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1. INTRODUCCIÓ

Des de l’any 2019, quan es va publicar el 5è Informe de competitivitat, el context internacional s’ha vist alterat per la pandèmia de

la Covid-19, la guerra a Ucraïna, l’encariment del preu de l’energia, la dificultat d’accedir a determinades matèries primeres

bàsiques, o l’increment dels tipus d’interès per combatre la inflació, entre d’altres. Tots aquests fets han intensificat la necessitat

d’encarar els reptes que ja es plantejaven en el darrer Informe. Així, el 6è Informe de competitivitat de la comarca d’Osona

recupera el concepte amb el que es va treballar anteriorment, en què la competitivitat d’un territori depèn de la seva estabilitat

a llarg termini, determinada per un creixement econòmic sostingut, la cohesió social i la sostenibilitat. Però hi afegeix el

nou marc definit des d’Orkestra (Institut Basc de competitivitat) per abordar les tres grans transicions (demogràfica-social, verda i

digital) que fa necessari incorporar a l’anàlisi territorial dimensions que van més enllà del progrés econòmic. En concret

l’objectiu final és “promoure que la competitivitat del territori generi benestar sostenible inclusiu per a la ciutadania” (Nou marc per a

la competitivitat territorial, Orkestra).

Com a novetat, aquest any s’incorpora a l’Informe una anàlisi prospectiva amb l’objectiu d’aportar més elements a la reflexió

del futur de la comarca. Per fer-ho s’ha emprat la metodologia dels Tres demàs; un enfocament progressiu a partir de l’evolució

dels principals indicadors amb els que treballa l’Observatori Socioeconòmic d’Osona que permet fer una anàlisi tot generant

diversos escenaris del que pot passar.

En paral·lel, al març del 2022, es va signar el manifest “Osona, reptes de futur”, on els agents del territori van consensuar una

agenda estratègica per treballar en base a cinc línies; la transformació del sector agroalimentari, el talent i col·lectius

vulnerables, la mobilitat del futur, la transformació digital de la societat, la millora de la salut i l’assistència sanitària, on

recentment s’ha incorporat una sisena línia, la nova energia d’Osona (NEO).

El projecte de l’Informe de competitivitat no finalitza amb aquest document sinó que contempla continuar la reflexió amb espais

de debat i participació per detectar les oportunitats que els reptes de les transicions generaran per la comarca.
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2. METODOLOGIA
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2. METODOLOGIA

Aquest Informe utilitza la metodologia del nou marc de competitivitat definit des d’Orkestra l’any 2021, una evolució de

l’anterior. Fins ara, els informes de competitivitat empraven una metodologia basada en el model definit per Michael Porter,

segons el qual el desenvolupament econòmic d’un territori s’explicava per tres factors: la dotació de recursos, els factors macro i

els factors micro econòmics. Però la necessitat d’una anàlisi de les dimensions de la competitivitat del territori més enllà del

progrés econòmic, han estat decisives alhora d’adoptar aquest nou marc de treball. Aquesta vegada es vol treballar des d’una

visió a llarg termini de la sostenibilitat, incorporant els reptes i les oportunitats vinculades a les tres transicions (demogràfica-

social, verda i digital).

L’Informe actual pren com a punt de partida el posicionament competitiu de la comarca amb una diagnosi que a la vegada es

divideix en dues àrees d’estudis:

• El context estructural: l’estructura demogràfica, l’estructura econòmic-empresarial i l’estructura institucional i formativa.

Aquestes estructures són les característiques del territori força permanents i estables, on no es pot incidir a curt termini, però

elements molt importants de context.

• Els determinants de la competitivitat i el benestar: la dimensió del benestar i la dimensió del resultat econòmic-

empresarial. La primera reflecteix el benestar de la ciutadania des d’una perspectiva multidireccional, incloent-hi àmbits com

la satisfacció amb la vida, el treball, la formació, la renda i desigualtats, l’habitatge, la salut, el medi ambient i la mobilitat. La

segona dimensió analitza estrictament indicadors de l’àmbit econòmic, com indicadors de productivitat i Producte Interior

Brut, o d’entorn empresarial.
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2. METODOLOGIA

Seguidament el capítol d’anàlisi prospectiva construeix fins a onze escenaris de futur a partir de la diagnosi i un procés

consultiu mitjançant la teoria dels Tres demàs.

Tot plegat conclou amb uns reptes i oportunitats que té Osona com a territori en el marc de les tres transicions. Des de les

línies estratègiques ja s’ha iniciat aquest treball (Osona, reptes de futur), prenent com a punt de partida el 5è Informe de

competitivitat (2019), i ara el 6è Informe de competitivitat és un nou element per contribuir a aquest espai de reflexió i detecció

d’oportunitats.

Els reptes de les tres transicions són transversals i impliquen la col·laboració de diferents actors, d’aquí la importància de

construir una agenda compartida sobre la governança col·laborativa públic i privada. Malgrat la globalitat d’aquests fenòmens,

des de la comarca sumant la participació de la ciutadania es pot contribuir a fer que aquests canvis generin un impacte positiu

per Osona i pel planeta.
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2. METODOLOGIA
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3. CONTEXT ESTRUCTURAL – Estructura geodemogràfica
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La comarca d’Osona es localitza a l’extrem nord-est de Catalunya i és la més oriental de les Comarques Centrals. La seva posició

geogràfica i el pas de dos grans eixos viaris com la C-25 i la C-17, així com, la línia ferroviària R3 situa als residents de la comarca

a una hora de distància o menys de ciutats com Barcelona, Girona, Olot, Ripoll, Berga, Manresa, Cervera, Igualada, entre

d’altres. En altres paraules, a una hora des del centre d’Osona hi ha una àrea on hi viuen 4 milions d’habitants; els residents de

bona part del nord de la regió metropolitana, els residents d’una part de l’entorn metropolità de Girona i els residents de les

Comarques Centrals.

3. CONTEXT ESTRUCTURAL – Estructura geodemogràfica

La localització d’Osona

La comarca d’Osona té una població de 165.229 habitants, el 2,11% de la població de Catalunya. En conjunt, Osona ha

incrementat un 30,5% la seva població des de l’any 2000, un augment superior al registrat a Catalunya (+24,4%). Des d’un punt

de vista regional, la població s’ha repartit al voltant de quatre grans sistemes territorials: la Plana de Vic, el Lluçanès, la Vall del

Ges-Bisaura i el Collsacabra-Guilleries/Montseny. El 79% de la població es concentra als municipis de la Plana de Vic.

Seguidament, Vall del Ges-Bisaura és la segona regió amb un major pes poblacional (14,14%). En els dos últims casos, Lluçanès

(4,15%) i Collsacabra-Guilleries/Montseny (2,64%) són les dues àrees més poc poblades. En les darreres dues dècades el

creixement del +30,5%, no ha estat igual en les diferents àrees; la Plana de Vic ha augmentat un 32,7% la població, els municipis

de la Vall del Ges-Bisaura ho han fet un 18%, el Collsacabra-Guilleries/Montseny ho ha fet un 8,10%, i el Lluçanès ha estat l’única

que ha perdut població amb un decreixement del -5,9%. Finalment, agrupant els municipis en funció de la seva mida, podem

concloure que en general en els darrers vint anys creixen els grans i perden població els petits. Aquells entre els 5.001-10.000 i

10.001-50.000 habitants són els que registren un major creixement, 33,4% i 35,1% respectivament des de l’any 2000. Per la seva

banda, aquells de menys de 500 habitants són els que registren un menor creixement amb només el 5,3%. Tot i això, es destaca

un canvi des de la pandèmia: entre el 2020 i el 2022 els municipis de menys de 2.000 habitants són els que tenen un augment

relatiu més elevat, un 4,6% els de menys de 500 hab. I un 3,21% els d’entre 500 i 2.000 hab.
15



A Osona resideixen 165.229 persones, segons les dades del padró municipal.
La comarca, amb el 2,11% de la població de Catalunya, se situa en dotzena
posició, per darrera de la Selva (2,26%) i per davant del Garraf (1,99%).

L’augment de la població catalana dels darrers vint anys ha estat molt marcat
per l’arribada de població estrangera. Catalunya ha passat d’una taxa
d’estrangeria del 4% l’any 2001 al 16,1% l’any 2021 i Osona ha passat d’una
taxa d’estrangeria del 5,3% a un 16,4% en aquests vint anys. Avui dia, la taxa
comarcal se situa molt a prop de la mitjana catalana, i lluny de comarques
amb taxes molt altes com la Segarra (27,7%) o l’Alt Empordà (24,9%).

En general, a Catalunya els territoris amb taxes d’estrangeria
altes tenen índex d’envelliment baixos, en aquest sentit no
podem considerar a Osona en conjunt com una comarca
envellida. Amb un índex d’envelliment de 112, es troba lluny
de comarques com la Terra Alta (248), el Priorat (220), el
Pallars Jussà (208), el Ripollès (206) o la Ribera d’Ebre (201).
Malgrat això, sí que hi ha municipis a la comarca amb índex
d’envelliment superiors que se situen al nivell dels més alts de
Catalunya, com Tavertet (462), Sant Boi de Lluçanès (356), Sant
Sadurní d’Osormort (340), Rupit i Pruit (294), Oristà (259),
Sobremunt (243) o Vilanova de Sau (231).

Distribució de la població

Taxa 
d’estrangeria

Índex 
envelliment

La distribució de la població

3. CONTEXT ESTRUCTURAL – Estructura geodemogràfica
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Amb 50 municipis, Osona és la segona comarca catalana en nombre de municipis,
després de l’Alt Empordà que en té 68. Ara bé, les característiques
sociodemogràfiques dels municipis osonencs són molt diverses i tenen molta
relació amb la seva situació geogràfica. En poc més de 13 km, tres municipis (Vic,
Manlleu i Torelló) concentren més del 50% de la població comarcal (83.154
persones).

En els darrers deu anys, la comarca ha seguit la tendència general a concentrar la
població en els municipis més grans, aquests són els que més han augmentat
(+10,2%). Però, a Osona destaca a més el creixement que han tingut els municipis
d’entre 500 i 2.000 habitants (+7,1%), amb una dinàmica que es desmarca del que
es podria esperar per aquest perfil de municipi. Per exemple, el creixement que
han tingut, ja des del 2001, municipis com Muntanyola que amb un creixement del
99% quasi ha duplicat la seva població, així com Santa Eulàlia de Riuprimer (+63%)
o Sant Martí de Centelles (+58%). Aquests municipis, tenen taxes altes de natalitat,
però a diferència dels municipis més grans (Vic, Manlleu i Torelló), tenen taxes
d’estrangeria baixes.

Distribució de la població

3. CONTEXT ESTRUCTURAL – Estructura geodemogràfica

Municipis Població Variació 

2012-2022

Població 

comarcal

Superfície Densitat de 

població

Població 

0 a 15 anys

Població 

16 a 64 anys

Població 

65 anys i més

Taxa 

estrangeria

Taxa 

natalitat

Municipis < 500 habitants 19 4.223 3,8% 2,6% 512,73 km2 8,24 hab./km2 14,8% 63,0% 22,3% 4,3% 7,81

Municipis 500 - 2.000 habitants 10 9.327 7,1% 5,8% 303,54 km2 30,73 hab./km2 16,1% 63,2% 20,7% 8,2% 8,47

Municipis 2.001 - 5.000 habitants 14 38.752 2,7% 23,6% 307,20 km2 126,15 hab./km2 15,9% 64,8% 19,4% 7,1% 6,09

Municipis 5.001 - 10.000 habitants 4 29.099 5,4% 17,7% 60,43 km2 481,53 hab./km2 16,7% 64,7% 18,6% 8,9% 7,18

Municipis > 10.000 habitants 3 82.676 10,2% 50,3% 61,29 km2 1348,93 hab./km2 17,8% 65,3% 16,9% 25,1% 8,93

Font: Idescat
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A Osona, el 49,69% de la població són dones (82.110) i el 50,31% són homes (83.119). La piràmide de població mostra una
estructura pròpia dels països europeus, on la base en edats inferiors als 40 anys deixa de ser més ampla. Quasi un terç de la
població comarcal té entre 40 i 59 anys (50.517 persones; 31%), tot i que la població amb nacionalitat estrangera se situa
majoritàriament entre els 30 i els 49 anys (43%). A partir dels 60 anys, la població va reduint-se progressivament, sobretot la
població estrangera que a partir dels 65 anys és molt minoritària. Per contra, tot i la reducció dels naixements en la darrera
dècada, la base de la piràmide es manté gràcies a la natalitat més elevada de la població estrangera.

L’estructura de la població

Pel que fa al gènere, en la població de nacionalitat espanyola les
dones predominen lleugerament (50,5% vs. 49,5%), però on sí que
destaquen diferències importants és en les franges altes; les dones
representen el 70% de la població de més de 70 anys. També
destaca en la població de nacionalitat estrangera que el pes dels
homes és força superior (54,22% vs. 45,8%) en conjunt.

3. CONTEXT ESTRUCTURAL – Estructura geodemogràfica
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Per grups d’edat, com dèiem Osona no es considera envellida en

relació al context català. A la comarca el 18,1% de la població té més

de 65 anys (el 19% a Catalunya), i en alguns municipis aquest grup de

població és encara inferior: Muntanyola (14,2%), Santa Eulàlia de

Riuprimer (14,5%), El Brull (15,3%), Orís (15,3%), Sant Martí de

Centelles (15,6%) o Vic (15,6%). Tots ells, municipis on en els darrers

vint anys més ha augmentat la població.

Tot i això, hi ha municipis amb un índex de sobreenvelliment

(població de 85 anys i més sobre la població de 65 anys i més) molt

elevat. De mitjana a Osona hi ha un índex de 18,13, mentre que a

Catalunya la mitjana és de 16,9, un fet a tenir en compte atès que

com dèiem l’índex d’envelliment a Osona (112,0) és inferior que al

conjunt català (120,89). És a dir, a la comarca l’índex d’envelliment

queda suavitzat perquè hi ha un pes elevat del grup de població més

jove, però a la vegada hi ha un nombre important de persones molt

envellides (85 anys i més) com indica l´índex de sobreenvelliment.

Com a resultat Osona té una taxa alta de dependència global (52,3),

que mesura la càrrega que representa la població potencialment

inactiva per a la població en edat de treballar.

3. CONTEXT ESTRUCTURAL – Estructura geodemogràfica

Distribució per grups d’edat

Osona

Catalunya
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L’envelliment de la població

Els municipis amb un índex d’envelliment
més alt se situen a la corona d’Osona,
allunyats de l’eix central de la C17 o del
corredor de línia R3 del tren, que també fa que
se situen més lluny dels principals serveis.

Alguns d’aquests municipis són:
• Tavertet→ 462,5
• Sant Boi de Lluçanès→ 355,36
• Sant Sadurní d’Osormort→ 340
• Rupit i Pruit→ 293,94
• Oristà→ 258,73
• Sobremunt → 242,86
• Vilanova de Sau→ 230,77
• Santa Maria de Besora→ 205
• Sant Martí d’Albars → 213,33
• Perafita→ 198,15

El municipis més envellits són també els que han anat perdent població en els darrers vint anys, només amb alguna
excepció com per exemple Perafita. I formen part del grup dels municipis més petits de la comarca.

Molts dels municipis amb un índex
d’envelliment alt tenen també un
percentatge elevat de persones que
viuen soles, que sovint són dones.
Alguns dels municipis amb moltes llars
unipersonals són:
• Tavertet→ 50% llars unipersonals
• Sant Sadurní d’Osormort→ 43,6%
• Espinelves→ 38,8%
• Vic (districte 01)→ 36,7%
• Sant Agustí de Lluçanès→ 35,1%
• Lluçà→ 35%
• Vilanova de Sau→ 34,6%
• Montesquiu → 34,5%
• Alpens → 33,3%
• Santa Maria de Besora→ 32,4%
• L’Esquirol→ 31,2%
• Rupit i Pruit→ 29%

Índex d’envelliment

3. CONTEXT ESTRUCTURAL – Estructura geodemogràfica
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La taxa d’estrangeria d’Osona és del 16,4%, lleugerament superior a la de

Catalunya (16,1%). Els municipis amb un major volum de població són els que

concentren també més població estrangera; Vic un 29%, Manlleu un 24% i

Torelló un 14%.

Durant la primera dècada dels 2000’s, el territori osonenc esdevé un

enclavament estratègic, atraient fins a 17.952 persones (+363%). La seva

activitat econòmica, una indústria agroalimentària amb una elevada demanda

de mà d’obra amb poca qualificació, així com, la presència de grans

infraestructures com la C-17, la C-25 o l’R3 van actuar com un pol d’atracció.

Posteriorment, com a conseqüència de la crisi financera, aquest dinamisme

s’estanca, fins i tot, reduint-ne la seva presència a la comarca durant el 2011-

2015. A partir del 2016, amb una millora de la conjuntura econòmica, Osona

retorna a dinàmiques prèvies a la crisi econòmica.

Com assenyalàvem anteriorment, Vic, Manlleu i Torelló, són els municipis on

es concentra un major nombre de població estrangera.

La població estrangera resident

Taxa d’estrangeria

3. CONTEXT ESTRUCTURAL – Estructura geodemogràfica

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat
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En el cas de Vic, el 55% de la seva població estrangera prové dels països del

Marroc, Ghana i l’índia. De fet, des del 2000, el continent africà és el principal origen

de la població migrant vigatana, sent quatre de les cinc nacionalitats d’aquesta regió

mundial de les més presents a la capital (Marroc, Ghana, Nigèria i Senegal: +51%).

Centrant-nos en Manlleu, el 63,1% de la seva població migrant és de nacionalitat

magrebina, vint punts percentuals més que en el cas vigatà (24,26%). De manera

paral·lela, més enllà de Ghana, país que es consolida en la segona posició en els

diferents municipis objecte d’estudi, les nacionalitats romanesa (7,17%), colombiana

(3,14%) i xinesa (2,24%) són les tres nacionalitats amb un major pes a la localitat

manlleuenca.

Finalment, la població de Torelló ressalta la inexistència de persones amb

nacionalitat índia (Vic: 14,49%), el protagonisme d’aquesta regió l’assoleixen els

habitants del seu país limítrof, Pakistan (1,27%). D’altra banda, un tret comú que

comparteix amb Manlleu és l’elevat pes representatiu de la nacionalitat magrebina

(43,13%). Aquesta registra una diferència de 27,73pp respecte a la nacionalitat

ghanesa (15,40%), segona població més present al municipi. Així mateix, com en el

cas anterior, Romania esdevé igualment la tercera nacionalitat més rellevant amb el

6,45% i Colòmbia amb el 3,33%.

3. CONTEXT ESTRUCTURAL – Estructura geodemogràfica
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Les projeccions demogràfiques

Segons les projeccions demogràfiques de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), en l’escenari mitjà Osona arribarà als

185.496 habitants l’any 2046. La població de Catalunya en conjunt continuarà creixent i arribarà als 8,1 milions l’any 203, 8,4

milions l’any 2041 i 8,7 milions l’any 2071.

Osona es troba entre les comarques on més augmentarà la

població (+5%) fins l’any 2031, aquestes són les situades al litoral

i prelitoral. Només sis comarques perdran població: la Terra Alta

(-5,7%), les Garrigues (-2,5%), la Ribera d’Ebre (-1,5%), l’Alt Urgell

(-1,4%), la Conca de Barberà (-0,7%) i l’Alta Ribagorça (-0,1%).

Ara bé, tot i el creixement global, no tots els grups d’edat

augmentaran. Es preveu que l’any 2031 el grup de 0 a 15 anys

haurà disminuït a totes les comarques com a resultat de la baixa

natalitat. La població del grup d’edat en edat de treballar

augmentarà lleugerament per la previsible arribada de població

estrangera, fent créixer la població activa del país, però serà més

envellida pel pes de la generació que tindrà entre 55 i 64 anys.

