejó de estudiar. No le gustaba. También hizo el 
plan ocupacional”. 

 

La situació en què viu la família li preocupa:  

“Hasta hace poco mi madre trabajaba. Ahora está en el paro pero se le 
acaba pronto. No sé lo que haremos. Mi hermana pequeña tiene un 
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problema de visión, más de 28 dioptrías. Mi madre ha pedido una ayuda 
pero no se la han pagado. Hubo un problema con el padre de mi 
hermana pequeña. Como están en juicio a ver a quién dan la tutela, no 
dan la ayuda. Esperemos que se la den a mi madre. Porqué el otro no 
es un hombre de verdad. Lo que hizo no tiene nombre. Que no venga 
por casa porqué vamos...” 

 

En aquest context, el vincle familiar és important per a ell:  

“La abuela está en una casa por la mañana haciendo 3 horas, pero le 
pagan en negro porqué cobra la pensión de viudedad pero con esto no 
podría pagarlo todo. Le pagan a mano y ya está. Viven cerca. Están en 
casas de alquiler (...) Suerte que aún nos ayuda mi abuela. Porqué este 
mes se ha quedado mi madre con 50 euros para todo el mes. Nos va 
comprando comida y eso. Si no fuera por mi abuela no sé lo que 
haríamos, la verdad”. 

 

En Roque també parla dels seus oncles. Un no treballa i un altre, que estava a l’atur 
ha posat en marxa un bar a Olot, i l’ajuda:  

“Mi tío, aunque lo está pasando mal, me da consejos. El a pesar de los 
problemas que tiene intenta ser feliz con lo que tiene. Yo también he 
tenido momentos que he pensado que no puedo más. Pero si estamos 
aquí será por algo. No quiere que lo pasemos mal, es normal, quiere que 
vayamos creciendo a lo largo de la vida, que no nos quedemos atrás, 
que maduremos. A palos que nos de la vida, iremos mejorando. Porqué 
la vida siempre te da palos. Una cosa o algo siempre te va a pasar. En la 
vida siempre vas a sufrir. Eso está claro. ¿No? Digo yo, vaya. La vida no 
es perfecta. Ni el que tiene todo es feliz. Siempre se sufre. La verdad. 
Cuando no hay un problema hay otro. Ahora con el padre de la niña, el 
juicio por la tutela, hubo el mío, el de mi hermano...suerte que él me ha 
hecho caso. Podría estar medicándose como yo y pinchándose para los 
nervios. Ahora estoy más calmado. Mejor. De la otra manera no iba a 
ninguna parte”. 

 

Aquesta situació familiar ha afectat la salut i l’ànim d’en Roque:  

“A veces estoy mejor. El año pasado muy mal. Ahora como estoy con 
medicación, estoy más tranquilo. Paso un poco de todo. Estar en mi 
mundo y evitar los problemas. Me gustaría tener un trabajo fijo. Casi 
todos los días estoy en la calle. No hacemos nada, dar vueltas”.  

 

En Roque té reconeguda una minusvalia del 33% per transtorns de personalitat “por 
nervios y esas cosas” y té un problema de desviació de la columna que li produeix mal 
d’esquena. Ara està intentant entrar a treballar a La Fageda. 

El programa de treball del CAS permet als joves treballar dues tardes amb un 
educador social:  
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“hablamos sobre el planteamiento de futuro y nos aprieta para que 
estudiemos. Antes iba a un psicólogo. Te dan consejos y vas 
aprendiendo. Intentas coger un camino recto y no desviado. Pero está 
muy duro (...) El educador social también nos explica sus cosas. 
Siempre se ha dedicado con jóvenes. Lo admiras un poco a lo que ha 
hecho. Es un sitio donde desconectar de la calle y aprendes cosas. Si no 
pudiéramos ir allí estaría en la calle. Fumando maría todo el rato. Mi 
hermano está así todo el día, pobre, solo hace que fumar y fumar. Ya 
tienes una edad y tienes que plantearte lo que quieres para el futuro y 
para tu vida. Te orientan. A mi me sirve, la verdad es que sí. Hace unos 
cuantos años no sabía ni que hacer”.  

 

En Roque surt cada dia amb els amics.  

“Tengo 3 o 4 amigos contados. Ahora voy con uno que trabaja. Dos no 
trabajan. Nos vemos por la mañana o por la tarde. Damos una vuelta, 
vamos al locutorio. En casa no tengo internet. Me conecto al facebook. 
Cada día me conecto, cuando tengo dinero. Me cuesta 40 céntimos 
cada media hora. Tendría que ser más barato, la verdad. Si me dan un 
euro o dos me conecto (...) Ya no estoy tanto dando vueltas por allí. 
Prefiero ir con personas que se han portado bien conmigo, la verdad”. 

 

5.5 Just, 33 anys 

En Just viu amb els seus pares a la granja familiar de Mieres (Vall d’en Bas). No té 
germans i des dels 17 anys que treballa al negoci de la família: una granja amb 25 
vaques que produeix llet. 

En Just va estudiar en una Institut d’Olot i quan va acabar l’ESO va estudiar 2 anys un 
cicle formatiu agrari, mòdul agropecuari.  

Des que té 17 anys en Just sempre ha fet la mateixa feina ajudant a casa a l’explotació 
ramadera:  

“és una feina de treballar cada dia, cada dia (...) Això del bestiar és lligat. 
Tots els dies de la setmana has de munyir dos cops al dia”.  

 

Es dóna d’alta a la seguretat social quan acaba el mòdul i demana la incorporació 
agrària:  

“Quan vaig començar jo no tenia un sou. Ho anàvem ficant tot en una 
llibreta. Tenia dubtes perquè els meus amics tenien un sou”.  

 

Una part de la producció de llet la ven a una empresa multinacional i l’altra la dedica a 
la producció pròpia de làctics. Aquesta activitat la va posar en marxa fa 4 anys, fent 
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una inversió en un obrador que és ara una formatgeria, poc abans que el pare es 
jubilés:  

“si hagués tingut germans ens hauríem plantejat tenir 100 vaques. Però 
vaig pensar què faré tot sol amb més vaques? La formatgeria em 
donava peu a fer altres coses. (...) Això de veure’m sol en una granja de 
vaques. No m’hi veig”. 

 

Des que es va plantejar la possibilitat de fer un obrador fins que el va tenir enllestit, 
van passar quasi 7 anys. No va voler demanar ajuts...  