Pel que fa la població de 65 anys i més també augmentarà a

totes les comarques catalanes.

3. CONTEXT ESTRUCTURAL – Estructura geodemogràfica
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L’Idescat també preveu que la natalitat continuarà disminuint en la pròxima dècada. A totes les comarques hi haurà menys

naixements. Aquest fet acompanyat de l’envelliment de la població farà que el creixement natural sigui negatiu. Malgrat això,

com dèiem, la població augmentarà i ho farà per l’arribada de població estrangera.

Segons l’escenari mitjà, fins al 2031 s’estima a Catalunya un

saldo migratori de població neta de 42.000 persones per

any, i més a llarg termini es preveu que aquest sigui de

35.000 persones per any. Per tant, la migració serà el

component que determinarà el creixement de la població a

Catalunya com a mínim fins l’any 2046. A Osona, des de l’any

2017 hi més defuncions que naixements, amb l’excepció del

2019 quan hi va haver 1.396 naixements i 1.393 defuncions.

També és el component migratori el què fa créixer la

població comarcal.

El grup de població entre 0 i 15 anys a la comarca s’haurà

reduït al 14,4% ja l’any 2031. I un de cada quatre habitants

tindrà més de 65 anys, arribant al 30% de la població l’any

2046. Per generacions, aquell any el grup d’edat més

nombrós a la comarca serà el de les persones de 68 anys. Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades d’Idescat

3. CONTEXT ESTRUCTURAL – Estructura geodemogràfica
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Per municipis, l’any 2033 el creixement de la població a Osona estarà molt concentrat a Vic, que arribarà a representar el 31% de

la població comarcal (actualment és el 28%). A nivell català, Vic serà la primera ciutat de més de 40.000 habitants que més

creixerà, superant a Mollet del Vallès, Esplugues de Llobregat, Figueres i Gavà. Es preveu que l’any 2025 Vic superi els 50.000

habitants.

L’escenari mitjà preveu que en els propers deu anys, la població estrangera creixerà a la comarca en 9.000 persones. D’aquestes

aproximadament 3.300 residiran a Vic, 1.000 a Manlleu, 800 a Torelló, 500 a Tona, 445 a Taradell, 366 a Centelles i 344 a Roda de

Ter. La resta es distribuiran principalment entre la resta de municipis propers a l’eix de la C17.

Com es pot observar en els mapes inferiors, l’eix del corredor de l’R3 concentrarà gran part de la població activa. L’envelliment

actual dels municipis de la corona d’Osona s’accentuarà, només amb l’excepció de Montesquiu i Sora on el grup de més edat no

tindrà tant pes.

3. CONTEXT ESTRUCTURAL – Estructura geodemogràfica
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A Osona hi ha 5.340 comptes de cotització, segons el registre de la Seguretat Social

del tercer trimestre del 2022. En conjunt, l’any 2020 aquestes empreses van facturar

11.299,5 milions d’€. D’aquests, el 51,5% es va facturar per empreses del sector

industrial, el 41,6% per empreses del sector serveis, el 3,6% per les del sector primari

i el 3,3% per les del sector de la construcció.

La distribució a la comarca de l’activitat econòmica se situa en l’eix central de nord

a sud, seguint el corredor de la R3. Hi ha alguna excepció pel que fa als llocs de

treball que ve determinada per empreses grans del sector alimentari ubicades a

Viladrau, l’Esquirol o Olost.

Trams facturació % Empreses

Menys de 100 mil € 26,7%

De 100 mil a 1 milió d'€ 51,2%

De 1 a 10 milions d'€ 18,9%

De 10 a 100 milions d'€ 3,0%

Més 100 milions d'€ 0,3%

Així en pocs quilòmetres trobem una

gran concentració de llocs de treball.

Vic i Gurb, concentren el 45% dels

llocs de treball comarcals, i una gran

part d’aquests es troben en el

continu dels polígons de Vic nord i

Gurb. Si hi afegim els municipis

adjacents de Manlleu i Torelló tenim

en una distància d’uns 13 km el 60%

dels llocs de treball d’Osona. Amb el

que comporta en termes de

desplaçaments com es veurà més

endavant en el capítol de mobilitat.

Font: Elaboració pròpia, a partir del Registre Mercantil

Font: Elaboració pròpia, a partir de dades d’idescat

3. CONTEXT ESTRUCTURAL – Estructura econòmica empresarial
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Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades d’Idescat

L’estructura econòmica empresarial d’Osona es caracteritza per la combinació d’un destacat sector industrial i d’un sector

primari essencial, no només dins la cadena de valor agroalimentària, l’especialització sectorial més important de la comarca,

sinó també per mantenir l’equilibri entre l’eix rural-urbà, tot i tenir un menor pes en volum.

La indústria aporta el 36,5% al VAB (Valor afegit brut) comarcal, amb el 31,8% dels llocs de treball i el 16,9% de les empreses,

dades molt superiors a la mitjana catalana. El sector primari, com dèiem, tot i ser el menor en volum, destaca comparativament

respecte el pes en l’economia catalana. En el sector de la construcció no s’aprecien diferències a considerar i és el sector serveis,

amb aproximadament 20pp per sota de la mitjana catalana, el menys present tot i ser el més representat en l’estructura

econòmica empresarial d’Osona.

3. CONTEXT ESTRUCTURAL – Estructura econòmica empresarial
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El comerç és l’activitat econòmica que encapçala el rànquing tant a Osona (23,3%) com al conjunt català (23,8%) amb poques
diferències. El que sí que varia respecte a les xifres per Catalunya és el pes d’algunes activitats; per exemple, a Osona el pes de
les indústries manufactureres és molt més alt (Osona 16,5%, Catalunya 8,5%), atès al caràcter industrial de la comarca.

A Catalunya, per contra, la segona activitat
amb més empreses és l’hostaleria (11,4%),
mentre que a la comarca ocupa la quarta
posició amb el 8,9% de les empreses. El
sector primari, com s’ha comentat, és
també una activitat que aglutina moltes
més empreses a Osona (4,6%) i en canvi és
molt minoritari al conjunt català (1%). Les
activitats professionals i tècniques, així
com les activitats sanitàries i socials estan
molt menys representades a Osona, el
mateix que les activitats immobiliàries o
activitats de les llars.

Activitats econòmiques amb representació
empresarial similar a la catalana són la
construcció, les activitats artístiques,
l’energia, l’aigua i la gestió de residus.

3. CONTEXT ESTRUCTURAL – Estructura econòmica empresarial
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Quant a la dimensió empresarial, a la comarca predominen les microempreses, el 82,4% de les empreses tenen menys de deu

treballadors. El 14,7% en tenen entre 10 i 49, el 2,5% són empreses mitjanes, entre 50 i 249 treballadors, i només el 0,4% són de

250 treballadors o més. Un dels canvis que ha provocat la crisi de la pandèmia ha estat la pèrdua de teixit empresarial a la

comarca, passant de tenir 5.753 empreses al desembre del 2019 a tenir-ne 5.350 al setembre del 2022. A més, durant aquest

període es va arribar al mínim històric quan al març del 2021 el nombre d’empreses amb seu a Osona va caure a 5.250. Però la

mortalitat empresarial arran de la pandèmia ha afectat majoritàriament a les microempreses, reduint-ne el pes en el global, i

aquestes han passat de representar el 85,6% el trimestre anterior a l’arribada de la Covid (desembre 2019), al 82,4% actual. Les

empreses petites, entre 10 i 49 treballadors han augmentat del 11,9% al 14,7%, les mitjanes del 2,2% al 2,5%, i les grans del 0,3%

al 0,4%. No hi ha diferències significatives quan comparem la distribució empresarial per dimensió entre Osona i la mitjana

catalana. La pandèmia ha reduït el nombre de microempreses a tota Catalunya. L’impacte va ser immediat, el març del 2020 les

microempreses van caure un -10% a Catalunya (9,7% a Osona). Però a Osona durant el primer any de pandèmia les

microempreses van reduir-se encara més (-15,6%), mentre que a Catalunya la reducció va ser lleugerament menor (13,2%).

3. CONTEXT ESTRUCTURAL – Estructura econòmica empresarial

Font: Elaboració pròpia, a partir de dades d’idescat
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Segons les dades d’afiliacions a la Seguretat Social, deu subsectors
concentren més del 80% dels llocs de treball a Osona (taula
adjunta). L’agroindústria concentra el 14,3% dels llocs de treball
comarcals i l’11,8% dels del subsector a Catalunya. En canvi, el
comerç que concentra a Osona el 13,6% només representa l’1,8%
del subsector català. A Catalunya, el subsector del comerç és el que
encapçala el rànquing amb el 15,7% dels llocs de treball, mentre
que l’agroindústria a Catalunya se situa en catorzena posició amb
només el 2,6% de les ocupacions. En tercer lloc, el subsector del
metall i l’electrònica concentra el 10,6% de l’ocupació comarcal i
representa el 5,6% del català.

Llocs de treball per subsectors (setembre 2022)

Top 10 Osona

Llocs de 

treball

Concentració 

sectorial

Agroindústria 10.360 14,3%

Comerç 9.809 13,6%

Metall i electrònica 7.625 10,6%

Serveis a l'activitat econòmica 6.505 9,0%

Coneixement, recerca i cultura 5.682 7,9%

Salut i serveis socials 4.729 6,5%

Construcció 4.650 6,4%

Hostaleria i turisme 3.365 4,7%

Administració pública 3.137 4,3%

Transport 2.215 3,1%

58.077 80,4%

Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades d’Idescat

Predomini d'autònoms % 

Serveis personals 53,6%

Agricultura i ramaderia 47,8%

Serveis financers 44,3%

Construcció 42,7%

Transport 37,8%

Per règim d’afiliació, hi ha uns sectors on hi predominen

clarament els treballadors assalariats. Aquests ocupen el

90% dels llocs de treball a l’administració pública,

l’agroindústria, la química i farmàcia, el coneixement i

recerca, i el metall i electrònica. Per contra, encara que no

de manera tan majoritària, on predominen els treballadors

autònoms és en els serveis personals, l’agricultura i

ramaderia, els serveis financers, la construcció i el

transport.

Predomini d'assalariats % 

Administració pública 99,8%

Agroindústria 97,6%

Química i farmàcia 95,0%

Coneixement i recerca 92,3%

Metall i l'electrònica 91,5%

3. CONTEXT ESTRUCTURAL – Estructura econòmica empresarial
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La comarca d’Osona, marcadament industrial, té poca

indústria amb mitjana-alta (13,4%) o alta tecnologia

(2,9%). En conjunt aquestes representen el 16,3% dels llocs

de treball a la indústria, mentre que al conjunt català

concentren el 33,6% d’aquests.

En canvi, els llocs de treball en indústria de baixa

tecnologia, 59,5% de l’ocupació industrial a Osona, estan

molt per damunt de la mitjana industrial catalana (39,7%).

Això es deu a l’especialització més important de la comarca,

l´agroindústria, una indústria classificada com a poc

tecnològica. Pel que fa als serveis, menys de la meitat són

intensius en coneixement, una xifra molt similar a la

mitjana catalana.

Comparativament amb Europa, de mitjana als països de la UE-27 el global de l’ocupació en indústria alta o mitjana-alta és del

6,1% (5,2% a Osona i 4,4% a Catalunya). Destaca molt més la diferència si ens fixem en el pes que tenen en el conjunt de

l’ocupació comarcal els serveis intensius en coneixement, els KIBS (Knowledge intensive business services) són molt inferiors a la

comarca on representen només el 28,5% de l’ocupació total, mentre que a Catalunya representen el 37,8% i a la UE-27 el

40,7%. Dins la Unió Europea hi ha països amb xifres molt més altes, com per exemple Suècia amb el 53%, Bèlgica amb el 49%,

Dinamarca amb el 47% o França i Finlàndia amb el 46%. Els KIBS generen molt valor afegit a un territori i són considerats el

motor cap a una economia de la innovació i el coneixement, així com un pol d’atracció de talent.

Indústria per nivell tecnològic

Llocs de treball Osona Catalunya

Indústria de baixa tecnologia 59,5% 39,7%

Indústria de mitjana-baixa tecnologia 24,2% 26,7%

Indústria de mitjana-alta tecnologia 13,4% 26,2%

Indústria d'alta tecnologia 2,9% 7,4%

Serveis per intensitat en coneixement

Llocs de treball Osona Catalunya

Serveis no intesius en coneixement 50,8% 52,0%

Serveis de mercat intesius en coneixement 9,1% 11,1%

Serveis intensius en alta tecnologia 4,0% 5,6%

Serveis financers 1,1% 2,2%

Altres serveis intentius en coneixement 35,0% 29,0%

Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades d'Idescat
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L’economia verda

Llocs de treball Osona Catalunya

Silvicultura i explotacions forestals 0,2% 0,1%

Indústries de la fusta, el cautxú, maquinària i reparació 2,7% 1,3%

Aigua, residus i valorització 0,6% 1,0%

Infraestructures, energies renovables i eficiència energètica 4,0% 4,1%

Transport sostenible de persones i mercaderies 0,1% 0,3%

Activitats professionals i serveis associats al medi ambient 6,6% 10,3%

14,2% 17,0%

En el marc de l’agenda 2030 i els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), el model d’economia verda n’és el

principal instrument. A grans trets, el definiríem com un model amb una visió multidisciplinària, prenent en consideració la

inclusivitat de l’individu, així com la conservació dels ecosistemes. D’aquesta manera, no només se centra en la gestió, prevenció

i eficiència dels recursos, a més, dels ecosistemes resilients, sinó també en tot allò relacionat amb el benestar humà. En síntesi,

la prosperitat econòmica depèn del benestar social i natural.

En el cas d’Osona, aquest model productiu representa el 14,2% dels llocs de treball de la comarca, el gruix d’aquests

s’emmarquen en les activitats professionals i serveis associats al medi ambient (6,6%) i les Infraestructures, energies renovables i

eficiència energètica (4,0%). Aquesta situació es replica en l’àmbit català, si bé, amb un major nombre de llocs de treballs (17,0%)

i un major pes representatiu de les activitats professionals i serveis associats al medi ambient (10,3%). Les indústries de la fusta,

el cautxú, maquinària i reparació seria la principal diferència entre els sectors catalans i osonencs, en aquesta última economia

hi té una major preponderància (2,7%).

3. CONTEXT ESTRUCTURAL – Estructura econòmica empresarial
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Serveis de promoció econòmica d’Osona

L’article 1 de la LRBRL (Llei Reguladora de les Bases del Règim Local) estableix que els municipis són l’entitat local bàsica de

l’organització territorial de l’estat (EAP, 2022). Així, Osona s’organitza entorn de 50 municipis, tenint Vic com la seva capital de

comarca.

L’òrgan que la governa i l’administra és el Consell Comarcal

d’Osona, institució amb caràcter polític (representant els

cinquanta municipis), a més d’un caràcter tècnic desenvolupant

“la gestió de serveis als ajuntament (...)” (CCO, 2022). Tot i això, no

es tracta de l’únic organisme constituït per l’agrupació de

diferents ajuntaments; les Mancomunitats i els Consorcis en són

un altre exemple. En destacaríem la Mancomunitat

Intermunicipal Voluntària La Plana, el Consorci de la Vall del Ges,

Orís i Bisaura o el Consorci del Lluçanès.

Amb la finalitat d’esdevenir un nexe entre ambdós actors citats

anteriorment i dinamitzar l’economia comarcal, apareixen les

Agències de Promoció Econòmica com el Servei de Promoció

Econòmica del Collsacabra o l’Oficina de Promoció Econòmica de

Manlleu.

3. CONTEXT ESTRUCTURAL – Estructura institucional i formativa

Consorci del 
Lluçanès

Mancomunitat 
La Plana

Voltreganès

Consorci Vall 
del Ges, Orís i 

Bisaura

Creacció

En el marc de la competitivitat d’un territori, la configuració del seu sistema polític, a més dels valors i opinions que el

sostenen, condicionen el seu correcte desenvolupament.
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Programa Hermes 

(Diputació de Barcelona)

Centrant-nos en la despesa per part de l’Administració

Pública Local, en altres paraules, el conjunt de polítiques i

programes de desenvolupament econòmic. Es tracta d’una

qüestió essencial per tal d’assolir una bona competitivitat

empresarial. En l’àmbit de la província de Barcelona,

Osona destaca per ser la comarca que menys recapta

(995,40€/hab.) i menys despesa realitza per habitant

(924,91€/hab.) de la província de Barcelona.

Tot i aquesta caracterització, el territori osonenc ha

incrementat anualment aquesta partida pressupostària de

desembors, exceptuant els anys més intensos de la crisi

econòmica (2010-2012) i el 2019. En dotze anys, s’ha

passat de 827,25€ gastats per habitant l’any 2008 a

924,91€ el 2021, un 11,80% més o gairebé 100€/hab. més.

Pressupost municipal 2021

Comarques de la província de Barcelona
Comarca Ingrss.corrents/hàb Desp.econ/hàb. Deute viu (milers d'euros) 

Alt Penedès 1.092,11 € 1.039,09 € 170,63 €

Anoia 1.093,15 € 987,44 € 408,53 €

Bages 1.054,05 € 961,14 € 205,46 €

Baix Llobregat 1.096,34 € 1.041,18 € 248,32 €

Barcelonès 1.493,58 € 1.291,80 € 414,51 €

Berguedà 1.082,32 € 943,60 € 184,76 €

Garraf 1.273,44 € 1.201,63 € 349,03 €

Maresme 1.088,03 € 1.004,40 € 369,61 €

Moianès 1.149,08 € 1.008,22 € 142,18 €

Osona 995,40 € 924,91 € 184,77 €

Vallès Occidental 1.087,86 € 1.024,67 € 312,19 €

Vallès Oriental 1.162,14 € 1.084,66 € 330,57 €

Així mateix, el deute viu per habitant és de mitjana de

184,77€, xifra que situa a Osona com la quarta comarca

barcelonina amb menys deute viu.
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A banda de l’activitat pròpia de l’Administració Pública, una

xarxa d’associacions arrelades al territori complementa i

desenvolupa un seguit de serveis. En funció del seu àmbit

d’actuació, les podríem classificar entorn de tres categories:

social, ambiental i empresarial/laboral.

Arran de la pandèmia, l’àmbit social ha adquirit especial

rellevància, en destacaríem Osonament, l’Associació Tapís,

l’ADFO, la Creu Roja o Càrites. Amb la transició verda com a

horitzó, organismes o entitats de caràcter mediambiental com

el Consorci de l’Alba-Ter o el Consorci per a la Gestió de Residus

Urbans d'Osona adquireixen un paper clau per culminar

objectius de desenvolupament sostenible com el dotzè

(consum i producció responsable) o el quinzè (vida terrestre).

Des del punt de vista empresarial, destaquem el Consell

Empresarial d’Osona (CEDO) i la Cambra d’Osona. Finalment,

representant als treballadors a Osona trobem els sindicats de

les CCOO, UGT o la COS (forta presència al sector de la càrnia).

•Osonament.

•ADFO (Associació de Disminuïts Físics d’Osona).

•Associació Sant Tomàs – PARMO.

•Associació Tapís.

•Càritas Diocesana de Vic.

•Fundació Humanitària Dr. Trueta.

•Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona

•Creu Roja a Osona.

•Centre Especial de Treball Calandra sccl.

Entitats socials

•CCOO (Comissions Obreres).

•UGT (Unió General de Treballadors).

•COS (Coordinadora Obrera Sindical).

•Cambra d’Osona.

•Consell Empresarial d’Osona.

Organitzacions sindicals /
empresarials

•Consorci de l’Alba-Ter.

•Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-
Savassona.

•Consorci per a la Gestió de Residus Urbans d’Osona.

Mediambientals
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En el marc del setzè ODS (Pau, justícia i institucions sòlides) “la confiança en les

institucions és determinant per sentir-se segur, tant en el que relaciona amb l’àmbit

personal com en l’entorn laboral i de negocis” (Orkestra, 2021). Segons les dades

facilitades pel CEO (Centre d’Estudis d’Opinió de Catalunya), els Mossos

d’Esquadra són la institució més ben valorada de les analitzades. La valoració dels

cossos policials augmenta a mesura que augmenta l’edat dels enquestats.

Concretament, les valoracions dels joves (18-24 anys) se situen al 6,3 de mitjana

mentre que en el cas del grup de 65 anys o més se situa al 7,8 (oscil·lació de

1,5pp).

Font: Centre d’Estudis d’Opinió de CatalunyaEn l’àmbit comarcal, l’enquesta del Dibaròmetre (DIBA) realitzada durant aquest

2022 mostra que els osonencs valoren la gestió de la seva administració local

amb un 6,6 de mitjana en una escala del 0 (molt dolenta) al 10 (molt bona).

De fet, a Osona quasi 7 de cada 10 persones donen una

puntuació entre el 5 i el 8 al seu ajuntament, i només el

15,1% el puntua amb una nota inferior al 5.

La valoració a la comarca és més positiva que la mitjana de

l’àmbit provincial, on la qualificació total baixa fins al 6,0.

Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades del Dibaròmetre (DIBA)
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En el plànol generacional, malgrat no existir diferències substancials, podríem destacar la visió més favorable de la gestió dels

ajuntaments osonencs en el grup d’edat de 18 a 24 anys i en el de més de 65 anys (6,8). Per contra, les persones d’entre 55-64

anys són aquelles més crítiques (6,3). Com assenyalàvem anteriorment, la disparitat entre l’àmbit comarcal i provincial també es

reprodueix en aquest cas, qualificacions més baixes, sobretot, en els casos de 45 a 54 anys (5,7) i 55 a 64 anys (5,8).

Finalment, respecte el Parlament de Catalunya, el 42,5% dels enquestats mostra desconfiança respecte l’exercici de les

funcions del legislatiu, en concret, un 12,8% afirma no sentir cap mena de confiança. El 22,7% de la població manifesta

neutralitat i el 31,6% restant afirma confiar en l’exercici de les funcions dels representants de la institució.
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades extretes de “Mapa escolar
de Catalunya” de la Generalitat de Catalunya.

En l’àmbit dels estudis reglats, els estudiants que decideixen seguir la seva

formació i considerar l’opció de matricular-se a Batxillerat poden optar entre

les modalitats següents: Ciències i tecnologia, Humanitats i ciències socials, i

Art. Cal destacar que en tots els municipis que s’imparteix el batxillerat s’hi

pot realitat qualsevol de les dues primeres opcions, en canvi, pel que fa al

Batxillerat artístic només es pot dur a terme a Vic, tant en la modalitat d’arts

plàstiques, imatge i disseny com en la de música i arts escèniques; i a Torelló

en la modalitat d’arts plàstiques, imatge i disseny.

Els itineraris de Ciències i tecnologia, i Humanitats i ciències socials es poden

estudiar en 15 centres diferents de la comarca, 12 dels quals són públics. Per

acabar, cal destacar que s’inaugura un nou itinerari anomenat Batxillerat

General, la quarta modalitat, i que de moment aquest curs encara no es pot

cursar a Osona. És una modalitat que permet als alumnes combinar les

diferents matèries que formen part dels tres itineraris que coneixíem fins

ara. Aquesta opció només es dur a terme a 17 centres de tot el territori

català.

Infraestructures formatives postobligatòries

A Osona es poden estudiar tres de les quatre modalitats de batxillerat

repartides entre 10 municipis. Els alumnes que es decantin per estudiar

batxillerat a la comarca d’Osona poden accedir a 15 centres que els

imparteixen.
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Municipi Família professional - Batxillerat

Ciències i tecnologia 

Humanitats i ciències socials 

Ciències i tecnologia 

Humanitats i ciències socials 

Ciències i tecnologia 

Humanitats i ciències socials 

Ciències i tecnologia 

Humanitats i ciències socials 

Ciències i tecnologia 

Humanitats i ciències socials 

Ciències i tecnologia 

Humanitats i ciències socials 

Ciències i tecnologia 

Humanitats i ciències socials 

Ciències i tecnologia 

Humanitats i ciències socials 

Ciències i tecnologia 

Humanitats i ciències socials 

Batxillerat d'arts

Ciències i tecnologia 

Humanitats i ciències socials 

Batxillerat d'arts

Taradell

Calldetenes 

Manlleu

Vic

Centelles

Masies de Voltregà

Tona

Torelló

Prats de Lluçanès 

Roda de Ter 



Font: Elaboració pròpia a partir de les dades extretes de “Mapa escolar de Catalunya” de la Generalitat de Catalunya

Actualment, a Osona s’imparteixen graus de Formació

Professional (FP) de 16 famílies professionals, com

podem observar en la taula, però en centres d’estudis

ubicats majoritàriament a la Plana de Vic,

principalment a Manlleu i Vic. Per tant, bona part de

l’alumnat interessat a estudiar un Cicle Formatiu dels

que es realitzen a Osona està obligat a desplaçar-se.

Aquest fet es tradueix com una dificultat pels

estudiants que resideixen en una zona on l’oferta de

transport públic és baixa o nul·la.

Altrament, dins del territori català hi ha graus de

cicles formatius de 9 famílies professionals que no

s’imparteixen a Osona:

• Arts gràfiques

• Fusta moble i suro

• Energia i aigua

• Tèxtil, confecció i pell

• Emergències i protecció civil

• Edificació i obra civil

• Indústries extractives

• Marítimopesquera

• Seguretat i medi ambient
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Municipi Família professional CFGM CFGS

Activitats físiques i esportives 2 0

Serveis socioculturals i a la comunitat 1 0

Activitats físiques i esportives 1 1

Administració i gestió 1 1

Electricitat i electrònica 1 0

Fabricació mecànica 1 1

Informàtica i comunicacions 1 2

Instal·lació i Manteniment 0 1

Serveis socioculturals i a la comunitat 1 2

Masies de Voltregà Agrària 3 3

Tona Hoteleria i turisme 2 2

Imatge personal 1 0

Informàtica i comunicacions 1 1

Activitats físiques i esportives 1 1

Administració i gestió 1 1

Comerç i màrqueting 2 4

Electricitat i electrònica 2 1

Fabricació mecànica 1 0

Imatge i so 0 1

Indústries alimentàries 1 0

Informàtica i comunicacions 1 3

Instal·lació i Manteniment 1 1

Química 0 1

Sanitat 3 2

Serveis socioculturals i a la comunitat 1 2

Transport i manteniment de vehicles 1 0

Manlleu

Vic

Centelles

Torelló



Un fet diferencial en l’àmbit formatiu d’Osona és el fet de tenir una de les dotze universitats catalanes al territori. La Universitat

de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) ofereix 56 titulacions oficials: entre graus (32), màsters (14) i programes de

doctorat (10). La UVic-UCC ha estat un element clau en la dinamització del territori, el curs 2021-22 van matricular-se un total de

18.526 alumnes (Formació oficial i formació contínua), un 8,1% més que el curs anterior. D’aquests, 4.517 són alumnes del

campus de Vic, en el qual imparteixen docència 724 professors.

Estudiants de la UVic-UCC

Formació oficial i contínua
❑ CEIG: Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere

❑ CESS: Centre d’Estudis Sanitaris i Socials

❑ CT BETA: Centre Tecnològic en Biodiversitat, Ecologia,

Tecnologia Ambiental i Alimentaria.

❑ CEEAF: Centre d’Estudis en Esports I Activitat Física

❑ CRED: Centre d’Estudis i Recerca en Educació

Centres de recerca i transferència de coneixement
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CURS 2021-2022
Nº 

Estudiants

Variació curs 

anterior

Formació oficial 10.254 10,5%

Catalunya 73,3% 7.517 16,4%

Resta de l'Estat 8,7% 887 15,8%

Estrangers 18,0% 1.850 4,7%

Formació contínua 8.272 5,4%

Total estudiants 18.526 8,1%

CURS 2021-2022 Títols

Graus 32

Màsters universitaris 14

Programes de Doctorat 10

Títols oficials 56

CURS 2021-2022 Doctorands
Variació curs 

anterior
Total doctorands 337 8,7%

Ciències socials 95 9,2%

Ciències experimentals 55 14,6%

Ciències Humanes 56 -3,4%

Ciències mèdiques i de la Salut 131 12,0%

CURS 2021-2022 Nº

Grups de recerca 31

Càtedres 15

Centres de recerca i tranferència de coneixement 6

Institut de recerca 1

OTRI 1
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4. DETERMINANTS DE LA COMPETITIVITAT I EL BENESTAR

Satisfacció amb la vida

A Osona, les darreres dades del Dibaròmetre ens diuen que un 36%

dels osonencs assenyalen que ha millorat la seva vida al municipi

per un 30,6% que afirma que ha empitjorat.

En l’àmbit català, l’enquesta Òmnibus (CEO) assenyala que quatre de

cada deu persones (39%) manifesta que ha empitjorat el seu grau

de satisfacció amb la vida. Aquest desencís contrasta amb el 12%

que manifesta que el seu context actual és més positiu (10% “millor –

2% “molt millor”). De fet, la població més envellida és la que manifesta

un major empitjorament de la seva satisfacció vital. A mesura que

augmenta l’edat, s’incrementa el pes representatiu dels insatisfets. Per

contra, els joves de 18 a 24 anys afirmen ser els més satisfets amb els

valors més alts de les categories.

En els últims anys, el paradigma del benestar ha patit una certa transformació. Més enllà dels aspectes clàssics materials

relacionats amb la renda, el mercat laboral, entre altres; els investigadors han tendit a ampliar el focus, analitzant qüestions

com la confiança envers el sistema polític, així com, interrogar-se sobre la satisfacció que hom té sobre la vida que el rodeja.

En el cas de la satisfacció amb la vida, a partir del Baròmetre d’Opinió Política, les enquestes Òmnibus del Centre d’Estudis

d’Opinió de Catalunya (2014-2022) i el Dibaròmetre de la Diputació de Barcelona (2022) podem realitzar una primera

aproximació sobre l’opinió de la ciutadania després de la pandèmia.

Font: Centre d’Estudis d’Opinió de Catalunya.
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Per grups d’edat, els més satisfets o satisfetes són els de 45 a 54 anys i els

de 25 a 34 anys. Per contra, aquells que ho estan poc o gens són els

residents que es troben en els grups d’edat que estan entrant o sortint del

mercat laboral, és a dir, els de 18 a 24 anys i els de 55 a 64 anys.

A nivell català, segons el Baròmetre d’Opinió Política (CEO) el grup més jove

és aquell més optimista i satisfet amb la seva vida (7,2 de mitjana). Per

contra, la insatisfacció expressada pel grup de 50-64 anys es consolida al

llarg del temps amb una valoració mitjana de 6,7.Font: Dibaròmetre (Diputació de Barcelona, 2022)

Segons les dades del Dibaròmetre, els osonencs estan en general més satisfets de viure al seu municipi que la resta de residents a

la província de Barcelona. En concret, el 53,6% diu està molt satisfet (39,9% a prov. Barcelona) i el 31,7% bastant satisfet (37,9%

prov. Barcelona). A Osona, només l’1,7% dels enquestats diuen que no estan gens satisfets de viure on viuen (2,6% prov.

Barcelona).

1,7%
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Per la seva banda, el Dibaròmetre ens permet aprofundir les preocupacions de la ciutadania osonenca, identificant la

“seguretat ciutadana” (17,01%), els “problemes associats a la immigració” (9,4%) i la “circulació/trànsit” (5,15%) com els seus

principals problemes. En clau de gènere, l’incivisme per part dels homes (4,1%) i l’atur per part de les dones (4,1%) es presenten

com altres temàtiques que els amoïnen, més enllà de compartir la temàtica de la seguretat ciutadana i la immigració. A tots els

grups d’edat els preocupa especialment la seguretat ciutadana. A partir dels 35 anys preocupa també els problemes associats a

la immigració. Entre el grup més jove s’observa una major sensibilitat per la sostenibilitat pel fet que dues de les tres principals

preocupacions estan relacionades amb la mobilitat.

18 a 24 anys

Seguretat ciutadana

Transport públic

Circulació/trànsit

25 a 34 anys

Seguretat ciutadana

Circulació/trànsit

Accés a l’habitatge

35 a 44 anys

Seguretat ciutadana

Immigració

Atur/condicions de 
treball

45 a 54 anys

Seguretat ciutadana

Manteniment de 
carrers

Immigració

55 a 64 anys

Immigració

Seguretat ciutadana

Atur/condicions de 
treball

65 i més anys

Seguretat ciutadana

Immigració

Circulació/trànsit

Principals preocupacions per grups d’edat a Osona

Font: Dibaròmetre (Diputació de Barcelona, 2022)
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Població i treball

A Osona, el 64,9% de la població es troba en la franja

d’edat de 16 a 64 anys. Aquest grup d’edat és el que

prenem de referència per calcular la població en edat

de treballar i el seu pes s’ha mantingut estable en els

darrers anys. Dins d’aquest grup d’edat hi ha persones

que estan treballant (44,7% de la població d’Osona),

persones que estan a l’atur (4,3%) i persones que es

consideren inactives des del punt de vista laboral

(15,9%). En aquest darrer grup s’inclouen els

estudiants de més de 16 anys (5,4%), i aquelles

persones que ni estudien ni treballen, que són el

10,5% de la població de la comarca.

A diferència dels anys previs a la pandèmia (2018-

2019), han augmentat les persones ocupades i les

inactives laborals. En el cas d’aquestes últimes, això es

deu a la disminució de les persones que estan

estudiant. També s’han reduït les persones a l’atur.

En la darrera dècada, la població activa (població ocupada i població aturada) a Osona ha augmentat en quasi 9.000 persones.

El 40% d’aquest increment s’ha produït en els darrers tres anys, és a dir, mentre s’ha conviscut amb la Covid-19. Actualment la

taxa neta d’activitat comarcal se situa en el 77,4%, per damunt de la taxa catalana (75%).

4. DETERMINANTS DE LA COMPETITIVITAT I EL BENESTAR
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Des del punt de vista dels factors productius, actualment, l’economia de la comarca d’Osona s’estructura al voltant d’una

població activa de 82.398 persones. D’aquests hi ha 75.365 persones ocupades i 7.033 aturades que són residents a Osona.

Així hi ha una taxa d’ocupació del 70,8% i una taxa d’atur del 8,67%, segons dades del mes de desembre. Aquestes dades són

lleugerament més positives que les dades pel conjunt de Catalunya on trobem una taxa d’ocupació del 68,1% i una taxa d’atur

del 9,17%.

Ara bé, hi ha diferències a destacar si analitzem les dades per gènere o per edat. A la comarca hi ha 34.061 dones ocupades dins

el mercat laboral, que equival a una taxa d’ocupació de les dones del 66,4%. Mentre que hi ha 41.304 homes ocupats, una taxa

del 74,9%. Aquestes diferències són molt més accentuades a Osona que al conjunt de Catalunya, on la taxa d’ocupació de les

dones és del 64,6% i la dels homes és del 71,5%.

66,4% 74,9%

Taxes d’ocupació laboral a Osona

16 a 29 Dones Homes

30 a 44 

45 a 54 

55 i més 

55,6%

72,6%

84,4%

65,4%

Població 
estrangera

Població no 
estrangera 74,1%

58,4%

Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades d’Idescat
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Població ocupada resident per sectors

Tot i que hi ha una part d’osonencs que treballa a empreses de fora de la comarca, la major part tenen el seu lloc de treball a

Osona. Per aquest motiu la distribució de la població ocupada per sectors ve molt determinada pel pes d’aquests en

l’estructura productiva comarcal. El 63,3% dels ocupats a Osona treballen al sector serveis. La indústria agrupa el 28,3% dels

ocupats. Així, en conjunt, ambdós sectors concentren el 91,6%, 9 de cada 10 ocupats. La resta de sectors són minoritaris; el

5,9% dels ocupats pertanyen al sector de la construcció, i el 2,5% al sector primari.

Les distribucions dels ocupats per sectors varien força en funció del gènere, l’edat o la nacionalitat. Per exemple, tres de

cada quatre dones treballen al sector serveis (76,2%), mentre que només ho fan el 52,4% dels homes. Aquests predominen en

la resta dels sectors, els 34,1% dels homes treballen a la indústria, el 9,6% a la construcció i el 3,8% al sector primari. Les dones,

en canvi ho fan en un 21,4%, un 1,4% i un 1% respectivament.

En relació a la nacionalitat, hi ha un pes més elevat de

població estrangera que treballa a la indústria, el 40%,

mentre que ho fan el 26% de la població no estrangera. Per

contra la població estrangera té menys presència al sector

serveis on hi treballen cinc de cada deu (52,4%).

Per edats, els menors de 30 anys treballen majoritàriament

als serveis, set de cada deu (71,1%), i el 23,6% ho fa a la

indústria. Només el 3,7% dels més joves treballen a la

construcció i un 1,6% al sector primari.

Ocupació residents per sector i edat. Osona, novembre 2022

Menys de 

30 anys

De 30 a 

44 anys

De 45 a 

54 anys

De 55 

anys i més
Total

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

Indústria 23,6% 29,6% 31,1% 26,7% 28,3%

Construcció 3,7% 5,7% 6,5% 7,3% 5,9%

Serveis 71,1% 62,5% 60,1% 62,1% 63,3%

Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades d'Idescat
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La recuperació de la crisi financera del 2008 que a la comarca es va iniciar l’any 2013, amb un progressiu creixement de

l’ocupació, va tenir una evolució diferent segons el col·lectiu, com es pot veure en els gràfics. Les dones, malgrat seguir una

evolució en l’ocupació lleugerament més inestable, han mantingut una tendència força similar a la dels homes, tant en els

períodes de recuperació com en els de recessió.

Diferències més acusades s’observen en l’evolució de l’ocupació entre la població estrangera i no estrangera. El gràfic evidencia

la vulnerabilitat d’aquest col·lectiu als canvis conjunturals de l’economia. Des de l’any 2013 l’ocupació laboral de la població amb

nacionalitat estrangera ha mostrat una major inestabilitat, destacant una alta incorporació al mercat de treball en períodes de

creixement econòmic amb variacions interanuals entre el 14% i el 16%, és a dir, que aquest col·lectiu és molt més vulnerable a

la conjuntura econòmica. A Osona, aquests creixements d’ocupació entre el col·lectiu de població d’origen estranger han

coincidit amb els períodes de més creixement agroindustrial.
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La taxa d’atur a Osona és del 8,67%, lleugerament més baixa que la taxa de Catalunya (9,17%), segons dades del desembre.

Són 7.082 persones residents a la comarca que estan inscrites al registre de l’atur, xifra que s’ha mantingut força estable durant

el darrer any. Aquesta dada és ja inferior al nombre de persones a l’atur d’abans de la pandèmia (desembre del 2019: 7.537) i

confirma la recuperació del mercat laboral després d’aquesta. De fet, al setembre del 2021 l’atur a Osona ja s’havia recuperat del

sotrac de la pandèmia i aquest darrers mesos s’ha mantingut en xifres estables als voltants dels 7.000 aturats.