“perquè no volia estar condicionat a uns requeriments de temps. Fer un 
obrador val pasta i ho havia de fer a poc a poc (...) Vam estar 5-6 anys 
fent l’obra i posant calers i fins que no m’ha donat diners ha passat 
temps”.  

 

Va demanar un crèdit de l’ICO de 30.000 euros que, quan va arrencar el negoci dels 
làctics, ja el tenia pagat. 

En Just diu que al principi ho va passar malament i tenia molts dubtes “perquè fas una 
inversió molt forta i no saps si anirà bé o malament. Amb 28 anys et gastes 150.000-
160.000 euros. Però vaig pensar que fent un obrador sempre es podria transformar. Si 
no feia iogurs podria fer formatges o embotits”. Per posar en marxa aquesta activitat 
en Just va fer un curs de formació de 3 mesos de manipulació d’aliments. 

Ara compagina les dues activitats i no es pot dedicar tot el temps a una o altre sinó 
que s’ha de repartir, i els seus pares l’ajuden. En Just té clar quin producte vol oferir: 
“Faig un producte molt limitat. Venen els de les botigues de la Vall i restaurants que se 
me’’n porten un 70% de la producció”. La resta de la producció la destina a venda 
directa des de casa. 

No té interès a fer créixer el negoci, tot i que el seu producte té bona sortida:  

“Si entro en una pàgina d’internet se’m pot emplenar de gent de fora i 
vindrà el veí i no en tindrà. Si pogués viure d’això, si fos un professional 
dels iogurs, però no és el cas. Si em vinguessin cada cap de setmana 25 
de Barcelona no aniríem bé, no tindria per a tothom. No necessito 
créixer. Podria vendre molt més, però tampoc ho puc fer (...) Si veus que 
la cosa tira, et guanyes uns diners, no es tracta de fer-te milionari”.  

 

En Just explica que el sector és complex:  

“És un desastre. Els gastos s’han multiplicat per 4 i els ingressos no. 
Tampoc pots produir més de la quota de llet. Estàs molt limitat. Si no ets 
d’aquest sector, no cal que t’ho plantegis. Si no tens les terres, no cal ni 
que comencis. A part que treballes cada dia”. Creu que en el futur 
només resistiran les grans explotacions que tenen més de 1000 caps. 
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Així com no veu massa futur amb el negoci de les vaques i el bestiar, també lamenta la 
burocràcia excessiva:  

“Ha d’haver un control de les coses i si és del menjar encara més. Però 
si et posen al nivell d’una gran empresa i et demanen els mateixos 
papers, és més complicat. Està bé que et diguin com has de controlar-ho 
tot, però no tenir 50.000 controls. Han de ser rigorosos però hi ha moltes 
coses. Només t’haig de dir que em ve a ajudar una noia que és biòloga i 
amb els papers no se’n surt. Com vols que jo me’n surti si sóc pagès? Si 
una persona que és biòloga quan ve un inspector hi ha 
problemes...Doncs ho arreglo tot pagant. Una cosa és que tu t’ho facis. 
Ja sé que s’ha de donar feina a aquests que volten. Ja hi ha d’existir el 
control. Els autocontrols també ho entenc. Però a partir dels 7-8 
autocontrols (...) Què farien amb tota aquesta gent que surt de la 
universitat amb una carrera?”. 

 

Tot i les dificultats creu, però, que hi ha mercat per a tothom. La seva granja fabrica 
entre 300 i 400 litres de llet a la setmana i ell fa una venda de productes làctics de 
molta proximitat:  

“conec molta gent i s’estimen més un iogurt d’aquí que un de fora”. 
 

Sobre altres joves com ell que treballen en el sector agrari o ramader en Just explica 
que a la comarca hi ha molts joves que han continuat els negocis dels pares “però tot 
són gent de pagès, que ja tenien les terres i el negoci familiar”. 

També hi ha qui treballa en una granja de vaques però ha d’anar a treballar fora a fer 
unes hores perquè té masses despeses:  

“tots volem la casa, el mòbil, internet, la moto, el cotxe. Tu vols fer el que 
fan els teus amics. No per ser de pagès has de deixar de fer. Però sap 
greu que hagin de treballar tant”. 

 

El negoci d’en Just sobreviu a la crisi:  

“No tinc cap problema amb la crisi perquè és una producció petita. Es 
una sort que no s’empleni la casa de gent. Faig la producció que puc fer. 
Treballo 14-15 hores al dia i no en vull treballar més. Si no hi hagués 
crisi, l’avantatge que tindria és que en comptes de vendre el iogurt a 
0,35 el vendria a 0,45. I vendria igual. Potser vindria més gent de fora. 
Potser amb la crisi ve menys gent, però tinc un client proper i fidel. Tinc 
molta gent de calers però també jubilats i gent que està a l’atur. Venc a 
uns preus que estan bé”. 

 

En Just no vol créixer ni posar-se ningú que l’ajudi:  
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“Si em posés ajuda hauria de fer més producció. El producte és delicat. 
A pagès som molt maniàtics. Si no ho puc controlar jo, malament. Per 
posar gent hauria de ser que trobés una xicota que treballés fora i que 
em volgués donar un cop de mà. Però posar gent desconeguda no m’ho 
plantejo pas (...) A pagès ens agrada anar sols. Som bastant rarots. No 
he trobat una persona amb qui poder treballar plegats”. 

 

En Just no participa en cap cooperativa o associació de productors de llet. Té poc 
temps lliure i un objectiu: viure sense treballar tant.  

“Ara estic en aquell punt que haig de posar tot l’esforç. Em compensa. 
Però no faig vacances. La mare ajuda a despatxar a l’obrador. No em 
plantejo passar-me 20 anys més treballant a aquest ritme. Tinc 3 cases, 
tenim camps. No hem tingut mai masses diners però mai n’han faltat. 
M’he pogut permetre treballar 10 anys sense cobrar ni un duro perquè ja 
tinc les necessitats cobertes. Tinc certa tranquil·litat. Per això també es 
poden fer coses noves. Amb el que venc ja puc estar més tranquil. Fa 15 
anys que remeno i que hi treballo. Fa 4 anys que produeixo (iogurts, 
flams i mató). El producte agrada. Amb les vaques vas molt just. Per 
això patia al principi, perquè tot són despeses. No saps si anirà bé. Ara 
m’ho controlo tot. Que em doni per viure”. 