Ara bé, les taxes d’atur mostren grans diferències tant a nivell municipal com

per col·lectiu. Per municipis, els que tenen les taxes d’atur més altes són

Sobremunt (16,28%), Manlleu (13,76%), Sant Bartomeu del Grau (11,14%), Sant

Martí de Centelles (10,26%), Vic (9,77%), Balenyà (9,54%) i Montesquiu (9,39%),

els únics que es mantenen per damunt de la taxa d’atur mitjana de Catalunya

(9,2%).

L’atur de tots aquests municipis ha

evolucionat molt favorablement en els

darrers anys tot i la pandèmia, tenint en

compte que s’havia arribat a taxes d’atur

d’entre el 23%-26% l’any 2013 i 2014.

Distribució d'aturats a Osona. 

Principals municipis

Vic 33,1%

Manlleu 18,9%

Torelló 8,8%

Centelles 4,2%

Tona 4,2%

Roda de Ter 3,5%

Taradell 2,9%

Balenyà 2,7%

Sant Hipòlit de Voltregà 1,9%

Seva 1,7%
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Al desembre hi havia a Osona 4.036 dones registrades a l’atur i 3.046 homes. En quant a municipis, a Vic hi resideixen el 30,5%

de les dones aturades d’Osona i a Manlleu el 18,8%. El percentatge de dones a l’atur que viuen a Vic és força similar al

percentatge de població femenina d’Osona que hi viu (28,7%), no passa el mateix a Manlleu, ciutat on només hi viu el 12,7% de

les dones osonenques. S’observa una relació similar amb la població estrangera: a Manlleu hi viu el 18,4% de la població

immigrant d’Osona, però en canvi hi ha el 26,2% dels aturats estrangers de la comarca. No hi ha cap altre municipi a Osona on

es produeixi aquest fenomen. Per exemple a Vic, on hi viu el 50,8% de la població immigrant hi resideixen el 47,5% dels aturats

estrangers d’Osona. A Torelló, un altre cas, hi viu el 7,6% de la població estrangera comarcal, en canvi hi resideix el 7,4% de la

població estrangera aturada. Així, mentre la taxa d’atur de la

població no estrangera a Manlleu és

del 10,8%, la taxa d’atur de la població

estrangera és del 24,22%.

A Vic en canvi la taxa d’atur de la

població no estrangera és del 8,2%, i la

de la població estrangera és del 13,5%.

Una diferència de 2,6 punts

percentuals respecte a la població no

estrangera de Manlleu, però de 10,7

pp respecte a la taxa d’atur de la

població immigrant d’ambdós

municipis.
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En els últims anys, els col·lectius amb més dificultat d’inserció al mercat de treball d’Osona han estat les dones, les persones

d’entre 55 i 64 anys i la població estrangera, amb taxes d’atur del 10,53%, el 14,06% i el 14,9% respectivament. Aquests tres

col·lectius han presentat taxes d’atur més altes independentment de les darreres crisis econòmiques, especialment les persones

de més de 55 anys i les persones d’origen estranger. Són col·lectius desocupats cronificats.

Cal, però, tenir en compte que la taxa d’atur juvenil està infrarepresentada, atès que un gran nombre de joves no ocupats no

s’inscriu als registres d’atur. Per altra banda, també cal tenir en compte que les dades relatives a la taxa d’atur no reflecteixen

l’economia submergida.
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Contractació - qualitat del treball

4. DETERMINANTS DE LA COMPETITIVITAT I EL BENESTAR

En els últims anys, el mercat laboral osonenc ha estat sotmès

a un seguit de transformacions, majoritàriament pels

episodis de la Covid-19 (2020-2022) i la reforma laboral que

va entrar en vigor el març del 2022.

Per una banda, malgrat no haver estat de les comarques més

afectades per les conseqüències econòmiques de la

pandèmia, l’economia osonenca també s’ha vist afectada. En

l’àmbit de la contractació, el primer gran impacte es va

produir durant el primer trimestre del 2020, moment en què

es desenvolupen les restriccions més severes per aturar la

propagació del virus.

Es va arribar a experimentar una variació interanual del -43,35%, 5.262 contractes de diferència entre el segon trimestre del

2019 (previ a la Covid-19 amb 12.136 contractes) i el segon trimestre del 2020 (6.874 contractes). Com a resultat de la

progressiva desescalada, el tercer trimestre del 2020 es va produir un gran repunt (+4.489 contractes) que va tornar a situar la

contractació en valors previs a la pandèmia. Tot i això, les successives onades de la Covid-19 no permeten als sectors econòmics

recuperar-se fins el tercer trimestre del 2021 amb l’assoliment de 13.614 contractes. Les últimes dades ens suggereixen que

podria tornar a produir-se un cert alentiment de la contractació, fruit de la inflació i el conflicte bèl·lic d’Ucraïna.
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Amb l’entrada en vigor de la reforma laboral a finals de març del 2022, el mercat laboral osonenc va experimentar una forta

reducció dels contractes temporals, de representar més del 80% a agrupar la meitat. Tot i això, els contractes indefinits

encara presenten una menor proporció. Així mateix, l’aplicació dels fixes discontinus, una tipologia de contractació utilitzada

sobretot en aquelles activitats econòmiques amb més estacionalitat, s’ha estès notablement d’ençà de la modificació legal.

Durant el segon trimestre del 2022 (15,18% dels contractes indefinits) pràcticament ha quadruplicat la seva utilització respecte

el mateix període de l’any anterior (3,64%). En concret, si anteriorment s’emprava entre el 3,64% i el 10,67% dels contractes, en

l’actualitat aquest interval està al voltant del 15,18%-19,38%. D’altra banda, no s’observa que l’estacionalitat influeixi en el seu

ús, les diferències són mínimes en els diferents trimestres analitzats. Així, podria estar-se utilitzant la contractació indefinida

com a fix-discontinu per cobrir necessitats temporals.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori de Treball i Model Productiu

4TRIM 2022 Indefinit Temporal 4TRIM 2021 Indefinit Temporal

Total contractació 47,17% 52,83% Total contractació 19,43% 80,57%

Jornada a temps complet 53,55% 76,30% Jornada a temps complet 68,44% 67,73%

Jornada a temps parcial 27,81% 23,70% Jornada a temps parcial 25,33% 32,27%

Fixos-discontinus 18,65% 0,00% Fixos-discontinus 6,23% 0,00%

3TRIM 2022 Indefinit Temporal 3TRIM 2021 Indefinit Temporal

Total contractació 46,77% 53,23% Total contractació 15,07% 84,93%

Jornada a temps complet 54,03% 71,61% Jornada a temps complet 62,72% 69,03%

Jornada a temps parcial 26,58% 28,39% Jornada a temps parcial 26,61% 30,97%

Fixos-discontinus 19,38% 0,00% Fixos-discontinus 10,67% 0,00%

2TRIM 2022 Indefinit Temporal 2TRIM 2021 Indefinit Temporal

Total contractació 48,31% 51,69% Total contractació 15,04% 84,96%

Jornada a temps complet 59,85% 75,45% Jornada a temps complet 68,88% 69,32%

Jornada a temps parcial 24,97% 24,55% Jornada a temps parcial 27,47% 30,68%

Fixos-discontinus 15,18% 0,00% Fixos-discontinus 3,64% 0,00%

REFORMA LABORAL 01/04/2022  PREVI A LA REFORMA LABORAL 
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El sector que genera més contractació és el dels serveis. En conjunt, el

sector terciari agrupa de mitjana el 61,73% dels nous contractes,

seguit pel 33,52% que representen els del sector industrial, molt

allunyats de la construcció i el sector primari amb el 3,13% i l’1,42%

respectivament. Dit això, un altre element indispensable per conèixer

l’estat del mercat laboral osonenc és l’anàlisi qualitatiu d’aquests

contractes. A partir de l’índex sintètic elaborat per l’Observatori de

Treball i Model Productiu, Osona té les ocupacions del sector artístic

(músics, ballarins, actors, fotògrafs) i algunes relacionades amb el

sector salut (tècnics laboratori diagnosi clínica, obstetrícia, logopedes)

com aquelles amb un nombre més curt de durada dels contractes,

poca estabilitat laboral, major rotacions laborals. Amb una durada

mitjana d’entre 2 i 6 dies.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Observatori de Treball i Model Productiu
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Contractació segons nacionalitat

% població no 

estrangera

% població 

estrangera

2022 62,7% 36,3%

2017 82,5% 17,5%

2014 85,0% 15,0%

Font: Observatori del Treball i Model Productiu

En relació a les diferències en la contractació per col·lectius, es contracten menys dones

que homes (45,7% vs. 54,3%). Per nivell formatiu, sí que es pot apreciar un lleuger

increment de 2 pp en la contractació de persones amb estudis superiors des de l’any 2018.

On sí hi ha diferències importants és en la nacionalitat de les persones contractades. En el

total de contractes signats durant l’any 2022, el 36,3% corresponien a persones d’origen

estranger. A més, aquesta xifra s’ha incrementat força en els darrers anys; l’any 2017 la

contractació a població estrangera representava el 17,5% i l’any 2014 el 15%.

Contractació per sectors, 2020-2022

Trimestre Primari Indústria Construcció Serveis

4Trim 2022 1,26% 35,99% 2,45% 60,30%

3Trim 2022 1,15% 32,40% 2,69% 63,76%

2Trim 2022 1,52% 33,85% 2,85% 61,79%

1Trim 2022 1,36% 32,81% 4,01% 61,83%

4Trim2021 1,08% 32,88% 2,69% 63,35%

3Trim 2021 1,18% 32,04% 3,15% 63,63%

2Trim 2021 1,75% 30,57% 3,38% 64,31%

1Trim 2021 1,73% 34,78% 3,83% 59,67%

4Trim 2020 1,29% 30,86% 3,43% 64,42%

3Trim 2020 1,27% 33,08% 2,79% 62,13%

2Trim 2020 2,03% 37,36% 2,92% 56,09%

1Trim 2020 1,57% 35,60% 3,33% 59,50%
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Hi ha unes activitats econòmiques on aquest fenomen s’accentua. Aquestes són: serveis de neteja (74,5%), llars que ocupen

personal domèstic (72,8%), indústries de productes alimentaris (57,4%), construcció d’immobles (47,8%) i les contractacions per

ETT’s (40,3%). Destaca sobretot la contractació de persones d’origen estranger en les indústries de productes alimentaris;

aquestes representen en conjunt el 19,6% (10.253 contractes) del total dels contractes, dels quals 5.886 contractes són a

persones de nacionalitat estrangera.

És especialment rellevant l’increment de contractes a aquest col·lectiu a les indústries de productes alimentaris a partir de l’any

2017, un augment del +108,5%, tot i la pandèmia. Aquest subsector representa el 16,9% de l’ocupació assalariada i ha estat un

dels subsectors que més ha contribuït al creixement de l’ocupació a Osona els darrers anys (1.159 llocs de treball més des del

2017), d’aquí la importància de la dada. També destaca l’increment general de l’ocupació assalariada generada per les ETT’s, que

va créixer durant la pandèmia incentivada per la incertesa del context, però que s’ha consolidat com a una nova via per les

empreses per generar ocupació.

2022 2017
Variació 

2017-2022

Indústries de productes alimentaris 57,4% 27,5% 108,5%

Construcció d'immobles 47,8% 38,5% 24,1%

Contractació empreses d'ETT 40,3% 31,9% 26,4%

Serveis de neteja 74,5% 52,6% 41,7%

Llars que ocupen personal domèstic 72,8% 65,4% 11,3%

Total contractes 29,5% 17,5% 68,8%

Font: Elaboració pròpia, a partir de dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu

Activitats econòmiques amb més contractes a persones estrangeres

2022 2017
Variació 

2017-2022

Indústries de productes alimentaris 10390 9231 12,6%

Construcció d'immobles 1730 1413 22,4%

Contractació empreses d'ETT 910 256 255%

Serveis de neteja 2245 1671 34,4%

Llars que ocupen personal domèstic 15 15 0,0%

Total llocs de treball 73787 65565 12,5%

Font: Elaboració pròpia, a partir de dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu

Increment d'ocupació 2017-2022



La revolució 4.0 ha comportat una transformació del mercat laboral, l’aprofundiment en l’automatització n’és un dels canvis més

visibles; la desaparició però també l’aparició de noves professions. Segons la consultora PWC, durant el 2030 es produirà el

major risc, un 34% dels llocs de treball els podria fer una màquina. L’estudi de l’OCDE “Dream Jobs? Teeneagers Career Aspirations

and The Futur of Work” ens mostra que unes menors valoracions en l’informe PISA pot comportar un major risc de quedar fora

del mercat laboral per l’automatització. Dit això, les perspectives enfront d’aquesta transformació són divergents en funció del

sexe de l’enquestat. Així, més de la meitat de les dones (53%) considera que no estan capacitades per competir en un mercat

laboral automatitzat i amb una forta presència del sector tecnològic. Per contra, el 56% dels homes sí que se’n considera. En

l’àmbit de la infància, només un 0,5% de les nenes es planteja professions relacionades amb el sector tecnològic, 4,5 punts

menys que els nens (5%).

En aquesta visió de futur, segons l’Informe elaborat

per la consultora Cagpgemini i l’empresa LinkedIn

“The Digital Talent Gap”, vaticinava que les

ocupacions més prominents estarien relacionades

amb l’anàlisi de dades i la ciberseguretat. Tal com

afirma el Ministeri d’Assumptes Econòmics i

Transformació Digital les competències digitals són

determinants per mesurar el grau d’ocupabilitat de

la població activa.
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Per aquest motiu, en els anys vinents, la

col·laboració publicoprivada haurà de

desenvolupar plans específics per garantir una

elevada ocupació tant de l’actual força de treball

com de la futura amb l’objectiu de mantenir una

economia competitiva. El repte serà solucionar la

bretxa existent amb els qui no posseeixen cap

mena de destresa en la digitalització; més de la

meitat d’aquests són dones.

Així mateix, l’ampliació del teletreball amb la pandèmia de la covid-19 i els interrogants al voltant de quines seran les noves

tendències del nou mercat de treball amb les dades del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital podem afirmar

que el teletreball presenta diverses limitacions a l’hora d’aplicar-se. En concret, el 65% dels empleats estan ocupats en activitats

que no els permeten teletreballar, un 17,3% ho poden fer de manera parcial i sols un 17,7% plenament. El sector de

l’agricultura, la construcció o la hostaleria són dels que menys possibilitats tenen d’implementar-ho. D’altra banda, factors com

el sexe del treballador, el nivell d’estudis (més opcions quan major sigui el nivell), el règim familiar (les famílies monoparentals

són molt més propenses de fer-ne per qüestions de criança) o el règim laboral (els autònoms tripliquen el seu ús envers als

assalariats) en condicionen la seva aplicabilitat.
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En aquest sentit, un dels grans reptes osonencs serà millorar els serveis intensius en coneixement i incrementar la indústria

amb mitjana i alta tecnologia sense deixar fora alguns dels col·lectius més desafavorits que sovint són també aquells amb

menys competències digitals.

De fet, una de les conclusions de l’informe “Indicadors de competències digitals i ocupabilitat” (2021) d’IMANcorp FOUNDATION,

publicat conjuntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona, és que el 24% de la població no té competències digitals o té

competències molt bàsiques, i són principalment persones sense estudis, de més edat i inactius laboralment. L’informe explica

que el nivell d’estudis és la variable més determinant del nivell de competències digitals; com més estudis més competències

digitals. Així, les persones de major nivell educatiu són les que tenen més competències digitals, independentment de la seva

situació laboral, i això passa en tots els grups d’edat. A diferència de les persones amb un nivell d’estudis baix on l’edat és un

factor que incrementa la manca de competències digitals, sobretot a partir dels 46 anys.

Això és encara més rellevant sí tenim en compte que l’automatització tindrà més impacte en les tasques més rutinàries i menys

cognitives, generalment desenvolupades pels treballadors menys qualificats. I a la vegada, tasques molt presents en l’estructura

productiva osonenca.

La digitalització i la globalització han augmentat les desigualtats a nivell mundial. Els països més rics han invertit en formació i

tecnologia, les competències dels seus treballadors i les eines digitals han millorat la productivitat de les empreses, augmentant

les distàncies amb països més pobres. Les diferències cada vegada són més grans.
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L'Educació secundària Obligatòria és un període de quatre anys on l’alumnat pot acreditar que té uns coneixements i

competències bàsics. Assolir aquest nivell d’instrucció és important per una futura inserció en el món laboral o per poder optar

a estudis superiors, però en un món cada vegada més volàtil i en constant canvi, on l’aprenentatge i la formació ha de ser

continu al llarg de la vida laboral, no continuar amb els estudis post-obligatoris augmenta la vulnerabilitat d’aquests joves.

El curs 2019-2020, curs del confinament per la Covid-19, la taxa de graduació neta dels alumnes que es graduen a 4t d’ESO (els 

graduats sobre els avaluats) és de 93,2% a Osona i de 92,7% a Catalunya. D’altra banda, la taxa de graduació bruta (graduats 

sobre matriculats) és mínimament més baixa: 88,1% en el cas d’Osona i 90,4% en el cas de Catalunya. Aquesta diferència entre 

les dues taxes entre Osona i Catalunya significa que a Osona l’abandonament dels estudis obligatoris en l’últim any és més 

elevat que a Catalunya. Així doncs, els alumnes que no acaben graduant-se de l’ESO a Osona és del 12,19% (6,9% abandonen i 

5,2% no promocionen), en canvi, a Catalunya és de 9,05% (3 pp. menys). No obstant això, destaquem que dels alumnes avaluats, 

podem diferenciar que els que no promocionen a Osona (5,2%) són menys que els que no promocionen a Catalunya (6,69%), pel 

que és una dada positiva a nivell de comarca.

Formació
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Pel que fa a l’evolució de l’Educació secundària postobligatòria

des del curs 2011-12 fins l’actualitat, podem assenyalar que tant

les matrícules de batxillerat com les de CFGM tendeixen a créixer

en el cas de la comarca. Com es pot observar en el gràfic, només

hi ha hagut una desviació a destacar que es va produir a Osona i

va ser pel curs 2013-14 quan van disminuir els alumnes

matriculats a batxillerat (55%,1701 alumnes) i van augmentar els

matriculats en CFGM (45%, 1393 alumnes). Al marge d’aquest

contrast momentani, els següents cursos ha seguit una evolució

constant. D’altra banda, si bé fa 10 anys hi havia més alumnes

que optaven per fer batxillerat, en els últims tres cursos els dos

itineraris han reduït la diferència en el nombre de matrícules,

tant en el cas d’Osona com en el de Catalunya.
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El curs següent (2020-2021), tot i que encara estava afectat per les restriccions per la pandèmia, els abandonaments a 4t d’ESO

es van reduir força, passant del 6,9% a l’1,9%. Ara bé, l’alumnat que no va promocionar va augmentar, passant del 5,2% al 7,1%.

La reducció de l'abandonament dels estudis durant la fase d'educació obligatòria dona com a resultat una pujada en les

matrícules en l'educació post obligatòria. L'evolució dels estudiants que decideixen continuar els seus estudis és positiva, a més

també s'ha registrat un augment en els alumnes que decideixen matricular-se en CFGM. Paral·lelament, el percentatge

d'alumnes matriculats a batxillerat es redueix gradualment, per tant, podem concloure que cada vegada hi ha més joves que

opten per realitzar una formació professional.



La taxa d’escolarització als 17 anys és un indicador

referent per mesurar la voluntat dels joves per continuar

els seus estudis post obligatoris i és molt utilitzat per

comparar diferents territoris. Segons les dades publicades

per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), observem

que des de l’any 2017 (Catalunya: 80,2%), l’evolució ha estat

favorable, en aquests tres anys ha augmentat 1,4 pp,

situant-se en 81,6% el 2020. Osona, destaca per una taxa

d’escolarització més elevada, el 83,8%.

Si valorem els municipis més poblats d’Osona, trobem que

Manlleu segueix la mateixa evolució que la reflectida a Osona;

no obstant això, les dades obtingudes de Vic són més

variables, ja que com podem observar en el gràfic, Vic té una

evolució inconstant, és a dir, que l’escolarització varia

dràsticament d’un any per l’altre: l’any 2017 es registra una

dada de 82,8% la qual a l’any següent puja 9,2 pp.,

seguidament en l’any 2019 es registra una dada de 74,8% i a

l’any següent augmenta 9,5 pp.

4. DETERMINANTS DE LA COMPETITIVITAT I EL BENESTAR

63



Pel que fa als alumnes matriculats a primer de batxillerat, trobem que a la

comarca els estudiants que van promocionar al segon curs sense matèries

pendents és del 76,14%, 4 pp. per sobre de Catalunya (72,32%). En relació

amb l’alumnat que promociona amb pendents (com a màxim 2 matèries), la

dada entre Osona i Catalunya és bastant equivalent: 12,77% a Osona i 12,80%

a Catalunya. Per tant, podem afirmar que l’èxit en el primer curs de batxillerat

és favorable, ja que parlem del 88,91% a la comarca i del 85,12% en l’àmbit

català.

Actualment, el percentatge d’alumnes que es gradua a 2n de batxillerat és

considerablement alt, ja que a la comarca els graduats representen el 91,83%

del total de matriculats, en el cas de Catalunya comporten el 90,31%. Pel que

fa als estudiants que han de repetir el curs, trobem que és més elevat a

Catalunya que a Osona, ja que suposen el 3,27% i el 5,73% respectivament.

Per contra, els alumnes que abandonen el batxillerat és més alt a Osona

(4,90%) que a Catalunya (3,27%).

Quant als alumnes que repeteixen primer curs de batxillerat, a Osona és de 6,43%, i amb 3 pp. més a Catalunya repeteixen el

9,52% del total dels matriculats. Paral·lelament, l’abandonament dels estudis és de 4,66% a la comarca i del 5,36% a

Catalunya, Així doncs, afirmem que el fracàs en la promoció a primer de batxillerat és d’un total de 11,09% a Osona i 14,88% a

Catalunya.
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En relació als estudis de Formació

Professional, actualment, 11

centres d’Osona ofereixen

aquests estudis, tant de grau

mitjà com de superior. El curs

2021-22, hi va haver un total de

3.198 alumnes matriculats. La

família professional que més

escullen a la comarca és “comerç

i màrqueting” amb 13,70% del

total de matrícules; és una branca

que ofereix l’Institut de Vic i

s’imparteixen 6 cicles (2 CFGM I 4

CFGS).

Seguidament, els alumnes es decanten per “Serveis socioculturals i a la comunitat”(12,57%): són uns estudis que s’imparteixen a

Centelles, Manlleu i Vic. En tercer lloc, trobem que la preferència de l’alumnat és per “Sanitat”, ja que aquest alumnat representa

el 10,63% del total de matriculats. Aquests cicles només s’imparteixen a l’Institut de Vic (3 FPGS i 2 FPGS).

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Educació
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Família professional CFGM CFGS Totals CFGM CFGS Totals

Activitats físiques i esportives 99 144 243 5,66% 9,94% 7,60%

Administració i gestió 98 76 174 5,60% 5,25% 5,44%

Agrària 126 150 276 7,20% 10,36% 8,63%

Comerç i màrqueting 104 334 438 5,94% 23,07% 13,70%

Electricitat i electrònica 130 56 186 7,43% 3,87% 5,82%

Fabricació mecànica 92 40 132 5,26% 2,76% 4,13%

Hoteleria i turisme 232 37 269 13,26% 2,56% 8,41%

Imatge i so 0 42 42 0,00% 2,90% 1,31%

Imatge personal 48 0 48 2,74% 0,00% 1,50%

Indústries alimentàries 162 0 162 9,26% 0,00% 5,07%

Informàtica i comunicacions 189 114 303 10,80% 7,87% 9,47%

Instal·lació i Manteniment 41 69 110 2,34% 4,77% 3,44%

Química 0 46 46 0,00% 3,18% 1,44%

Sanitat 233 107 340 13,31% 7,39% 10,63%

Serveis socioculturals i a la comunitat 169 233 402 9,66% 16,09% 12,57%

Transport i manteniment de vehicles 27 0 27 1,54% 0,00% 0,84%

Total 1750 1448 3198 100,00% 100,00% 100,00%

Matriculats %



Als cicles formatius de grau mitjà (CFGM), el percentatge de graduació sobre la matrícula és més alta a Catalunya que a la

comarca (91,55% i 73,22%, respectivament). Aquest fet ha estat així durant els últims cursos, no obstant això, en l’últim curs hi

ha un creixement notori tant en l’àmbit català com en l’osonenc. L’augment en la taxa de graduació entre el curs 2017-18 i el

2019-20 és de 20,15 pp. en el context d’Osona i de 19,14 pp. en el cas de Catalunya. Cal destacar que les dades referents als

resultats de l’avaluació del curs 2018-19 no estan publicades, per això no podem concloure si ha estat un increment progressiu o

un efecte de la pandèmia.

Aquesta millora en la taxa de graduació a CFGM és un fet favorable sobretot a Osona, ja que en els últims cursos s’havien

registrat unes taxes del 50% aprox. o per sota de la meitat dels matriculats. En comparativa amb els resultats exposats a l’ESO,

ens trobem davant d’una contrarietat pel fet que observem que la taxa de graduació a l’ESO és més elevada a Osona que a

Catalunya, en canvi, en els estudis postobligatoris la taxa és més baixa a la comarca que a la resta de Catalunya.
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Pel que fa als Cicles Formatiu de Grau Superior (CFGS), els alumnes que es van graduar en el curs 2019-20 representen un

70,2% a Osona i un 56,3% a Catalunya: succeeix el contrari que en els CFGM.

Tanmateix, l’evolució de la taxa de graduació durant els cursos anteriors (2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18) ha experimentat

un desenvolupament divergent, ja que tant en l’àmbit català com en l’osonenc no hi ha hagut una evolució constant: en el curs

2017-18 a Osona es graduava el 58,4% del total de matriculats al segon curs i a Catalunya es graduava el 68,7%, ara bé, en el

curs 2019-20 a Osona es va graduar el 70,2% de l’alumnat i a Catalunya el 56,3% del total dels matriculats.
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En general, els darrers cursos mostren una millora tant en les taxes de graduació com en la taxa d’abandonament prematur dels

estudis. Aquesta evolució positiva s’observa tant en els estudis obligatoris com en els postobligatoris, especialment destaca la

millora en cicles formatius.



Renda i desigualtats

La renda familiar disponible bruta (RFDB) és un indicador que mesura quins ingressos disposen els habitants d’un territori per

destinar-los al consum o a l’estalvi. Aquesta renda inclou a més dels ingressos de les famílies que provenen de les retribucions

per la seva activitat econòmica (salaris i excedent d’explotació) també s’inclouen en el càlcul els impostos i les prestacions socials.

Renda familiar disponible bruta índex Catalunya=100

Osona Catalunya = 100 Comarques Catalunya = 100

Gurb 140,8 Barcelonès 112,2

Sant Julià de Vilatorta 118,6 Baix Llobregat 103,6

Seva 108,0 Garraf 102,0

Sant Vicenç de Torelló 107,9 Vallès Occidental 101,7

Folgueroles 105,9 Maresme 101,0

Taradell 105,5 Vallès Oriental 98,5

Santa Eulàlia de Riuprimer 103,3 Osona 96,9

Sant Hipòlit de Voltregà 101,5

Esquirol, l' 101,3

Viladrau 99,7

Centelles 99,4

Masies de Voltregà, les 99,2

Prats de Lluçanès 98,9

Torelló 98,6

Sant Pere de Torelló 98,3

Santa Eugènia de Berga 97,9

Olost 97,8

Calldetenes 97,3

Osona 96,9

Municipis >1.000 habitants

Font: Idescat

Aquest indicador ens permet comparar la renda de les famílies
d’Osona amb la de la resta de famílies de les comarques catalanes
utilitzant un índex: Catalunya =100. Segons aquest índex la comarca es
posiciona per sota de la mitjana amb un índex del 96,9. Val a dir que
només hi ha 5 comarques per damunt d’aquesta mitjana; Barcelonès,
Baix Llobregat, Garraf, Vallès Occidental i Maresme. Osona és la
setena després del Vallès Oriental.

A la taula es poden veure els 18 municipis de la comarca amb un índex
superior a la mitjana osonenca, tot i que d’aquests només n’hi ha 9
amb un índex superior a 100, és a dir, per damunt de la mitjana
catalana.

L’anàlisi de les fonts d’ingressos familiars mostren que a Osona el
60% de la RFDB prové dels ingressos dels assalariats, el 20% de
l’excedent d’explotació i l’altre 20% de prestacions socials.
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Recentment l’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha publicat
les dades de renda de l’exercici 2020. Segons aquestes dades,
la renda neta mitjana per habitant a Osona és de 13.988€,
una xifra inferior a la mitjana catalana que se situa en 14.161€
per habitant i any. Cal tenir en compte que aquestes dades
s’exploten a partir dels registres oficials de l’Agència Tributària
(AEAT) i es depuren amb les dades del padró municipal
d’habitants, per tant no contemplen l’economia submergida.
Però són dades de gran valor perquè permeten analitzar
evolucions i desigualtats territorials, atès que si el secret
estadístic ho permet, es desagreguen a nivell de secció censal.

En el període 2015-2020 tots els municipis d’Osona han
incrementat la renda mitjana per habitant. Destaquen els
increments a Muntanyola (34,2%), Gurb (28,5%), Rupit i Pruit
(27,3%) i Vidrà (25,1%). En canvi, els municipis que menys han
incrementat en aquests cinc anys són Viladrau (6,4%), el Brull
(8,1%), Sant Bartomeu del Grau (11,1%), Vic (12,7%) i Sora
(12,8%). La comarca en conjunt ha millorat la renda mitjana
per habitant un 16% del 2015 al 2020, i ho ha fet lleugerament
per damunt de Catalunya (14,6%).

Tot i això, hi ha deu municipis amb una renda mitjana per
habitant per sota la mitjana comarcal (veure gràfic).
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Les dades de renda mitjana per habitant per secció censal mostren grans
desigualtats dins un mateix municipi, principalment en municipis com Manlleu o Vic, on
en algunes seccions censals hi ha les rendes més baixes de la comarca. A Manlleu hi ha
5.173€ de diferència entre la renda per habitant més alta i la més baixa, però a Vic la
diferència de viure a una secció censal o a una altra arriba a ser de 9.893€ de renda
mitjana a l’any.

Renda mitjana per habitant (2020) per secció censal

       Rendes més baixes Renda més alta del municipi

Manlleu 03 03 9.363 €               Manlleu 04 02 14.536 €    

Vic  03 05 9.487 €               

Vic  03 11 9.596 €               

Vic  03 06 10.067 €             Vic  03 10 19.380 €    

Vic  04 02 11.076 €             

Vic  03 08 10.370 €             

Font: INE
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Seccions censals amb 

rendes més altes

Secció 

censal

Renda 

mitjana/hab

Sant Julià de Vilatorta 01-02 21.356 €      

Gurb 01-02 19.872 €      

Vic 03-10 19.380 €      

Malla 01-01 18.822 €      

Vic 03-01 18.413 €      

Santa Cecília de Voltregà 01-01 18.400 €      

Tavèrnoles 01-01 18.243 €      

Tona 01-02 18.024 €      

Vic 03-12 17.964 €      

Taradell 01-03 17.486 €      

Seccions censals amb 

rendes més baixes

Secció 

censal

Renda 

mitjana/hab

Manlleu 03-03 9.363 €        

Vic 03-05 9.487 €        

Vic 03-11 9.596 €        

Vic 03-06 10.067 €      

Vic 03-08 10.370 €      

Manlleu 02-04 11.025 €      

Vic 04-02 11.076 €      

Manlleu 03-02 11.527 €      

Vic 03-04 11.816 €      

Vic 04-04 11.835 €      

És a dir, a Manlleu hi ha una diferència del -35,6% entre la mitjana de renda per
habitant de la secció censal més alta i la més baixa. I a Vic aquesta diferència és del -
51,1%.
Les desigualtats encara poden ser més extremes a nivell comarcal. Per exemple, entre
una persona que viu a la secció censal més pobre de Vic (9.487€) o Manlleu (9.363€), les
àrees amb les rendes més baixes per habitant d’Osona, i una persona que viu a Sant
Julià de Vilatorta (21.356€), on hi ha les rendes més altes de la comarca.

Font: INE
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La taxa de pobresa mesura el percentatge de població
que viu en una llar amb uns ingressos inferiors al 60% de
la mediana. Les dades de l’exercici 2020 indiquen que a
Osona el 12,5% de la població vivia en aquestes
condicions, un percentatge de població inferior a la
mitjana catalana.

La taxa de pobresa s’ha reduït a la comarca entre el 2015
(14,5%) i el 2020 (12,5%), i la taxa de pobresa infantil ho
ha fet encara més, passant del 24,5% al 2015 fins al 18,1%
al 2020. Però hi ha grans diferències territorials, no només
entre municipis, sinó també dins d’un mateix municipi.
Factors que estan molt associats a taxes altes de pobresa
són el pes de la taxa d’estrangeria i el pes de la població
menor de 18 anys. A més pes d’aquests col·lectius, més
alta és la taxa de pobresa.

La taxa de pobresa per grup d’edat accentua les
desigualtats. Clarament la pobresa és més present en les
llars on hi ha menors i menys a les llars on hi viuen
persones de 65 anys. Aquest és un fenomen general, però
més acusat a municipis com Manlleu, Vic, Torelló, Prats de
Lluçanès, Balenyà o Roda de Ter. No es disposa d’aquesta
dada per tots els municipis d’Osona, només els de més de
2.500 habitants pel secret estadístic.

Pobresa per grup d'edat

Taxa de pobresa
Taxa de pobresa

menors 18 anys

Taxa de pobresa 

18-64 anys

Taxa de pobresa 

65 anys i més 

OSONA 12,5% 18,1% 11,1% 4,8%
Balenyà 8,% 20,3% 12,5% 7,6%
Centelles 9,7% 13,1% 10,1% 5,4%
Gurb 3,9% 5,3% 3,4% 3,8%
Manlleu 20,4% 32,8% 20,1% 7,5%
Masies de Voltregà, Les 5,% 7,7% 4,6% 4,%
Prats de Lluçanès 10,8% 22,4% 10,3% 4,7%
Roda de Ter 11,4% 18,1% 11,1% 5,6%
Sant Hipòlit de Voltregà 10,1% 15,2% 10,2% 4,8%
Sant Julià de Vilatorta 5,1% 6,4% 5,% 4,%
Seva 9,4% 13,1% 9,1% 6,7%
Taradell 8,3% 13,6% 7,6% 5,4%
Tona 8,9% 11,7% 9,% 5,4%
Torelló 10,8% 19,4% 10,5% 3,7%
Vic 17,1% 25,7% 16,7% 7,3%
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Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades de l’INE

Renda mitjana per llar (2020) Osona   38.215 € 

Gurb 63.653 € Olost 38.093 €  

Santa Cecília de Voltregà 57.782 € Sant Bartomeu del Grau 37.786 €  

Malla 56.259 € Vidrà 37.481 €  

Brull, El 53.424 € Santa Eugènia de Berga 37.392 €  

Tavèrnoles 52.488 € Vic 37.336 €  

Sant Julià de Vilatorta 52.319 € Roda de Ter 36.914 €  

Sant Martí d'Albars 46.105 € Torelló 36.849 €  

Orís 44.998 € Prats de Lluçanès 36.677 €  

Folgueroles 44.457 € Sant Pere de Torelló 36.479 €  

Masies de Roda, Les 44.247 € Sant Quirze de Besora 36.018 €  

Muntanyola 42.695 € Viladrau 35.905 €  

Taradell 41.948 € Manlleu 35.700 €  

Seva 41.830 € Sant Agustí de Lluçanès 35.486 €  

Calldetenes 41.449 € Sant Sadurní d'Osormort 35.486 €  

Masies de Voltregà, Les 40.359 € Sobremunt 35.486 €  

Santa Eulàlia de Riuprimer 39.930 € Alpens 35.232 €  

Tona 39.859 € Centelles 35.179 €  

Oristà 39.852 € Sora 35.056 €  

Sant Vicenç de Torelló 39.581 € Lluçà 34.709 €  

Rupit i Pruit 39.423 € Balenyà 34.478 €  

Sant Hipòlit de Voltregà 39.075 € Vilanova de Sau 34.071 €  

Esquirol, L' 38.894 € Tavertet 33.368 €  

Espinelves 38.300 € Sant Martí de Centelles 32.802 €  

Perafita 38.108 € Santa Maria de Besora 32.613 €  

Sant Boi de Lluçanès 38.106 € Montesquiu 29.565 €  

Font: INE

A la taula s’observen les rendes mitjanes per llar. El municipi amb
la renda més alta a Osona és Gurb (63.653€ per llar), amb una renda
amb més del doble de la del municipi amb la renda més baixa
(Montesquiu, 29.565€).
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En relació a la distribució de la renda per trams, a Osona hi ha
20.872 persones que declaren menys de 12.000€ d’ingressos
anuals, segons dades de l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques (IRPF), el qual representa un 26,7% de la població declarant.
A Catalunya, les persones que declaren menys de 12.000€
representen el 27,8% dels declarants. A l’altre extrem, a la comarca
hi ha 3.304 persones que declaren uns ingressos superiors a
60.101,21€ anuals, és a dir, el 4,2% dels declarants (el 5,8% a
Catalunya).

En conjunt, a Catalunya, el gruix més gran de declarants (43,8%) se
situa en el tram d’ingressos entre 21.036€ i 60.101,21€. No hi ha
diferències significatives a Osona (43%). En canvi, en les franges
baixes sí que s’observa menys declarants a Osona; les persones
amb ingressos entre 12.021€ i 21.036€ representen a la comarca el
26,1%, mentre que al conjunt català són el 21,4%.

Per tant, el nombre més gran de declarants, tant per Osona com pel
conjunt català, es concentra a la franja mitjana (21.036€-30.050,61€)
i mitjana-alta (30.050,61€-60.101,21€). El fet diferencial és que a la
comarca destaquen els declarants amb ingressos en les franges
mitges-baixes, mentre que de mitjana a Catalunya hi ha més
declarants a les franges dels extrems, les rendes molt baixes i les
rendes molt altes.
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Salari brut anual mitjà per grups d'edat. 2020

Homes Dones Total Homes Dones Total

Osona 28.469,99 € 22.842,80 € 25.694,94 € Catalunya 30.003,62 € 24.096,69 € 27.100,11 €

Menys de 25 anys 13.744,36 € 11.375,71 € 10.054,12 € Menys de 25 anys 14.484,75 € 12.023,73 € 13.393,50 €

De 25 a 34 anys 22.659,45 € 19.699,51 € 16.768,92 € De 25 a 34 anys 23.880,08 € 20.780,86 € 22.338,55 €

De 35 a 44 anys 28.559,75 € 23.157,42 € 20.523,94 € De 35 a 44 anys 30.098,22 € 24.428,58 € 27.340,77 €

De 45 a 54 anys 31.942,13 € 24.633,13 € 22.411,20 € De 45 a 54 anys 33.662,80 € 25.985,30 € 29.854,86 €

De 55 anys i més 31.698,30 € 24.665,13 € 22.319,20 € De 55 anys i més 33.405,83 € 26.019,05 € 29.732,31 €

Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades de l'Agència Tributària i Idescat

Salaris

El salari és la principal font d’ingrés de la renda familiar. El salari brut anual mitjà a Osona és de 25.694,94€, un -5,19% inferior

al salari mitjà català. Ara bé, hi ha diferències per edat i gènere. A Catalunya les dones tenen un salari un -11,10% inferior al

salari mitjà, mentre que els homes el tenen un 10,7% superior segons les dades de l’Agència Tributària (AEAT) de l’any 2020. El

qual indica que hi ha una bretxa de gènere salarial del -19,7%. Aquesta, a més, s’accentua amb l’edat i a partir dels 45 anys

s’aproxima al 23%. El grup on les diferències entre dones i homes són menors és entre els 25 i els 34 anys.