 

5.6 Claudi, 43 anys 

En Claudi viu en un mas en un municipi boscós de la Garrotxa, a Sadernes, des de fa 
10 anys. Va néixer a Barcelona i és fill d’empleats en el sector serveis. De ben jove 
entra en relació amb la natura a través del món dels esplais i els caus i és llavors quan 
ens relata que “m’apassiono molt per la natura” 

Va decidir estudiar enginyeria tècnica agrícola a l’Escola d’Enginyers Industrials de 
Barcelona. Mentre estudiava, als 18-19 anys, comença a fer campanyes d’estiu i a fer 
de jornaler per collir fruita a Lleida i guanyar alguns diners. 

El treball de final de carrera el va vincular amb una feina al delta de l’Ebre. Més tard li 
va sortir l’oportunitat d’anar a treballar a Berga a una granja escola un parell d’anys, 
fent feina més de formació “però seguia interessat en el món de la producció”. 

La trajectòria laboral d’en Claudi és força variada, tot i que sempre ha estat en el 
mateix sector o en activitats que li són properes. L’any 1992 li surt una feina a Lliçà de 
Munt, una persona molt vinculada al cooperativisme posa en marxa una finca i es 
funda Hortec, a Mercabarna, “pioners en la producció d’horta biològica a Catalunya”. 
En aquell moment en Claudi tenia 23 anys i treballa en aquesta cooperativa coneixent 
la part productiva i la social. Hi va estar vinculat dues temporades. 
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Des que estava a la Universitat En Claudi s’havia vinculat amb una ONG que feia 
cooperació i li surt l’oportunitat d’anar a El Salvador a treballar 3 anys en cooperatives 
agràries. 

“Quan vaig tornar d’El Salvador vaig tornar a la Vall d’en Tenes, però els 
números no sortien molt. Costava molt trobar venda directa a la zona del 
Vallès i un dels socis es va posar de professor d’institut. Em vaig quedar 
sol a la finca i se’m va fer una mica gros. Em vaig associar amb dos 
companys i vaig muntar una cooperativa de producció i vam començar a 
fer mercat i cistelles de verdura de venda directa i va començar a sortir 
alguna cooperativa de consum, era l’any 1999-2000”. 

 

En Claudi explica que per qüestions personals es va veure amb la necessitat de sortir 
del Vallès i estar més en contacte directe amb la natura:  

“Em va sortir feina en una escola taller com a educador de jardineria. 
Vaig estar un any a Santa Perpètua de Moguda i un any a Montmeló. Als 
matins feina classe i a la tarda la cooperativa. Però va arribar un punt 
que tot allò de les fàbriques i el merder del Vallès em va saturar. I vaig 
decidir venir cap a la Garrotxa. Buscava finca agrària però estava tot 
molt car. Girona és molt car. Una altra opció era anar a Tarragona sud, a 
lesTerres de l’Ebre i els Ports de Baseit o la franja de Lleida. Però tenia 
un pressupost petit i quedava molt descobert de relacions humanes, són 
poblacions molt envellides. Vaig veure bons preus però em decantaven 
més amistats que tenia per aquí dalt. Vaig trobar una cosa per comprar, 
però poc agrària i vaig pensar que més endavant ja trobaria terres”.  

 

En Claudi recorda que a l’època del Vallès ja feia alguns cursos de formació per a 
aficionats que volien fer horta familiar i en arribar a la Garrotxa va aprofitar aquests 
recursos per trobar les primeres feines:  

“Em vaig bellugar una mica i em va sortir la possibilitat de continuar fent 
cursets a Olot. Algun conegut em va donar feina de bosc, de 
manteniment de finques i els primers anys els vaig passar així. Va ser 
anar combinant això, llavors em va sortir feina al Parc Natural de la 
Garrotxa com a tècnic i vaig començar a treballar als estius en una 
plantació de fruiters ecològica de varietats autòctones, des del 2003. 
Aquest projecte va passar a un projecte més ampli de distribució dels 
arbres fruiters a finques de la Garrotxa”.  

 

Mentre feia aquestes feines es va assabentar que hi havia les ajudes per a la 
incorporació de joves agricultors:  

“jo ja tenia 38-39 anys, però el neguit i la il·lusió per la producció la 
mantenia. Podia tenir altres feines que em complementaven”.  
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Des de fa 3 anys està en aquest programa del Departament d’Agricultura. El 
compromís és estar 5 anys d’alta d’autònoms d’agrari, el que li permet facturar, i fer 
producció. En principi, l’ingrés d’aquesta producció ha de superar el 50% del que es 
percep treballant en altres sectors. 

“Una de les produccions que controlo i tinc experiència és la de l’horta. 
Es una de les que requereix menys inversió. Vaig trobar aquestes terres 
prop de casa, dels veïns. Perquè si has de pagar molt no surt a compte. 
Les tinc arrendades sense contracte per 7 anys però faig el 
manteniment. També vaig començar amb l’apicultura (80-90 bucs). Ho 
fem en ecològic en zones de muntanya perquè no poden estar prop de 
l’horta (...) La meva companya m’ha ajudat molt tots aquests anys, tot i 
que ella té oliveres prop de Terrades i dóna un cop de mà quan pot. 
Ajuda bastant amb les abelles”. 

 

En Claudi produeix tot sol quatre cultius en extensió i produeix mel. Cultiva 4 productes 
d’horta biològica: all, tomàquets, carbasses i ceba.  

“Són 4 productes que es poden guardar i anar venent a poc a poc. 
Producte que aguanta”.  

 

A la comarca els productors ecològics estan associats a través de l’associació Tràmec, 
on ell també participa.  

“Tràmec són petits productors on es fa programació de cultius per ser 
complementaris, hi ha alguns ramaders, però molts hortolans. Hi ha 
trepitjada general a nivell de clients. Cada petita empresa es busca la 
vida a nivell comercial i aquí és on venen les hòsties, perquè és clar tots 
volen tenir clients de la Garrotxa. Però és una comarca que té unes 
característiques. No hi ha una capital potent. Olot és una vila, una ciutat 
petita”. 

 

En Claudi ha aconseguit tenir la producció de ceba d’aquest any emparaulada amb 
una empresa de prop de Banyoles. Els alls també els té programats (pactats a un preu 
baix comparat amb preus de mercat ecològic) i això el tranquil·litza:  

“Ja ho tinc venut. 3 cultius programats i la carbassa vaig provant. Es el 
segon any amb aquesta terra i s’ha de provar. Amb els quatre cultius 
estic content”.  