La diferència que es produeix entre els salaris d’homes i dones tenen efectes en totes les etapes vitals. Així, de la mateixa

manera que els salaris de les dones són més baixos també ho són la resta de prestacions, com la prestació d’atur i les pensions.
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Accés a l’habitatge

En l’àmbit de l’habitatge, Osona l'any 2021 va registrar un total de 1.626 operacions, en conjunt en la compravenda d’habitatge

nou i habitatge de segona mà. Aquest any s’ha consolidat el creixement iniciat a partir del 2013, breument interromput per la

covid-19, l’any 2020. Les operacions de compravenda s’estan concentrant principalment a Vic, amb 435 operacions l’any 2021.

Segueixen els municipis de Manlleu (185 compravendes), Torelló (168) i Roda de Ter (126). Aquests quatre municipis concentren

el 56,2% del total d’operacions de compra d’habitatge a la comarca durant l’any 2021.

De fet, a la capital vigatana es concentren les noves construccions d’habitatge iniciat durant el 2021, en total han estat 167

immobles. A Osona el preu mitjà de venda d’habitatge el 2021 es va situar en 1.570,98€/m2 en els habitatges nous (-36,1%

respecte a Catalunya) i 1.368,89€/m2 en els habitatges de segona mà (-38,6% respecte de Catalunya).

Cal diferenciar entre les compravendes d’habitatge nou,

on destaquen Taradell, on el 47% de les operacions de

venda d’habitatge és d’aquest tipus; Vic que amb un 34%

juntament amb Centelles (34%) també tenen un elevat

mercat d’habitatge de nova construcció. I els municipis

amb també un elevat volum d’operacions, però en

aquest cas amb un clar predomini del mercat de segona

mà; Manlleu, on el 98% de la compravenda correspon a

habitatge de segona mà, Torelló (96%) i Roda de Ter

(89%).
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En relació al mercat de lloguer, el preu mitjà a la comarca aquest 2022 és de 552,16€/mes, un 7,9% més elevat que l’any

anterior. Malgrat que hi ha poblacions com Seva (744€), Espinelves (650€) o Calldetenes (605,74€) amb preus de lloguer

mensuals força superiors a aquesta mitjana. En el conjunt català, la comarca se situa en els preus de la segona corona, després

de l’àrea metropolitana de Barcelona, el Gironès i el Baix Empordà, l’Aran i la Cerdanya. Les mateixes comarques que

encapçalen els preus de compravenda d’habitatge nou.

Preu lloguer habitatge per comarques. 2022 Preu venda habitatge per comarques. 2021

Font: Visor habitatge, Agència de l'habitatge de Catalunya

4. DETERMINANTS DE LA COMPETITIVITAT I EL BENESTAR

76



% del salari destinat a lloguer

(estimat per grup d'edat) - Any 2020

Mitjana d'Osona 30,8%

Llogaters de menys de 25 anys 40,7%

Llogaters de 25 a 34 anys 28,4%

Llogaters de 35 a 44 anys 24,2%

Llogaters de 45 a 54 anys 22,6%

Llogaters de 55 anys i més 22,7%

Font: elaboració pròpia, a partir de les dades de l'INE, Idescat i l'Agència

de l'habitatge de Catalunya

L’esforç econòmic mitjà que es realitza a Osona per accedir a un habitatge de

lloguer representa el 30,8% del salari, com s’ha estimat des de l’Observatori

Socioeconòmic d’Osona. Ara bé, aquest esforç no és el mateix per a tota la

població, factors com l’edat dels llogaters mostren grans diferències: de

mitjana el grup dels més joves, sobretot els menors de 25 anys, són els que

presenten major càrrega, amb un 40,7% del salari destinat al pagament del

lloguer. A partir dels 25 anys, l’esforç mitjà per pagar el lloguer es redueix

notablement: el dels llogaters d’entre 25 i 34 anys s’estima al 28,4% del seu

salari, el dels d’entre 35 i 44 anys al 24,2%, i a partir dels 45 anys al voltant

del 22,6%.

Per garantir l’accés a l’habitatge, l’administració desenvolupa

polítiques vinculades a ajuts al pagament del lloguer, habitatges de

protecció oficial o amb lloguer social. L’Agència d’habitatge de

Catalunya xifra en 1.860 els ajuts destinats al pagament del lloguer

a la comarca d’Osona l’any 2021. Els ajuts s’han reduït els darrers

anys, principalment l’any 2019, quan van passar de 2.331 (l’any

2018) a 1.687. Malgrat l’increment dels darrers dos anys, 1.922

ajuts l’any 2020 i 1.860 l’any 2021, encara no se situen al nivell del

2018.
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D’altra banda, el parc d’habitatges de lloguer social s’ha anat reduint; els ajuntaments osonencs van oferir l’any 2021 en conjunt

88 habitatges de lloguer social, 48 habitatges menys que els oferts el 2010 (136). Aquests 88 habitatges de lloguer social són

principalment a Vic (42%), seguits per Roda de Ter (11,4%), Manlleu (8%), Torelló (5,7%), i Calldetenes, Centelles i Sant Vicenç de

Torelló amb el 4,5% respectivament. La resta d’habitatges (19,3%) es reparteixen entre deu municipis: Balenyà, l’Esquirol, Les

Masies de Voltregà, Sant Boi de Lluçanès, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Julià de Vilatorta, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de

Besora, Taradell i Tona. En conjunt, el parc d’habitatge de lloguer social dels municipis d’Osona representa el 5,91% del total de

Catalunya.

Quant als desnonaments, segons les dades

facilitades pel Consell General del Poder

Judicial, la majoria dels desnonaments a

Osona estan associats al règim del lloguer

(76%). Aquesta dinàmica es consolida al llarg

de la sèrie temporal analitzada, agrupant

bona part de les execucions judicials.
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Salut i Desigualtats

Hi ha una estreta relació entre la salut i les desigualtats.

Les darreres dades de l’Índex Socioeconòmic Territorial

(IST), índex sintètic construït combinant diversos

indicadors socioeconòmics (laborals, educatius, de renda o

d’immigració), mostren que Osona, amb un valor de 95,5

se situa lleugerament per sota la mitjana de Catalunya,

empitjorant l’any 2019 respecte als anys anteriors. Les

ciutats de Vic i Manlleu (86,30; 79,20) són els municipis

amb els valors més baixos a la comarca, en concret

algunes àrees d’aquests municipis com Vic sud-oest (61,2) i

Manlleu centre-nord (67,2). En canvi amb valors per

damunt de la mitjana catalana hi ha Taradell (107,2),

Centelles (104,5) i Tona (103,5). Val a dir que l’índex només

es publica per municipis més grans de 5.000 habitants. Font: Idescat

Com s’ha dit, les condicions socioeconòmiques tenen una elevada incidències en la salut. N’és un exemple que en aquelles

àrees territorials on la taxa de pobresa infantil és més elevada, la salut dels infants presenta pitjors indicadors. Els factors socials

que aporten estabilitat en l’edat més primerenca són cabdals per un bon desenvolupament mental posterior.
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Municipis 2019 2018 2017 2016 2015

Centelles 104,50 106,20 105,00 104,10 105,10

Manlleu 79,20 81,50 82,80 82,00 81,70

Manlleu 1 (Centre-nord) 67,20 69,90 71,60 71,70 70,8

Manlleu 2 (Est, Sud i Oest) 88,90 90,90 91,90 91,00 90,4

Roda de Ter 96,30 97,80 98,00 97,10 97,80

Taradell 107,20 106,80 108,40 106,80 106,70

Tona 103,90 103,50 103,60 103,80 103,90

Torelló 95,00 95,20 96,20 95,60 96,30

Torelló 1 (Nord-est) 99,20 98,90 99,80 99,50 99,80

Torelló 2 (Sud-oest) 89,70 90,40 91,60 91,60 91,70

Vic 86,30 89,20 90,10 89,70 89,60

Vic 1 (Nord-est) 90,60 92,80 94,50 94,50 95,10

Vic 2 (Sud-oest) 61,20 64,00 64,90 65,30 64,30

Vic 3 (Sud-est) 89,20 90,60 91,40 90,80 89,70

Vic 4 (Nord-oest) 105,60 109,40 109,30 109,30 108,40

Osona 95,50 97,00 97,60 97,40 97,00

Catalunya 100 100 100 100 100

Evolució de l'Índex Socioeconòmic Territorial



Però també es presenten altres patologies amb desigualtats econòmiques, les més freqüents són l’obesitat, l’ansietat i els

trastorns de l’estat d’ànim, segons l’informe Desigualtats socioeconòmiques en la salut de la infància. Segons l’Observatori de Salut

de Catalunya, el nivell socioeconòmic de la família en què neix i creix l’infant incideix en la creació i la distribució de la patologia.

Per tot plegat, les dades poden suggerir-nos certa vinculació entre aquell segment de la població més desfavorit i la seva salut.

Malauradament, la pobresa afecta més a la població

infantil. A Osona, dels municipis dels quals disposem

dades, les taxes de pobresa infantil més altes

estan a Manlleu (32,8%), Vic (25,7%) i Balenyà

(20,3%), en concret algunes de les seccions censals

d’aquests municipis superen aquestes xifres. Si bé hi

ha diferències destacades entre municipis en relació

a la pobresa infantil i a la pobresa entre la població

activa, les diferències es redueixen

considerablement a partir dels 65 anys. En general,

hi ha menys pobresa entre el grup de població de

més edat.

Pobresa per grup d'edat

Taxa de pobresa 

infantil 

menors 18 anys

Taxa de 

pobresa 18-64 

anys

Taxa de pobresa 

població 65 anys 

i més 

Balenyà 20,3 12,5 7,6

Centelles 13,1 10,1 5,4

Gurb 5,3 3,4 3,8

Manlleu 32,8 20,1 7,5

Masies de Voltregà, Les 7,7 4,6 4,0

Prats de Lluçanès 22,4 10,3 4,7

Roda de Ter 18,1 11,1 5,6

Sant Hipòlit de Voltregà 15,2 10,2 4,8

Sant Julià de Vilatorta 6,4 5,0 4,0

Seva 13,1 9,1 6,7

Taradell 13,6 7,6 5,4

Tona 11,7 9,0 5,4

Torelló 19,4 10,5 3,7

Vic 25,7 16,7 7,3

Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades de l'Agència Tributària i Idescat
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Esperança de vida

Catalunya és un dels territoris de la Unió Europea amb una esperança de vida (EV) més alta (83,6 Catalunya; 80,1 UE). A nivell

comarcal no hi ha diferencies significatives. En el cas d’Osona, l’esperança de vida (EV) l’any 2020 era de 78,7 en el cas dels

homes i de 85,3 en les dones, en canvi, a Catalunya se situa en 79,7 en homes i 85 en dones. Per tant, l’EV en homes és més

elevada a Catalunya, ara bé, en dones és més alta a Osona. D’altra banda, l’evolució de l’EV en els últims vint anys ha anat

augmentat, no obstant això, la repercussió de la Covid-19 va reduir a Catalunya l’esperança de vida de 84,01 anys a 82,38 l’any

2020, 1,5 anys en homes i 1,7 en dones. Però en parlar d’envelliment, cal tenir en consideració quina és la qualitat de vida dels

darrers anys, és a dir, l’esperança de vida en bona salut (EVBS) i l’esperança de vida lliure de discapacitat (EVLD). Com

podem observar en el gràfic, l’EVBS i l’EVLD són més baixes que l’EV, per tant a partir dels 67-68 anys la qualitat de vida es

redueix, atès que està afectada per una mala salut o una discapacitat.
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L’evolució de l’esperança de vida ens indica que en

l’actualitat es viuen més anys, però també s’allarguen els

anys de vida en pitjors condicions de salut.

A principis dels anys 80, la franja d’edat amb més

defuncions era la franja entre 76 i 85 anys,

addicionalment, en els següents 10 anys les defuncions

es van concentrar en la mateixa franja d’edat, no

obstant això, va començar a augmentar l’edat mitjana

de les defuncions i van créixer entre les persones de 86

a 90 anys.

Com podem observar en el gràfic, a mesura que han

passat les dècades, les defuncions entre els grups més

alts d’edat han anat augmentant progressivament, fet

que concorda amb l’evolució de l’esperança de vida (EV).
A partir del 2011 la franja que acumula més defuncions és la dels 86 a 90 anys i en els últims 10 anys podem observar un

increment important de les defuncions en el rang d’edat entre 91 i 95 anys. El grup d’edat amb més defuncions s’ha anat

desplaçant cap a edats superiors poc a poc, però ha estat en la darrera dècada que ho ha fet de manera més contundent, amb

un creixement important del nombre de defuncions de persones amb més de 90 anys, que en els darrers vint anys s’ha

duplicat. Cal tenir en compte la necessitat creixent d’aquest tipus de serveis de cura per atendre i acompanyar les persones en

les seves etapes de final de vida.
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La realitat demogràfica de la comarca d'Osona ens suggereix l'anàlisi

del sector de serveis i atenció a la tercera edat (silver economy).

Aquesta es veu condicionada, en bona part, per una qüestió traçada

en anterioritat: la dualitat territorial de la comarca i la disposició actual

del gruix de ciutadans osonencs entorn de 3-6 localitats (50, 39% -

66,66%). Aquells municipis més allunyats d’aquest eix registren un

envelliment major: Sant Boi de Lluçanès (355,63) o Sant Sadurní

d’Osormort (340,00) en són un exemple. Com a resultat del

creixement continuat de la taxa d’envelliment i sobreenvelliment,

l’economia platejada pot convertir-se en un sector clau de l'economia

de la comarca. Aquest caràcter global del fenomen genera una

finestra d’oportunitats per reequilibrar el territori.

Salut i Envelliment

Font: Observatori Social de la Fundació “La Caixa”

Homes Dones

Centelles 15,9 36,1

Manlleu 13,3 34,1

Sant Hipólit de Voltregà 17,0 36,3

Santa Eugènia de Berga 14,6 35,9

Tona 17,4 31,2

Vall del Ges 20,8 41,9

Vic - 1 16,2 34,1

Vic - 2 20,0 38,1

Roda de Ter 20,3 31,7

Àrea bàsica de salut 

(2018)

Gent gran (75 anys i 

més) que viu sola 

(%)
Associat a aquest envelliment, apareix el fenomen de la solitud no desitjada,

majoritàriament present a l’etapa de la vellesa. Segons l’estudi del setembre del 2021

de l’Observatori Social de la Fundació “La Caixa”, un 68% d’aquest segment d’edat

experimenta algun grau de solitud. El gènere (les dones ho vinculen més a

l’abandonament i al buit), el nivell d’estudis (menys nivell educatiu, més sentiments de

solitud) o l’estat civil (viure en parella redueix fins a un 10% el risc) poden exercir

influència en el grau d’intensitat d’aquest sentiment. A Osona el 30% de la població de

més de 75 anys viu sola.
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Segons la National Institutes of Health, aquest sentiment accentua els riscos associats

a contraure malalties coronàries o de pressió arterial. Enfront aquesta problemàtica,

la xarxa de serveis i atenció a la tercera edat es presenta com un instrument

essencial. Segons la Direcció General de Prestacions Socials, en l’actualitat, el territori

osonenc disposa de fins a 30 establiments orientats a aquesta franja d’edat. Vic

concentra el major nombre de centres (4) juntament amb Tona (3). Seguidament, els

municipis de Taradell i Manlleu (2). En els casos de Balenyà, Sant Hipòlit de Voltregà,

Taradell i Vic hi trobem determinats centres que desenvolupen ambdues facetes:

centre de dia i residència.

En el marc d’aquestes cures, destaquem el projecte desenvolupat per l'Ajuntament

de Vic a través de l’Oficina Local d’Habitatge/ImpulsVic. Un sistema de pisos on, més

enllà d'oferir un habitatge de lloguer, incorpora un conjunt de serveis prestats per la

Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic adaptats a la quotidianitat de la gent gran

amb l’objectiu d’una millora qualitativa de la seva vida. En conjunt, s’ofereixen 63

habitatges de lloguer amb aquest tipus de serveis. Per la seva banda, des de la

iniciativa privada, estan desenvolupant iniciatives pròpies de l’habitatge cooperatiu

amb les entitats de referència sostre cívic o perviure.

19 residències
per gent gran

17 municipis on hi
ha servei

11 centres de dia

39 CAPs

2 Sociosanitaris

1 Hospital

4. DETERMINANTS DE LA COMPETITIVITAT I EL BENESTAR

84



Anteriorment citàvem el concepte d’economia platejada i la finestra d’oportunitats que suposava per a la comarca. Però, què és

exactament la silver economy? Els sectors orientats a cobrir la demanda dels productes i serveis de les persones majors de 50 anys,

un segment poblacional que el 2025 podria representar el 44% del consum de l’UE, segons el Banc Santander. De fet, segons un

informe de la Comissió Europea, si agrupéssim tots els estats de l’UE, la seva economia platejada seria la tercera economia mundial

més potent, rere d’EUA i Xina.

La institució bancària situa el focus en tres sectors concrets: tecnologia, entreteniment i formació-feina. Des de la branca

tecnològica, la innovació tecnològica pot suposar una millora substancial del seu benestar. En concret, la integració de la

telemedicina per facilitar l’atenció sanitària, a més de la incorporació de la Internet of Things (IoT) o el Banking of things (BoT) en la

seva quotidianitat. Des del cantó de l’entreteniment, aquest segment poblacional sol gaudir de més temps lliure. Per aquest motiu,

l’oferiment d'activitats culturals adaptades als seus interessos, espais d’oci construïts en funció de les seves necessitats o la

transformació de destinacions turístiques poden ser iniciatives a tenir en compte.

Per últim, l’oferiment d’alternatives formatives (el reciclatge professional amb el Reskilling i l’upskilling), com apuntava l’entitat

bancària “l’economia platejada no consisteix únicament a vendre productes i serveis als majors de 50 anys, sinó que també es

tracta d’oferir-los alternatives en aspectes com la formació o l’ocupació perquè romanguin actius” amb l’objectiu d’aprofitar

aquesta mà d’obra en els sectors productius.
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Impacte Covid-19

Els efectes de la pandèmia provocada per la Covid-19 han

tingut més impacte en la salut que en l’economia osonenca. El

14 de març de 2020 es va declarar l'estat d'alarma a l'Estat

espanyol. El motiu va ser la propagació del virus SARS-CoV-2

que provoca la malaltia de la Covid-19. Aquesta malaltia es

propaga de manera molt ràpida i incontrolable, pel que es

defineix com a pandèmia.

A Catalunya, entre l’1 de març del 2020 i el 24 de juliol del 2022,

es van confirmar 2.755.927 casos positius per Covid-19,

d’aquests han mort 28.372 persones, segons dades del

Departament de Salut. A Osona, els casos confirmats són

59.640 i les defuncions per Covid-19 són 824.
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En el gràfic podem observar els efectes del confinament de la població les primeres setmanes i l’inici del descens dels contagis,

però sobretot de les defuncions, fet que va donar pas al procés de desescalada del confinament i al retorn poc a poc a l’activitat

quotidiana. Fins al moment, s’han identificat set onades de contagis per la Covid-19, la sisena, durant l’hivern del 2022, ha estat

el període en què es van registrar més infeccions, sobretot per l’arribada de la variant Òmicron, molt contagiosa. Tot i que, el

major nombre de contagis es va produir durant la primera onada, quan encara no es disposava d’eines suficients per

comptabilitzar-los i malgrat no tenir registres podem inferir per l’elevat nombre de defuncions en aquell període.
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Font: Idescat

Com dèiem, els efectes de la covid-19

sobre la salut de la població han

evolucionat amb un impacte diferent

segons l’onada i la variant.

Destaquem que durant els primers

mesos la primera variant va provocar

un major nombre de defuncions (el

35,1% de totes les morts per covid-19

i el 27,4% sobre els casos confirmats

del primer trimestre del 2020).

Seguidament, s’atribueix l'augment brusc dels ingressos hospitalaris i pacients a UCI de l'últim trimestre del 2020 i primer del

2021 a la variant Delta, ja que és una variant amb una capacitat de contagi molt més elevada que l'anterior, però que els seus

efectes també són greus per la salut. Per acabar, cal distingir l'última variant registrada, Òmicron, la qual ha provocat un pic

accelerat de casos positius, però que, d'altra banda, els ingressos només constitueixen l'1,7% i les defuncions un 0,3%.

Trimestres
Casos 

confirmats 

Casos 

confirmats/1

Ingressos 

hospitalaris
Ingressos UCI Defuncions

T2/2022 3248 2 235 21 20

T1/2022 22012 13,6 368 46 75

T4/2021 8694 5,4 196 28 27

T3/2021 3825 2,4 135 26 17

T2/2021 2487 1,5 194 34 39

T1/2021 5776 3,6 442 73 119

T4/2020 7801 4,8 476 72 132

T3/2020 2132 1,3 114 9 10

T2/2020 1045 0,6 59 6 286

T1/2020 641 0,4 - - 90

4. DETERMINANTS DE LA COMPETITIVITAT I EL BENESTAR

87



La darrera cimera d’Egipte celebrada entre el 6 de novembre al 18 de novembre de 2022 ha estat l’últim intent de la comunitat

internacional per consensuar la política climàtica.

Diversos estudis epidemiològics han confirmat que l’exposició a curt termini a la contaminació atmosfèrica està associada amb la

morbiditat i la mortalitat. Als anys 90 es va estudiar com aquesta afectava a la salut respiratòria, més recentment s’ha provat que

també té efectes en el sistema cardiovascular, que afecta més com a regla general els infants i adolescents. Així, queda palès de

la importància del nostre entorn en la salut. A tall d’exemple, un estudi recent codirigit per ISGlobal relaciona el fet de viure a

prop d’una zona arbrada amb una disminució del 20% i el 6% de la mortalitat no accidental i cardiovascular.

Aquest capítol s’ha centrat en l'anàlisi de la qualitat de l’aire, les precipitacions i la gestió dels recursos hídrics, així com la gestió

dels residus per avançar cap a una economia circular que apuntali la transició verda.

Les dades de l’índex de qualitat de l’aire (ICQA), indicador que s’elabora amb els valors dels principals contaminants atmosfèrics,

on el valor 0 correspon a una qualitat molt pobra de l’aire i el valor 100 a la millor qualitat de l’aire, mostra una mitjana a Osona

de 50 per a l’any 2021 (55 per al 2020 i 48,5 per al 2019).

Segons l’Informe sobre l’estat del medi ambient a Catalunya, 2016-2019 (Secretaria d’Acció Climàtica, 2022), en el període d’estudi,

Osona va ser l’única zona de Catalunya, com es pot veure en el mapa, on es van superar els valors límits diaris de les emissions

de les PM10, un dels contaminants atmosfèrics més destacats. Els episodis es van repetir en vàries ocasions en els darrers anys.

Aquest fenomen no depèn de la comarca, sinó de l’arribada de masses d’aire de l’àrea metropolitana de Barcelona que queden

estancades a la plana, degut a la seva orografia.

Medi Ambient

La contaminació atmosfèrica
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Com s’ha dit, la contaminació atmosfèrica és avui dia el principal risc ambiental per a la salut: incrementa els riscos de malalties

respiratòries i cardiovasculars i de càncer de pulmó.

Zones de qualitat de l’aire amb superacions del llindar de 
l’ozó (O3), 2016-2019

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic considera que els nivell d’ozó publicats a Idescat són saludables per

tota la població si el llindar se situa per sota dels 180mg/m3 i adverteix d’alerta si els nivells superen els 240 mg/m3.

El mateix informe també explica que la Plana de Vic és la zona de Catalunya on hi va haver més superacions del llindar diari

d’ozó troposfèric (O3), un dels contaminants més rellevants, principalment l’any 2017 i 2019, quan es va superar 46 i 41 vegades

respectivament.

Zones de qualitat de l’aire amb superacions del valor límit 
diari de  PM10 , 2016-2019

Font: Informe de medi ambient de Catalunya

Qualitat de l’aire
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Les aigües superficials

Catalunya es troba immersa en una de les sequeres més importants d’aquest segle XXI, un foment climàtic que ha esdevingut

cíclic amb una periodicitat d’entre 4-5 anys (2008, 2013,2018, 2022). Actualment, Osona està en l’escenari d’alerta per sequera,

una situació estesa a les dues unitats en què queda dividida Osona: “Capçalera del Ter” i “Mig Llobregat” (zona del Lluçanès). Com

a conseqüència, les reserves d’aigua experimenten un fort descens, l’embassament de Sau està al 18,18% de la seva capacitat,

quan fa un any estava al 49,02% de la seva capacitat (ACA, 2022). Aquest escenari comporta restriccions en l’ús de l’aigua (dotació

màxima de 250 litres per habitants dia) establertes el juliol del 2022 (ACA,2022). La gestió dels recursos hídrics, afectats pel canvi

climàtic, és una de les matèries més rellevants en el marc de l’Agenda 2030.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, l’any

2021 ja va ser un any sec al conjunt del país, amb

una anomalia mitjana de la precipitació del -22%.

L’evolutiu del període 1950-2021 indica que el

valor de la tendència mitjana de precipitació

anual és negatiu a Catalunya (-1,5%). A Osona, en

concret les zones del nord i del sud registren

una anomalia de -2,3% i -2,2% respectivament,

mentre que a l'oest va ser de -1,8% i a la plana de

Vic del -0,9%.

La sequera
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En aquesta mateixa línia es manifesta l'IPE (Índex de

Precipitació Estàndard) que quantifica el dèficit de

precipitació i avalua l’impacte d’aquest sobre els recursos

hídrics. L’IPE és un valor numèric que representa la

desviació respecte la mitjana, on un valor positiu indica una

precipitació superior a la mitjana i un negatiu una

precipitació inferior. Es considera un període de sequera

quan l’IPE presenta una seqüència de valors negatius iguals

o inferiors a -1. L'IPE-24 (24 mesos) i l'IPE-12 (12 mesos)

presenten uns valors entorn del -2,0/-3,0 i -1,5/-2,5

respectivament. A més, d'ençà del 2013, Catalunya assoleix

una anomalia tèrmica, és a dir, una desviació de la

temperatura mitjana respecte del període de referència

(+1 °C). 2021

IPE24, octubre 2022

2020 2019
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Consum d’aigua domèstic

Pel que respecta al consum domèstic de l’aigua, tal com

podem observar en el mapa, Osona destaca per ser de les

comarques que consumeix un menor volum d’aigua

(111,7 litres per dia per habitant). La mitjana catalana se

situa a 119,4 l/p/d.

Tot i això, a nivell municipal hi ha 18 municipis que superen

aquesta mitjana. Els municipis amb un major consum per

habitant són Tavertet i Viladrau amb un 98,7 i 81,8 m³

respectivament. Els municipis amb més consum coincideixen

amb aquells que tenen més piscines per cada 100 habitants.

Municipis d'Osona amb un consum domèstic superior a la mitjana catalana

2021

Consum 

domèstic 

anual m3/hab

Consum 

domèstic 

l/p/d

Piscines 

per 100 

habitants

Tavertet 98,7 270,5 15,0

Viladrau 81,8 224,2 12,3

Sant Agustí de Lluçanès 67,9 186,0 5,4

Sobremunt 58,6 160,4 3,9

Brull, el 56,9 155,8 8,4

Muntanyola 55,7 152,7 6,7

Alpens 52,0 142,6 1,9

Sora 49,9 136,8 5,7

Espinelves 49,4 135,2 2,9

Sant Julià de Vilatorta 49,3 135,1 5,2

Sant Martí d'Albars 48,2 132,1 3,7

Esquirol, l' 47,8 130,8 5,3

Vilanova de Sau 46,8 128,2 4,5

Sant Martí de Centelles 46,4 127,1 2,3

Masies de Roda, les 46,1 126,3 4,7

Santa Maria de Besora 45,5 124,8 9,3

Perafita 44,4 121,7 3,9

Malla 44,1 120,8 6,9

Font: Elaboració pròpia, a partir de dades de l'Agència Catalana de 

l'Aigua i el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Consum domèstic per comarca (l/p/d)
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA)

Consum empresarial 2021 (m³/any)

Empreses Consum/

empresa

Brull, el 125.409 11.400,8

Santa Eugènia de Berga 695.924 9.404,4

Viladrau 354.799 8.251,1

Gurb 1.674.258 7.216,6

Sant Agustí de Lluçanès 26.521 5.304,2

Orís 86.905 5.112,1

Esquirol, l' 341.773 5.101,1

Masies de Voltregà, les 471.719 4.288,4

Olost 172.950 3.843,3

Oristà 57.578 3.838,5

Sant Vicenç de Torelló 201.784 3.363,1

Sant Martí d'Albars 38.502 2.750,1

Santa Cecília de Voltregà 36.866 2.457,7

Seva 228.632 2.078,5

Sant Boi de Lluçanès 43.942 1.757,7

Osona 6.073.888 1.135,5

Catalunya 247.707.693 1.018,0

Consum empresarial d’aigua

Des d’una perspectiva de consum empresarial, Osona se situa en la

dotzena posició catalana, un 55,29% del consum de l’aigua es destina

a la indústria. En general, només amb l’excepció del Tarragonès i la

Cerdanya, les comarques catalanes que més consum empresarial d’aigua

registren són aquelles on el sector primari o el sector industrial tenen un

pes elevat (la Segarra, la Ribera d’Ebre, el Pla d’Urgell, l’Alt Camp, la

Garrotxa, el Baix Ebre, l’Alt Urgell, el Solsonès i Osona).

Consum aigua m3/any per empresa

A Osona, els municipis amb més

consum d’aigua per empresa són

El Brull, Santa Eugènia de Berga,

Viladrau, Gurb, Sant Agustí del

Lluçanès, Orís i l’Esquirol. Són

municipis on hi ha empreses que

requereixen un alt consum

d’aigua per realitzar la seva

activitat.
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La contaminació de l’aigua subterrània

A la comarca, la contaminació de l’aigua subterrània per

nitrats no ha millorat en els darrers vint anys.

Històricament, Osona ha tingut més de la meitat dels seus

municipis i de les seves fonts afectades per una elevada

concentració de nitrats. Aquesta és la primera causa de

contaminació de l’aigua del subsòl.

Les dades publicades pel Grup de Defensa del Ter mostren

any a any l’elevada concentració de nitrats que pateixen les

fonts d'Osona i el Lluçanès com a conseqüència de l’excés

d’abocaments de purins de dejeccions ramaderes als camps.

De fet, el darrer informe indica que una tercera part de les

fonts d’Osona ja no ragen (51 fonts) i de les que ho fan quasi

la meitat (46%) estan contaminades. Font: Grup de Defensa del Ter, 2022

Segons l'OMS i la directiva europea, el nivell màxim per considerar l'aigua potable és de 50 mg de nitrat/l, un llindar superat i

doblat en molts casos. La font de Gallisans de Santa Cecília de Voltregà es manté com la més contaminada (557,6 mg de nitrat/l)

i supera més d’11 vegades el llindar de contaminació. La segueixen la font del raig de Torelló (283,8 mg de nitrat/l) i la font

salada de Gurb (246,4 mg de nitrat/l).
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Font: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

L’any 2019 es va aprovar el DECRET 153/2019, de gestió de la fertilització del

sòl i de les dejeccions ramaderes amb la finalitat de prevenir i reduir la

contaminació de les aigües per nitrats. Aquest s’acompanya del programa

d’actuació a les zones designades com a vulnerables, on quaranta dels

cinquanta municipis de la comarca d’Osona hi estan inclosos.

L’índex de càrrega ramadera

(ICR) és el quocient resultant de

dividir el nitrogen total en les

dejeccions produïdes pel bestiar

de les explotacions ramaderes

dels municipis, entre el nitrogen

de dejeccions ramaderes

admissible en les terres

fertilitzables d’aquests municipis.

Com podem observar al mapa

de l’esquerra, en vermell, quasi

tots els municipis dins la zona

vulnerable d’Osona tenen ja

delimitada la densitat ramadera.

Des de l’any 2020 els agricultors i ramaders

han de presentar la Declaració Anual de

Nitrogen (DAN) al Departament d’Acció

Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
Font: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
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La cadena agroalimentària és la cadena de valor més important a Osona. Especialitzada en el sector ramader i càrnic,

principalment de la indústria del porcí, també inclou la resta del sector primari i les activitats vinculades a la producció com els

serveis veterinaris, els fabricants de maquinària especialitzada, una part del sector logístic i el comerç alimentari. Però aquesta

cadena té unes externalitats negatives que tenen un fort impacte mediambiental, com la contaminació de les aigües

subterrànies per les dejeccions ramaderes.

En aquest context, per millorar la sostenibilitat de la ramaderia, especialment la gestió de les dejeccions ramaderes, l’any

2015 es va constituir la Taula per a la gestió sostenibles de la ramaderia a Osona que treballa per reduir l’impacte ambiental del

sector. Els objectius generals d’aquesta taula són perseguir la sostenibilitat ambiental, però també l’econòmica i la social de la

ramaderia a Osona, més específicament:

• Transferència de coneixement

• Suport i assessorament en l’execució de projectes d’ R+D+I

• Estratègies col·lectives i territorials de gestió i valorització de les dejeccions ramaderes

• Creació i promoció d’aliances i sinergies entre actors

• Sensibilitzar i conscienciar a tots els agents de la gravetat de l’impacte ambiental i la necessitat de cercar i aplicar solucions

Segons dades de la Taula les granges de porcs d’Osona generen cada any 1,5 milions de metres cúbics de purins, que equival a

8,6 milions de quilos de nitrogen. Si bé una part d’aquest purí (48,43%) s’utilitza per fertilitzar els camps de cultiu de la comarca,

la superfície fertilitzable a Osona està limitada a 28.714 ha., pel que hi ha un excedent de nitrogen del 51,47% (4.444.506 kg de

nitrogen/any). Part d’aquest excedent se sotmet a tractament, bé a la pròpia explotació bé en plantes de tractament fora del

marc agrari o en les plantes de desimpacte, però encara hi ha un 17,46% de nitrogen sobrant no tractat (1.504.312 kg N/any).
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Residus municipals

La gestió dels residus és un dels aspectes centrals de la gestió

ambiental i, alhora, és un sector rellevant per a l’economia. Amb

una lògica d’impulsar els residus generats cap a l’economia

circular, on aquests són una oportunitat per generar activitat

econòmica i llocs de treball, el reciclatge esdevé cabdal (Dept.

Empresa i Treball, 2019).

El “Porta a Porta” és un dels mètodes que ens suggereix una

major efectivitat per assolir dit propòsit. A més d’una millora en

la recollida, millora la qualitat del material que es recull, afavorint

l’avenç cap a una economia circular, segons l’article Amb el porta

a porta triar bé els residus és més eficient i reciclem millor (I. Peraire

i A. Masana, 2022).

Així, el procediment té un % mitjà de recollida selectiva del

75,7% (+16,9pp respecte altres). Actualment, 23 municipis

osonencs ja l’han adoptat, vint de manera total i tres de manera

parcial. I quatre municipis més tenen previst fer-ho aviat. Osona

té una taxa de recollida selectiva del 68,59% Catalunya amb un

46,63%) i se situa com la tercera comarca catalana, darrera de la

Conca de Barberà (80,43%) i el Berguedà (68,70%). Destaca

també com a Osona s’ha reduït la fracció resta al 31,41% (53,37%

mitjana catalana).
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En definitiva, la comarca osonenca se situa en els nivells

fixats per a la UE (55% de reciclatge el 2025). Fins i tot,

superant la mitjana europea (48%).



Residus industrials

El nou text legal (Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos

contaminados para una economia circular) emfatitza els

objectius de reduir la generació de residus i augmentar la

valorització, especialment els residus industrials no especials.

Aquests no són assimilables als domèstics, sent molt diversos

i agrupant-se en petites quantitats, un fet que en dificulta la

seva correcta gestió i posterior separació, deixant al territori

en una situació de difícil compliment de les directrius

europees. Així, el triatge, reciclatge i valorització dels residus

industrials haurà de ser una pràctica habitual de la gestió

empresarial en els propers anys.

La generació de residus de l'activitat industrial osonenca

el 2021 va ser de 151.656 tones, valor molt proper a l'etapa

prèvia a la covid-19 (152.839). Més de la meitat provenen de la

indústria predominant a la comarca, la indústria alimentària

(57,6%). Així mateix, en destaca aquella que prové de les

activitats de la metal·lúrgia (15,4%) i la fabricació de

maquinària (10,7%). En conjunt, aquests subsectors

engloben el 83,7% dels residus generats.
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Per altra banda, aquestes tres activitats industrials són

també les que més valoritzen els residus, juntament amb

la indústria química i la del paper. De fet, la via de la

valorització és la més utilitzada com a tractament, suposant

el 80% sobre el total.
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Quant a la seva tipologia, evolutivament

no observem grans alteracions, la

representativitat dels residus perillosos i

no perillosos no ha sofert grans canvis.

Tot i això, destacar el lleuger increment

d'ençà del 2019 dels perillosos, d'un 3,0%

aquell mateix any s’ha evolucionat cap a

un 4,3% el 2021. D'altra banda, la

revitalització en la quantia de residus es

replica en el nombre d'empreses inscrites

al Registre de productors de residus

industrials el mateix any, 721 (+18

empreses).

En definitiva, amb la voluntat de millorar la gestió dels residus a tots els nivells i evolucionar cap a un model d’economia

circular, la col·laboració de la ciutadania, la participació del sector empresarial, així com els instruments legals i fiscals són els

principals instruments per assolir-ho.



Energies renovables

4. DETERMINANTS DE LA COMPETITIVITAT I EL BENESTAR

Reduir el consum d’energies no renovables és un dels principals objectiu de la Nova Energia d’Osona (NEO), projecte comarcal

de Transició Energètica que proposa un model energètic participatiu i respectuós per reduir en set anys el 40% d’emissions de

CO2 a Osona. Les directrius europees marquen pel 2030 que un 50% de l’energia sigui d’origen renovable i un 100% pel 2050. El

projecte NEO planifica la transició energètica des del territori amb actuacions previstes als 50 municipis per aconseguir reduir el -

42,1% del consum no renovable l’any 2028. El pla preveu un inversió de 818 milions d’euros, dels quals una subvenció de 350

milions d’€.
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El NEO preveu cinc línies d’actuació:

• consums tèrmics: reduir el 51,8% del consum no renovable

• consums elèctrics: reduir el 63,7% del consum no renovable,

instal·lant 50 parcs fotovoltaics.