 

Produeix prop de 600-700 Kg d’alls i aquest any voldria duplicar per arribar als 1200 
Kg. De tomàquet en produeix una quantitat semblant, com també de ceba. Diu que és 
una producció mitjana i puntualment ha d’agafar mà d’obra.  
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Als estius agafa joves voluntaris mitjançant un programa europeu de voluntaris en 
granges ecològiques. Ell els dóna allotjament, té una caravana amb cuineta en el seu 
mas, i els joves treballen la terra 4 hores al dia. 

Aquest estiu un amic geògraf de 28 anys sense feina i que viu amb els pares, es va 
donar d’alta d’autònom i li va donar un cop de mà:  

“Després de 10 anys és l’únic garrotxí que he conegut. Vam posar una 
paradeta de producte local i ecològic a Sadernes. És un lloc turístic per 
anar a caminar i de passeig. De dijous a diumenge. No és per tirar coets 
l’economia que es fa. Es treia 500 euros al mes”. 

 

Li agradaria poder donar més feina...  

“però hauria de pagar uns 7 euros l’hora quan nosaltres en guanyem 3 i 
a vegades en perdem. Però no puc pagar un jornal de 50 euros diaris 
que és el que pago puntualment. Potser el canvi és associar-se amb 
algú “agromotivat” com tu, que s’ho passi bé”. 

 

Quan pensa en la possibilitat de treballar amb algú altre en Claudi també ho té clar:  

“Veig que el cooperativisme és el camí. Sí al treball cooperatiu. Muntar 
una estructura més gran i rentable. Però això implica que ho has de fer 
compartit. El meu camí és a col·lectivitzar la feina. Hi ha diferents 
possibilitats i és important que els caràcters s’entenguin i el ritme de 
treball sigui similar, com també el nivell d’interès. Ha d’estar ben 
organitzat i ha d’existir molta comunicació. Reunions setmanals i 
planificació”. 

 

En Claudi ha escollit produir productes secs que són més rentables que l’horta 
diversificada perquè li permeten fer una vida més calmada i continuar fent les feines de 
tècnic,  

“on guanyo més marge. El preu em compensa. Però tal i com està la 
situació aquestes feines de formació estan caient, baixen els preus i 
tanquen els cursos. Aquest any el Parc Natural treballa amb un 60% de 
pressupost, ja no poden contractar. No hi ha feina però podem produir. 
Sembla que el mercat ecològic va a més no a menys. No pots fer grans 
produccions. La meva idea seria mantenir, ampliar o compartir amb gent 
que està en una situació similar i li agrada això”.  

 

Pel que fa a la demanda d’horta biològica, en Claudi diu que és molt limitada a la 
comarca:  

“Molts companys han d’anar cap a Banyoles, Figueres, Girona. Els 
d’aquí estan bastant competits. Hi ha confiança per repartir la producció 



 Repensant el concepte de treball. 
Quines ocupacions per a quins 

joves? Trobar feina o crear feina? 
Informe Garrotxa 

 

 67 

però no per posar els clients en comú. Fa 3 anys que funcionem com a 
associació. Som una 15 de productors”. 

 

La producció de mel sembla que no li acaba d’arrencar:  

“No aconseguim tenir prou producció ecològica. Faig unes produccions 
limitades, en l’apicultura s’ha d’estar lluny dels cultius, i no 
s’aconsegueixen kilos, hi ha moltes baixes, un 30% d’eixams anuals. No 
acaba d’arrencar. El règim de pluges s’està tornant estrany i les 
floracions són minses i aquest descontrol del clima està fent molt mal a 
les abelles. La part positiva és que l’apicultura ecològica està 
subvencionada però no saps quan durarà. Gastes molta benzina i moltes 
hores”.  

 

Pel que fa a la situació del seu sector d’activitat, en Claudi considera...  

“que la cosa està justa. Els que fan venda directa, jo faig venda indirecta, 
per tenir un sou base de 800-1000 euros, fan un parell de mercats a la 
setmana i 30 cistelles per a famílies. Diversifiquen els cultius, fan la 
comercialització i el transport”. 

 

Des que fa 3 anys va posar en marxa la incorporació agrària, l’ajut del departament 
d’Agricultura, les coses li han canviat notablement:  

“A nivell econòmic has d’estar més abocat a posar els diners en l’horta i 
no tant en la casa. A nivell de dedicació sobretot. Ha estat un salt 
important perquè havia treballat en el món cooperatiu i amb socis i ara 
he posat la directa tot sol. A nivell personal m’ha representat molta 
il·lusió i energia i moltes nits de no dormir. Ara tinc una hèrnia a 
l’estómac que em va començar amb la incorporació. Hi ha molta 
burocràcia, dates per complir. Vaig tenir problemes amb l’administració 
(...) Et trobes amb una administració freda, que amb la normativa són 
com ordinadors. Parles amb persones que t’entenen però no et poden 
ajudar. La normativa ho prohibeix. Em vaig trobar entre l’espassa i la 
paret i vaig passar 3 mesos l’abril de l’any passat molt dolents. Per sort, 
el veí em va cedir aquestes terres. Hi ha situacions difícils en relació als 
terminis i hi ha pressió. En part és perquè ens posem les piles i generem 
economia. En part no està mal però jo demanaria que l’administració no 
sigui tan robòtica, sigui una mica més sensible al cas concret que té 
davant. Una mica més flexible”. 

 

D’altra banda, en Claudi considera que el procés d’incorporació es bastant complex:  

“Les normatives canvien cada any i has d’anar a petar a 2 consultors de 
la comarca que treballen amb el departament. Els mateixos funcionaris 
tampoc no ho coneixen tot. Hi ha molt desconeixement de la normativa i 
hi ha molts intermediaris en el procés”. 
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Aquesta situació li ha provocat problemes de salut i... 

 “m’he separat amb la companya. L’estrés viscut ha incidit. Teníem 
també 140 gallines. Tot plegat molt estressant. Quan engegues una 
empresa hi ha 2 o 3 anys que hi ha moments que no ho passes bé però 
també hi ha molta il·lusió, molta dedicació. Treballes a l’estiu de sol a 
sol, pares al migdia perquè no es pot aguantar la calor, però treballes 
una mitjana de 10,11, 12 hores al dia”. 

 

Pel que fa al seu futur en Claudi és clar:  

“amb el meu nivell de producció els 200 euros d’autònoms no els podré 
aguantar perquè jo ingressaré, més o menys si tot va bé, uns 400-500 al 
mes. També perquè m’ho he muntat així. Si a més fes mercats i clients... 
però aleshores estaria boig (...) L’estrés fa mal al cos i per algun lloc 
surt. Jo he fet una arrencada però m’haig de calmar. El que no puc fer és 
anar traient la llengua per guanyar 400 euros al mes i pagar-ne 200 
d’autònoms (...) Tot i que som gent de baix consum, vivim amb 600-700 
euros al mes. Si aquest nivell adquisitiu d’ingressos continua tirem 
endavant i es compensa amb feines de fora... Si em paro a pensar molt 
t’espantes una mica. Incrementar la superfície de cultiu no pots perquè 
no tens més hores, i agafar algú tampoc”. 

 

D’altra banda, pel que fa al seu sector d’activitat en Claudi creu que... 

 “és un sector malparit perquè el producte és comparat amb el preu 
d’altres no ecològics. L’agroindústria ens marca. El marc de referència 
és molt heavy. Hi ha clients molt convençuts i amb poder adquisitiu i 
estava pujant la consciència de la salut. Però aquesta crisi ha fet molt 
mal. Gent que voldria consumir ecològic, com el meu cas, fixa’t ! Vaig a 
comprar al súper i penso, sóc un productor ecològic i estic comprant 
producte agroindustrial, però no puc anar a una botiga ecològica i 
gastar-me 60 euros en una bosseta de menjar. Hi ha moltes famílies 
amb consciència però no surten els números”. 

 

Al llarg de la seva trajectòria laboral, totes les feines que ha fet vinculades al món 
agrari han estat sense contracte, a diferència de les feines que ha fet com a formador 
o tècnic. La seva situació es normalitza des que demana la incorporació i es dóna 
d’alta d’autònoms, perquè és un requisit de l’ajut. Et donen un ajut de 30.000 euros 
que has d’avançar amb estalvis propis, però l’IVA no te’l tornen i després has d’estar 
donat d’alta d’autònoms 5 anys:  

“Si pogués demà em donava de baixa. Molts dels companys del sector 
de la verdura ecològica treballen en el sector informal, no hi ha massa 
control, hi ha moltíssima gent treballant amb negre. Això els he dit als del 
DARP. Jo no pararé de produir però no em puc mantenir amb aquest 
nivell d’impostos”.  
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En Claudi explica que en el sector de l’horta hi ha joves que encara emprenen però 
que en d’altres sectors... 

 “no hi ha tant moviment. No estan les coses clares. Tinc amistats que 
aguanten les feines que tenen o busquen el que sigui, o tinc amics que 
estan agafant l’avió per fer temporades d’estiu al nord d’Europa, fent 
feina de jornalers”. 

 

Finalment, pel que fa a la innovació en el seu sector en Claudi creu que una opció 
possible seria:  

“vincular la producció de la mel amb la zona turística” oferint un producte 
diferent, com estades i formació “es pot explorar més i es podria vincular 
la producció de la mel a un tipus de turisme. No m’hi veig muntant-ho”.  

 

5.7 Pere, 22 anys 

En Pere viu a Sant Cosme, un barri de Sant Joan Les Fonts. Viu en un mas gran amb 
els pares, l’àvia i el seu germà de 18 anys. Fins fa poc vivien amb la tieta que ja ha 
marxat. La família té una granja i en Pere ajuda cada dia des que té 14 anys. 

En Pere va estudiar en una escola i en un Institut d’Olot. El primer i el segon curs 
d’ESO li van costar una mica però el 3r i el 4t se’ls va treure sense problemes:  

“els pares van parlar amb els mestres i em vaig posar les piles”. Els seus 
pares van estudiar fins la primària i encoratgen els fills a estudiar el que 
els hi agradi “com a mínim l’ESO. És obligat i si es pot fer alguna cosa 
més, millor. Ens ho diuen, si no, no teniu futur”.  

 

Quan va acabar 4t d’ESO va haver de decidir què volia estudiar:  

“Quan s’acaba el 4t has de decidir què has de fer. El Batxillerat no ho 
veia clar perquè estudiar no és que m’agradi massa. El dilema era fer un 
cicle formatiu però de què. Sempre m’havia agradat la mecànica de 
cotxes però aquí a Olot, no hi era. No sabia pas massa què fer. Com que 
a casa som de pagès em recomanaven que fes la branca de forestal i tot 
això. Però després de rumiar molt vaig dir, bueno com que a mi 
m’agrada més la branca de mecànica, estudiaré electricitat, 
manteniment de màquines que ho fan a Olot (...) Quan decideixes el que 
vols fer, comences a estar més centrat. Quan acabes l’ESO és una 
etapa molt important. Cap a on tiro?”. 

 

Va cursar el primer cicle formatiu d’electricitat sense problemes i va fer les pràctiques 
en una empresa de metal·lúrgia. L’empresa el volia contractar però va decidir treure’s 
el carnet de cotxe:  
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“la meva intenció no era fer de ferrer. Vaig plegar i vaig dir i ara què?”. 
 

A en Pere li feia respecte anar a estudiar mecànica de cotxes a Girona  

“pel tema de llogar un pis, són diners pels pares. Vaig veure un anunci al 
diari on deia Aula Motor a Olot, vaig trucar i em vaig matricular a un curs 
de 2 anys de mecànica de cotxes. Vaig aprendre molt. En dos anys vaig 
aprendre molt i molt”.  

 

Després dels 2 anys de formació en Pere volia trobar feina en un taller per a més 
endavant poder acreditar aquesta experiència, demanen 3 anys, i presentar-se a 
l’examen del títol de responsable tècnic de taller que es fa al departament d’Indústria a 
Girona. 

“Després d’aquests 2 anys no trobava feina enlloc, en cap taller. Tal i 
com està l’asunto reparties currículums a tots els tallers, però res. 
Aleshores em vaig engrescar i vaig anar a fer les oposicions d’agent 
forestal. Vaig fer un any anant a classe però em van dir que no sortien 
les oposicions per agent rural. Llavors l’any passat també vaig fer un 
curs subvencionat a l’Aula Motor, com una ampliació del que havia fet. 
Feia les dues coses. Vaig deixar estar el tema del forestal. Lo d’agent 
forestal ho tinc penjat ara. Em falten 2 mesos i ja m’hi podria presentar. 
Però diuen que és complicat d’entrar-hi. Hi ha molta demanda”. 

 

La nova formació rebuda li va permetre acreditar l’experiència de 3 anys en un taller i 
ara està estudiant per presentar-se a l’examen de Girona “Lleis, decrets i això. No 
m’agrada estudiar però tampoc és tant difícil”. 

En Pere sempre ha hagut de treballar donant un cop de mà al negoci familiar:  

“A casa meva tenen bestiar, xais i vedells. No m’agrada molt la feina de 
la granja. Ho he vist des de petit i és duríssim. A casa meu no volen que 
ho faci perquè... però mai se sap com acabarà, tal i com està el tema no 
es pot descartar. És sacrificat, i poc compensat per les hores que 
treballes. El meu germà no li agrada ni treballar ni estudiar, però està 
fent agrària. S’hi ha posat per fer alguna cosa”. 

 

Va començar a portar el tractor amb 14 anys quan... 

 “vaig començar a ajudar a casa, a ajudar, no a fer nosa (...) Cada dia al 
matí m’aixeco a tres quarts de set i baixo a donar de menjar al bestiar 
fins a dos quarts de deu que haig de venir aquí fins a la 1. Abans de 
dinar engeguem i treballo a casa cada tarda i no cobro, tot queda a casa. 
Haig d’ajudar tant com pugui”. 
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Mentre ha estudiat els diferents cicles formatius ha fet estades breus de treball en el 
sector elèctric i del motor:  

“Vaig estar les vacances de Nadal a un taller a soldar, sense cobrar. 
Vaig aprendre. Ja tenia una base del cicle formatiu. I vaig estar 2 
setmanes amb contracte en un taller de cotxes. L’experiència la valoro 
més, però el jefe no era adequat per a mi. Un cap ha de saber ensenyar 
i hi ha gent que no en sap o no vol, més que res. Sempre t’equivocaràs 
en començar. No et poden fotre crits en començar. Que no perdi els 
extrems. Ha de tenir paciència i anant fent també s’aprèn”. 

 

Pel que fa al seu futur laboral, en Pere voldria entrar a treballar en un concessionari de 
cotxes, creu que aquesta seria una millor opció que un taller particular:  

“Primer crec que s’ha de passar per un lloc i mirar com funciona tota la 
roda i agafar experiència. No crec que sortint dels estudis sense 
experiència et puguis posar per tu mateix. Perquè hi ha moltes coses. Es 
molt diferent la teòrica que la pràctica”.  

 

També voldria tenir la feina a prop de casa, per no tenir tantes despeses de 
desplaçament, temps perdut a la carretera i risc però “si no surt res més aquí em 
plantejaria anar a algun altre lloc”. 

La parella d’en Pere treballa d’administrativa i fa cursos de formació. Treballa en 
l’empresa on va fer les pràctiques del cicle formatiu:  

“tenim ganes d’anar viure junts però jo no tinc ingressos d’enlloc. 
Necessito tenir ingressos. Hem d’estar més centrats, tenir feina”.  

 

El que més li preocupa a en Pere és “trobar una feina estable , que estiguin a gust 
amb tu i que tu estiguis a gust amb ells. I que t’agradi perquè hi has de passar moltes 
hores. T’ha d’agradar. Quasi t’ha d’agradar el que més”. 

 

5.8 Carles, 20 anys  

En Carles ha nascut i viu a Olot, amb els seus pares i l’àvia. Van anar viure amb l’àvia 
per no deixar-la sola quan la van fer fora del mas on vivia, però tenen una altra casa 
en un poble proper a la ciutat. Té una germana més gran, de 30 anys, que ha estudiat 
Empresarials i treballa en el sector financer a Girona i ja viu en parella.  

En Carles va estudiar la primària i la secundària a Olot. Però no va acabar l’ESO:  
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“El meu pare tenia un taller de cotxes i sempre estava allà remenant i 
m’agradava més. No se que em va passar pel cap perquè ara hagués 
acabat l’ESO, està clar. I me’n vaig anar a treballar una temporada amb 
el meu pare (...) No em motivava el 4t d’ESO, m’agradava treballar. 
Estudiar mai m’ha agradat gaire. Sempre estava remenant al taller”. 

 

En aquell moment els pares li van dir que ja era prou gran, “no em podien obligar”. 
Després d’aquesta experiència al taller, en Carles va decidir que volia tornar a 
estudiar. Es va preparar la prova d’accés a un cicle formatiu, anant a una acadèmia al 
vespre, i durant el dia treballava al taller:  

“M’ho agafava bé (...) me’n vaig anar a Girona a fer un mòdul 
d’electromecànica. Vaig estar un any i mig i el meu pare em va oferir de 
tornar aquí i el vaig acabar a Olot”.  
 
“Vaig anar a Girona perquè tenia un col·lega però allà a Girona no feia 
res, la veritat. Vaig compartir un pis. M’ho vaig passar bé. Els pares m’ho 
van posar fàcil. Sempre m’han ajudat”.  

 

Un cop es va treure aquesta titulació es va matricular al curs d’encarregat de taller que 
actualment està seguint per presentar-se a l’examen oficial del departament d’Indústria 
a Girona. Ara està compaginant aquests estudis amb la feina al taller del seu pare, que 
està en un poble situat a 15 minuts en cotxe d’Olot. El seu pare va arrencar el taller tot 
sol i al principi li va costar, però en Carles no recorda haver patit pels diners de la 
família. La seva mare treballa en un supermercat de la seva tieta. 

Fa un any que en Carles està donat d’alta d’autònom al taller, coincidint amb el 
moment que va començar a treballar més hores i cada dia. Fins aleshores...  

“treballava amb el pare i em pagava pel que havia treballat. Sempre. Des 
de petit. Sempre ha estat molt legal amb això (...) Ara començo a cotitzar 
i també hi ha molt de risc en aquesta feina”.  

 

Treballa de dilluns a divendres. Els caps de setmana només si hi ha una urgència. El 
seu pare treballa dissabtes i diumenges. 

A banda de la feina que ha fet al taller del seu pare, en Carles no té altre experiència 
laboral. En el taller només hi són ells dos i valora molt positivament tot el que ha après 
durant aquest temps:  

“m’ha ajudat molt anar treballant durant aquests anys perquè el que 
m’expliquen ja ho has anat remenant, ja ho has fet. La teòrica la entens 
molt més”. 

 

En Carles espera continuar formant-se en un futur:  
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“Cada cop surten més coses noves. L’anglès ho vull fer. M’he d’apuntar 
als vespres a algun lloc i m’interessa. Hi ha moltes coses del motor en 
anglès. Em faria gràcia. Quan abans era jove passava rotundament ara 
veig que és interessant”.  

 

D’altra banda, intenta fer tota la formació en electromecànica que li ofereixen les 
empreses de recanvis del sector de l’automoció.  

La idea d’en Carles és continuar amb el negoci de la família: “Ho he tingut clar des de 
fa molt de temps. Sempre m’ha agradat això”. Li agradaria, a més a més de tenir el 
taller de reparació, “fer compra venda de cotxes. M’agrada relacionar-me amb la gent. 
Si pogués posar planxisteria també. Mecànica, planxisteria i compra-venda. Ampliar el 
negoci. Si ho pots fer tot, abraces més”.  

En Carles fa dos anys que surt amb una noia. Diu que d’aquí a uns anys li agradaria 
marxar de casa i anar a viure junts:  

“Però ho vull fer jo. No vull que m’ajudin. Fer un raconet. M’agradaria 
viure a Olot. La nòvia treballa i vol estudiar. Treballa en un supermercat, 
mitja jornada, va acabar l’ESO. Ara vol fer un cicle d’administració, 
perquè del supermercat n’està ben cansada”.  

 

En Carles comenta que la feina és un tema de conversa força habitual entre els amics 
com també ho és parlar de la crisi: 

“ens preocupa, els que tenim el negoci, que els clients paguin. Per als 
amics que no treballen, trobar feina és molt difícil. Els que en busquen, 
normalment en troben. Són feines en un magatzem, en el súper, de matí 
per poder estudiar a la tarda. També depèn de l’estat de la família. 
Normalment els amics que tenen negoci és perquè segueixen el negoci 
dels pares. Alguns es plantegen arrencar un negoci però els costa. Més 
pels diners que per altra cosa, de ganes no en falten”. 

 

5.9 Patrícia, 16 anys 

La Patricia va néixer a Villa Constitución, a l’Argentina. Va arribar a Olot amb 9 anys 
amb la seva mare i la seva germana gran. El pare va venir un any abans que elles per 
trobar feina i després van fer el reagrupament familiar. En aquests moments la Patrícia 
viu amb la seva mare i el seu company. El seu pare va morir fa 7 mesos d’una malaltia 
del cor, portava uns anys divorciat de la mare. La seva germana gran té 30 anys i en fa 
5 que viu a Platja d’Aro amb el seu company on treballa en una botiga de roba. Fa un 
any la Patrícia van anar a l’Argentina i s’hi va estar un mes. Hi va anar a veure l’àvia 
que estava molt malalta i poc temps després va morir, i a veure la resta de la família. 
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La Patrícia va arribar a Olot a 3r de primària, on va cursar estudis en una escola de la 
ciutat, sense cap problema. El procés migratori no la va afectar i de seguida es va 
adaptar a la nova vida:  

“els primers dos anys ja parlava el català. No em va costar gaire. Em 
feien anar a l’aula d’acollida, Erem 10 com a molt”. 

 

Quan va arribar a l’Institut, però, les coses van canviar:  

“El primer d’ESO em va anar bé. Em van quedar 2 i vaig recuperar una. 
A segon em van passar a tercer amb 7 matèries. No m’hi ficava. No 
estava per lo que tenia que fer. La psicòloga em feia prendre pastilles 
per la concentració a classe. Com que a mitjans de 3r tampoc no feia res 
i em quedaven moltes per recuperar em vam dir, anem a l’Aula. Al matí 
feia UEC i a la tarda Institut”.  

 

La Patrícia creu que la possibilitat de cursar l’ESO a l’Unitat d’Educació Compartida li 
va anar bé:  

“Em va anar millor fer-ho així, perquè no estava tant al cole. Només dues 
hores i ja estava. No m’agradava estar tota l’estona al cole, allà sentada 
sense dir res. Però a la UEC anavem més al nostre rotllo i així. Després 
em vaig canviar a Aula Format i va anar millor. Vaig fer l’aula de fusta, 
durant 2 anys. Vaig repetir 3r ESO i després 4t. Al matí feia la fusteria i a 
la tarda l’Institut (...) Feia dossiers i ho vaig aprovar tot. Fent-ho així, no 
em va costar molt. L’Aula Fusta m’ha anat molt bé perquè m’he tret 
l’ESO. No volia estudiar però volia tenir el títol, perquè tal i com estan les 
coses el necessito. La fusteria m’ha anat bé per aprendre coses que no 
sabia”. 

 

La Patrícia es va treure l’ESO l’estiu passat i ara no estudia perquè no va arribar a 
temps a matricular-se en un cicle de perruqueria:  

“En principi volia estudiar per cuidar nens. Però em vaig tirar enrere. No 
sé per què (...) Vull estudiar un cicle formatiu de perruqueria però la 
meva mare no tenia diners per pagar-me un lloc bo per estudiar. Però 
com que no tinc diners faré un de la Generalitat però quan em tenia 
d’apuntar no ho vaig poder fer perquè tenia que entregar un dossier de 
dibuix d’ESO. Això si que em va costar. M’hi vaig estar temps i llavors 
em van dir que fins l’any que ve no puc. Al febrer de l’any que ve. Això 
es fa a Girona o Figueres. Vull fer això i ficar-me a treballar i, si puc, ja 
m’ho pagaré jo. Tinc amigues que van a estudiar i ja aniré. El de Vic 
demanaven 2000 i pico euros més 1000 euros de material. Vaig fer 
comptes de tot i sortien 6000 euros. No ho podíem pagar”.  

 

La Patrícia voldria estudiar perruqueria per més endavant...  
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“poder treballar i de mentres formar-me més en perruqueria, també per 
ser esteticienne. M’agradaria tenir un centre d’estètica”. 

 

Ara la Patrícia busca feina  

“vaig repartint currículums i volia estudiar francès però ja ho han tret tot 
“(cursos a l’Institut Municipal d’Educació). “Deixo els currículums i 
sempre em diuen, ja et trucaré. He treballat amb la meva mare, quan el 
meu padastre tenia un restaurant, i l’havia ajudat a la cuina. La meva 
mare em donava alguna cosa”. Ara té certa por davant la possibilitat que 
la truquin d’alguna feina: “Em fa por que em truquin i em diguin has de 
venir. Sóc vergonyosa i tímida i per vergonya puc fer malament les 
coses. Al principi, un cop m’acostumo i agafo confiança, ja està”. 

 

El pare de la Patrícia va morir fa 7 mesos:  

“D’un atac cardiorespiratori, tenia problemes de cor i ja l’havien operat. 
Tenia 53 anys. Tenia molt bona relació amb el pare, anava a dinar (...) 
també l’ajudava a anar a comprar, amb les bosses, perquè ell no podia”. 

 

A la Patrícia li preocupa la situació de la seva mare, amb qui sempre ha conviscut.  

“La meva mare està a l’atur (...) Fa 3 anys que està a l’atur. Treballava 
netejant cases i va tenir dos hèrnies discals. La van operar i la van 
operar malament. La van tornar a operar però li ha costat recuperar-se. 
Ja no cobra l’atur. Cobra una ajuda, una pensió de viduïtat pels 25 anys 
que va estar amb el meu pare. Ella va al Mas les Mates (Centre de 
Recursos i de Formació municipal) i li han dit que encara no han sortit 
els cursos. M’apuntaré amb la mama o així. Si fan alguna cosa de cuina 
també m’apuntaré”. 

 

La Patrícia ha rebut ajuda psicològica des que és petita. Primer per dèficit d’atenció 
quan anava a l’escola i més recentment quan va morir el pare:  

“Quan va passar tot lo del meu pare em van començar a portar al 
psicòleg perquè la mama em deia que tenia molts canvis d’humor. Amb 
ella estava molt més protectora. Vaig estar 4 mesos anant-hi. Em feien 
parlar del que havia passat, de com anava la situació a casa. Abans ja hi 
anava, quan era més petita. Durant molts anys, 3 o 4 anys. El mes 
passat ja em van dir que si no volia anar més, ja ho podia deixar. Si 
necessito alguna cosa els puc trucar”. 

 

La mare de la Patrícia rep ajuda d’una treballadora social i a vegades els donen punts 
per bescanviar per aliments “a vegades ho fem servir, segons com ens vagi el mes”. 
La Patrícia explica que van haver de treure al padastre del padró per poder rebre 
l’ajuda i que a la seva mare se li va passar una data per renovar l’ajuda i l’hi van treure 
perquè se li havia oblidat,  



 Repensant el concepte de treball. 
Quines ocupacions per a quins 

joves? Trobar feina o crear feina? 
Informe Garrotxa 

 

 76 

“només havia passat una setmana. Ho hauràs de tornar a demanar l’any 
que ve, li van dir”.  

 

La Patrícia expressa la seva angoixa davant la situació econòmica que viu a casa i la 
incertesa pel futur:  

“Em preocupa que l’economia i així vagi a pitjor. Abans mai m’havia 
faltat res. Però fa uns anys te n’adones més del que és. És més difícil 
quan et passa més. El pare després de lo del cor no podia treballar, li 
van donar la invalidesa i rebia ajudes. Jo l’acompanyava a fer la compra. 
Hi ha gent que ho està passant pitjor que jo i hi ha qui ho està passant 
millor. Jo és com si estigués al mig. Ara mateix no és que ho estigui 
passant molt malament però tampoc estic bé. Però si estan pitjor que 
nosaltres no sé com poden estar, perquè mentalment és molt greu. La 
meva mare està malament. Ella diu que se sent inútil, perquè no la 
truquen. No és que la vegi patir ni plorar, però jo sé que està malament. 
Quan va rebre l’ajuda del meu pare es va alegrar una mica perquè 
l’ajudava a tirar endavant. A mi m’intenta no demanar diners de la meva 
paga però si ella necessita jo li dono, no tinc cap problema. A mi m’ha 
d’arribar més paga d’Argentina i l’espero per donar-li diners a la meva 
mare. Si tinc diners li donaré a ella. M’agradaria treballar per tenir els 
meus propis diners i poder-li donar”.  



 Repensant el concepte de treball. 
Quines ocupacions per a quins 

joves? Trobar feina o crear feina? 
Informe Garrotxa 

 

 77 

Annex 1: Relació d’entrevistes dutes a terme treball de camp La Garrotxa 
 
11 de juliol de 2012 
 

 Maria Hernandez, Centre d’Empreses de Les Preses (Les Preses) 
 

 Lídia Fernandez, Institut Municipal de Promoció de la Ciutat, Olot 
 

 Sr. Jesús Romero, cap oficina Garrotxa Departament d’Agricultura, Olot 
 
 
12 de juliol de 2012 
 

 Josep Compte, Responsable Àrea Joventut Consell Comarcal de La Garrotxa, 
Olot 

 
 Teresa Fàbrega, directora Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, Olot 

 
 Anna Descals, responsable programa joves en risc del Consorci 

 
 Tomàs Segundo, director Centre Integral de Formació Professional, Olot 

 
 
30 de juliol de 2012 
 

 Carme Jordà, responsable área Benestar Cooperativa La Fageda, La Fageda  
 

 Maria Colon, responsable projecte Mirall del SIC (Servei Integració a la 
Comunitat), Cooperativa La Fageda. 

 
 Jove en risc que participa en projecte Mirall 

 
 Josep M. Ginabreda, gerent Cooperativa Verntallat 

 
 
2 d’octubre de 2012 
 

 Jpve ramader (finca familiar/La Pinya, La Vall d’en Bas) 

 Jove en risc d’exclusió (CAS, Olot) 

 Jove en risc d’exclusió (CAS, Olot) 

 
 
9 d’octubre de 2012 
 

 Sònia Ariño (Càritas, Olot)  

 Josep Devesa (Empresa Rocatomba, Olot) 

 Pep Calm (director PQPI-PTT, Institut Municipal d’Educació, Olot) 
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 Jove ramader i productor de làctics (Mirès de l’Estany, La Vall d’en Bas) 

 
16 d’octubre de 2012 
 

 Jove emprenedor horta biológica i producció de mel (Montagut) 

 Raúl (Director, Aula Format, Olot) 

 Alex Ventura, coordinador projectes Creu Roja (Olot) 

 
13 de novembre de 2012 
 

 Jove noi Aula Format 

 Jove noi Aula Format 

 Jove noia Aula Format 

 Jordi Terrades, gerent Garrotxa Líder 
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