• mobilitat: reduir el 20,30% del consum no renovable (incentivar

el vehicle elèctric, el transport públic i alternatiu, i implementar

una xarxa de punts de recàrrega).

• comunitats energètiques: creació de 50 cooperatives ciutadanes

d’energia i creació d’una cooperativa de segon grau per agrupar-

les i donar-hi servei.

• innovació: impulsar projecte emprenedors, formacions

tècniques, i creació d’una eina de finançament col·lectiu.

Les actuacions s’han de produir en el sector domèstic, industrial,

en els serveis, el sector agrari i en l’Administració Pública.

Font: www.novaenergiaosona.cat



En el marc de la transició verda, l’autoconsum es presenta com un dels puntals essencials. La nova normativa del Decret llei

16/2019 de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables permet fer instal·lacions

fotovoltaiques en sòl no urbanitzable, prioritzant les empreses de dimensió petita vinculades al territori. En aquest sentit,

Osona ha incrementat l’autoconsum fotovoltaic a partir de l’any 2019, però amb més intensitat durant el 2022. De fet, s’ha

passat de 51 instal·lacions fotovoltaiques l’any 2019 a 1.706 al 2022.

Es considera que les instal·lacions fins a 10 KW són domèstiques o de petit comerç. Aquestes en els darrers anys han

incrementat la seva presència a la comarca, fet que denota una major sensibilització envers la sostenibilitat energètica.
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Instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic

Any <10 Kw >10kw

2018 50,0% 50,0%

2019 46,8% 53,2%

2020 81,0% 19,0%

2021 86,9% 13,1%

2022 89,7% 10,3%

Total 87,4% 12,6%

Font: Registre d’Autoconsum de Catalunya



Osona és la quarta comarca catalana en generació d’energia fotovoltaica. Alguns

ajuntaments incentiven la implantació d’instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum

a través de les seves ordenances. A la taula podem veure el rànquing dels municipis

osonencs amb les ràtios de producció d’energia per habitant més altes.

A banda de les infraestructures d’autoconsum, el NEO defineix l’objectiu d’arribar a

tenir 50 parcs fotovoltaics de 5 MWp a Osona l’any 2027, que generaran en conjunt

250 MWp. La voluntat és que cada municipi tingui el seu parc fotovoltaic. En

l’actualitat només hi ha 4 projectes de parcs fotovoltaics. La implantació de parcs

fotovoltaics al territori és un element crític pel dilema que genera l’elecció entre

substituir una part del sòl agrícola i la instal·lació d’aquestes infraestructures per

reduir el consum d’energia no renovable.
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Font: Registre d’Autoconsum de Catalunya

Muncipis Kw/Hab

Santa Cecília de Voltregà 0,4027

Malla 0,3231

Sora 0,3196

Sant Vicenç de Torelló 0,2885

Balenyà 0,2838

Tavèrnoles 0,2812

Santa Maria de Besora 0,2679

Sant Martí d'Albars 0,2521

Masies de Voltregà, les 0,2165

Sant Bartomeu del Grau 0,2139

Gurb 0,2077

Producció Instal·lacions fotovoltaiques 

d'autoconsum (2022)

El NEO preveu la constitució de comunitats energètiques, cooperatives d’energia a tots els municipis osonencs. Aquestes

s’agrupen sota una cooperativa de segon grau encarregada de coordinar-les.

Actualment, a Osona hi ha 19 comunitats energètiques constituïdes, 4

en fase de creació i també hi ha 5 municipis que estan valorant noves

iniciatives. Les comunitats energètiques són una de les principals eines

per empoderar la ciutadania i facilitar el canvi de model energètic cap a

un model de consum d’energia renovable descentralitzat.

Font: www.novaenergiaosona.cat



En relació amb les matriculacions de vehicles elèctrics i endollables, entre el 2021 i el 2022 s’han incrementat un 37,09% a

Osona. En aquest període, la majoria de transaccions involucraven la tipologia turisme, el 97,3% el 2021 i el 96,4% el 2022.

D’aquests, el 68,1% de les matriculacions de l’any 2022 corresponen a vehicles híbrids i Mild Híbrid Elèctric Gasolina, només el

12,2% són vehicles 100% elèctrics.
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Les principals barreres que frenen el consum del vehicle elèctric són

el preu i l’autonomia del vehicle. També falta ampliar i adequar la

xarxa de punts de recàrrega, actualment hi ha 27 instal·lacions de

recàrrega a Osona, lluny encara de les 300 estacions que proposa el

NEO pel 2027.

Finalment, des de l’àmbit domèstic, una altra via per reduir els

consums és la millora de l’eficiència energètica de les llars. En

aquest sentit, els fons Next Generation tenen una línia d’ajuda per a

promoure les rehabilitacions energètiques dels edificis. A Osona

durant el 2022 s’han tramitat 58 ajuts.

Respecte a la biomassa, Osona ha apostat fermament per aquesta tipologia d’energia. El territori osonenc esdevé referència

tant en nombre d’instal·lacions, sent la primera comarca amb un major nombre de calderes, així com, la segona en qüestió de

potència tèrmica, segons l’Institut Català d’Energia. D’altra banda, referent a les 56 empreses productores de biocombustibles

sòlids forestals, Osona en localitza dues a Sant Martí d’Albars i Sant Miquel de Balenyà. Aquestes estan orientades a la producció

i subministrament de pèl·lets i a la producció i subministrament d’estelles de gestió forestal sostenible.



Mobilitat

4. DETERMINANTS DE LA COMPETITIVITAT I EL BENESTAR

El model de mobilitat d’Osona, a banda de ser poc sostenible mediambientalment, condiciona les oportunitats laborals i els

itineraris formatius dels residents. És un model basat en l’ús del vehicle privat que no ha evolucionat des de fa dècades. De fet,

segons L’Estudi de mobilitat de la comarca d’Osona (Consell Comarcal d’Osona – Creacció, 2021), l’ús del cotxe supera el 80% en els

desplaçaments intermunicipals i en el 72,1% d’aquests només amb el conductor com a ocupant del vehicle. Segons aquest

estudi, en un dia feiner a la comarca, la ciutadania de 16 anys i més realitza de mitjana 2,7 desplaçaments, el qual equival a un

total de 277.532 desplaçaments diaris. Els resultats del qual també conclouen que Osona és un sistema consolidat de mobilitat,

amb un elevat nivell d’autocontenció comarcal on el 92,1% dels desplaçaments són dins la comarca. Les persones que es

desplacen cada dia per estudiar o treballar fora d’Osona ho fan principalment a Barcelona.

Hi ha tres factors que afavoreixen l’ús del vehicle privat a la comarca: un model residencial de baixa densitat, l’elevat pes de llocs

de treball ubicats a polígons i la facilitat d’aparcament en general. En canvi, el transport públic és poc utilitzat en els

desplaçaments de mobilitat quotidiana, només el 4,8% de la població l’utilitza en dia feiner. Segons l’Estudi de mobilitat de la

comarca d’Osona el poc ús del transport públic es pot atribuir a:

• Un sistema radial a Vic, en alguns casos amb origen i final a la ciutat.

• Un model poc competitiu en temps i cost, excepte en el cas de la ciutat de Vic.

• Afectacions importants en prestacions de serveis

• Un elevat desconeixement dels serveis de transport públic (línies, freqüències, durada, etc.)
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Les conclusions de l’estudi també posen de manifest grans diferències entre els residents i els no residents al municipi de Vic, on

es concentren la major part dels serveis de la comarca. Així, el sistema de transport públic actual no cobreix les necessitats

d’una part de la ciutadania i no incorpora una mirada inclusiva i d’equilibri territorial. Tot plegat convergeix en unes

recomanacions estratègiques que comencen per promoure la cultura de la mobilitat sostenible i el vincle d’aquesta als bons

hàbits de salut activa. També explorar nous modes de serveis de mobilitat compartida, com per exemple el carsharing o el

carpooling o el bus a la demanda.

En aquest sentit, l’any 2021 es va constituir l’Oficina Tècnica de l’R3, un òrgan tècnic que treballa per donar impuls del territori

al desdoblament de la línia ferroviària on circulen els trens de l’R3 de Rodalies de Catalunya. L’Oficina va presentar al novembre

del 2022 la Proposta ferroviària per al desenvolupament del corredor de l’R3, un document que aporta una visió integral del sistema

i una perspectiva territorial, entenent el corredor de l’R3 com a eix vertebrador de la mobilitat intermodal d’Osona, així com

amb les comarques veïnes, més enllà de l’actual línia R3. El tren ha de donar servei a tot el seu corredor, no només als municipis

amb estació. La proposta planteja una hipòtesi de serveis al llarg del corredor en un horitzó temporal a l’any 2035 amb millores

en la connectivitat amb la resta de la xarxa ferroviària i resta de xarxa de transport públic.

Millorar el model de mobilitat comarcal, a banda de ser un requisit imprescindible per reduir les emissions contaminants i

contribuir a l’estalvi energètic, és un factor clau per garantir l’equilibri territorial, ampliar les oportunitats laborals i formatives de

la ciutadania, l’atracció de talent professional i l’accés als serveis, en resum, la qualitat de vida de les persones i la competitivitat

d’Osona.
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Productivitat i PIB

Després de l’impacte de la pandèmia en l’economia l’any 2020 a escala mundial, els anys 2021 i 2022 s’han caracteritzat per

mantenir una progressiva evolució positiva gràcies a un context sanitari més favorable. L’economia catalana va créixer un 5,8%

l’any 2021 i l’osonenca un 7,6%. L’ocupació ha arribat a màxims històrics aquest 2022. Ara bé, la guerra d’Ucraïna ha generat

problemes d’aprovisionament i una crisi energètica que han provocat un augment en la inflació i en els tipus d’interès per part

del Banc Central Europeu. Tot plegat ha fet revisar a la baixa les previsions de creixement per al 2022 i el 2023.

Osona, que havia estat una de les comarques catalanes

menys afectades per la crisi covid l’any 2020, va ser la

quarta comarca en creixement econòmic (7,6%) l’any

2021, després del Montsià (+9,8%), el Tarragonès

(+9,1%) i el Gironès (7,7%). De fet, la variació del Valor

Afegit Brut (VAB) en el bienni 2019-2021 va ser a la

comarca del -0,4%, mentre que pel conjunt de

l’economia catalana va ser del -6,6%. Segons Josep

Oliver, catedràtic emèrit d’economia aplicada (UAB), les

dades d’Osona s’expliquen per l’estructura productiva

sòlida de la comarca, així com per tenir una indústria

agroalimentària forta que representa directa o

indirectament quasi la meitat de l’economia comarcal.
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Prenent com a punt de referència l’any 2008 (gràfic), any d’esclat de la crisi financera, podem observar que l’any 2019, moment

anterior a la pandèmia per la Covid, tots els sectors, excepte la construcció, ja s’havien recuperat. El punt d’inflexió havia estat

l’any 2013 quan Osona va iniciar la recuperació de la crisi financera de l’any 2008 amb un creixement econòmic espectacular.

Es destaca principalment el creixement de la indústria, que és el sector que va contribuir a la recuperació econòmica i que va fer

que Osona liderés el creixement català en el període 2016-2017. El sector serveis va ser més resilient en els pitjors mesos de la

crisi iniciada l’any 2008 i a partir del 2016 va evolucionar molt positivament. El sector primari, que juntament amb el sector de la

construcció van ser el més castigat, a diferència d’aquest, va iniciar la recuperació a partir de l’any 2011, a partir d’aquell moment

i només amb l’excepció de l’any 2018, va evolucionar favorablement.
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Com es pot apreciar a la taula, el creixement del VAB de la comarca

(+27,9%) en el període 2013-2021 es va situar molt per damunt del

creixement de la resta de comarques, a molta distància de la segona

comarca, el Baix Llobregat (17,3). Mentre que el període 2019-2021 que

inclou la crisi per la pandèmia, només la Segarra té una variació positiva.

L’any 2020 quan va arribar una segona crisi econòmica com a conseqüència

de la pandèmia, l’economia osonenca havia iniciat un període d'alentiment.

Malgrat això, l’impacte de la pandèmia en l’economia comarcal va ser molt

menor que a altres territoris pel tipus d’especialització productiva que hi

havia a Osona. De fet la indústria agroalimentària, predominant a la

comarca, va créixer en el moment en què altres sectors estaven fortament

impactats. Així, l’estructura econòmica empresarial va beneficiar la

comarca, i després de l’impacte inicial, els resultats econòmics empresarials

van ser encara millors.

Creixement del VAB comarcal . Taxes de variació acumulada 

Comarques
VAB 

2013-2021
Comarques

VAB 

2019-2021

Osona 27,9 Segarra 2,6
Baix Llobregat 17,3 Montsià -0,3
Garrotxa 16,8 Osona -0,4
Vallès Oriental 14,5 Garrotxa -2,0
Garraf 13,8 Baix Llobregat -3,1
Segarra 12,9 Pla de l’Estany -3,6
Pla de l’Estany 12,3 Noguera -4,1
Urgell 11,8 Priorat -4,1
Montsià 11,7 Alt Penedès -4,3
Noguera 11,5 Moianès -4,3
Vallès Occidental 11,4 Solsonès -4,6
Baix Penedès 10,9 Alt Camp -4,7
Catalunya 10,5 Urgell -4,8
Alt Camp 10,3 Vallès Oriental -5,1
Solsonès 10,3 Baix Ebre -5,4
Segrià 9,9 Gironès -5,4
Tarragonès 9,5 Segrià -5,5
Anoia 9,3 Anoia -6,3
Alt Penedès 9,1 Vallès Occidental -6,5
Barcelonès 9,0 Catalunya -6,6
Maresme 8,6 Garrigues -6,7
Baix Ebre 7,8 Terra Alta -6,7
Baix Camp 7,5 Tarragonès -6,9
Pla d’Urgell 6,8 Barcelonès -7,1
Ribera d’Ebre 6,6 Pla d’Urgell -7,2
Moianès 6,5 Berguedà -7,4
Baix Empordà 6,0 Pallars Jussà -7,5
Gironès 6,0 Ripollès -7,7
Terra Alta 5,8 Alt Urgell -8,5
Priorat 5,6 Baix Penedès -8,6
Bages 4,1 Garraf -8,6
Berguedà 3,8 Ribera d’Ebre -9,0
Alt Empordà 3,7 Baix Empordà -9,9
Conca de Barberà 3,3 Bages -10,2
Cerdanya 2,0 Conca de Barberà -10,3
Alt Urgell 1,6 Alt Empordà -10,7
Pallars Jussà 0,8 Maresme -10,7
Selva -0,1 Baix Camp -11,5
Garrigues -0,9 Selva -12,8
Ripollès -1,9 Cerdanya -14,0
Pallars Sobirà -8,2 Pallars Sobirà -17,5
Alta Ribagorça -16,0 Alta Ribagorça -20,1
Vall d’Aran -19,8 Vall d’Aran -29,8

Font: Anuari Econòmic Comarcal (BBVA, 2022)

A nivell sectorial, la recuperació econòmica s’explica tant a Osona com a

Catalunya pel creixement sobretot del sector serveis i del sector industrial.

El sector primari osonenc, a diferència del català, l’any 2021 encara estava

en fase de decreixement.
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El Producte Interior Brut (PIB) per habitant mesura el resultat final

de l’activitat econòmica de les unitats productores del territori dividit

entre la població resident al mateix territori. Aquest és un indicador

que ens permet comparar l’evolució de les diferents economies, per

exemple, entre els municipis o entre les comarques catalanes.

Prenent el PIB per habitant català com a referència, en conjunt

l’economia d’Osona en el moment prepandèmia (2019) no havia

recuperat encara els valors previs a l’anterior crisi econòmica, la del

2008. Per municipis s’observen diferències importants; a destacar que

dels municipis amb més de 5.000 habitants, només Centelles (86,9) i

Vic s’havien recuperat, però només l’economia de Vic (135,7) supera

amb escreix la mitjana catalana.

PIB per habitant (índex Catalunya= 100), 2019
Municipis > 5.000 habitants

OSONA Centelles Manlleu Roda de Ter Taradell Tona Torelló Vic

2019 95,0 86,9 57,4 37,7 53,6 60,1 71,8 135,7

2016 94,0 79,8 58,0 36,8 53,3 61,8 67,6 129,1

2013 93,0 80,4 60,2 35,4 55,1 62,4 63,2 124,6

2011 93,6 85,3 78,5 39,4 49,8 52,2 64,9 122,1

2008 96,2 73,7 81,9 46,7 95,1 71,8 74,9 127,7

Font: Idescat

Així, el creixement del sector serveis postpandèmia,

durant el 2020-2021 del 8,6%, fa que el VAB d’aquest

sector sigui per l’any 2021 un 4,4% més que el del

2019. En relació al creixement del sector industrial

(7,9%) durant el 2021, cal destacar dins d’aquest el

generat per la indústria agroalimentària (8,3%), la

principal especialització productiva de la comarcal i

que aporta el 47% al VAB industrial d’Osona, segons

l’Anuari Econòmic Comarcal (BBVA). Aquest

creixement contrasta amb el del sector primari, que

en conjunt va caure un -1,9%, però on la ramaderia

ha tingut una pitjor evolució, amb un decreixement

del -2,1%.
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Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades d’Idescat

A tancament d’any 2022, s’ha registrat el màxim històric de llocs de treball a Osona, 73.402. Hi ha contribuït el creixement dels

llocs de treball assalariats durant els mesos de recuperació de la crisi per la pandèmia, que van seguir la tendència de creixement

iniciada a partir del 2013 en la recuperació de l’anterior crisi. Els llocs de treball del règim d’autònoms s’han mantingut força

estables, després de la regularització de les falses cooperatives vinculades al sector agroindustrial entre l’estiu del 2018 i el del

2019. El creixement dels llocs de treball a Osona ha reduït notablement el saldo negatiu entre ocupats residents i llocs de treball.

Tot i això, encara és negatiu: hi ha 1.159 ocupats residents més que llocs de treball localitzats a Osona.
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Malgrat el màxim històric de llocs de treball a Osona assolit

aquest 2022, després de la pandèmia també es va arribar a

un mínim històric de comptes de cotització quan al març de

l’any 2021 aquests es van reduir fins als 5.249.

Actualment, hi ha 5.375 comptes de cotització amb seu

social a la comarca, segons el registre de la Seguretat Social

del quart trimestre del 2022. La pandèmia va reduir

principalment microempreses i les empreses d’Osona en

general es van fer més grans, però des del març del 2021

s’han recuperat algunes empreses. El nombre més alt

d’empreses, 6.609 comptes de cotització, es va registrar al

juny de l’any 2007, uns mesos abans de la crisi financera.
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El 81,4% dels llocs de treball comarcals són assalariats (84,1% a Catalunya). D’aquests, el 47,43% es localitzen a empreses

ubicades als municipis de Vic i Gurb, on hi ha el continu industrial més gran de la comarca.



Rànquing de les 20 empreses d'Osona amb més xifra de negoci

Nom Municipi CCAE 

2009
Subsector Facturació 

(milions d'€)

BON PREU SA Les Masies de Voltregà 47 Comerç al detall 1.788,20 €       

CASA TARRADELLAS SA Gurb 10 Agroindústria 1.081,55 €       

LA FARGA YOURCOPPERSOLUTIONS SA Les Masies de Voltregà 24 Metall 921,86 €           

COSTA FOOD MEAT SL Vic 10 Agroindústria 373,15 €           

PATEL SA L'Esquirol 10 Agroindústria 365,42 €           

GRUP BAUCELLS ALIMENTACIO SL Vic 10 Agroindústria 190,05 €           

MAFRIGES SA Sant Vicenç de Torelló 10 Agroindústria 150,91 €           

EMBUTIDOS MONELLS SA Seva 10 Agroindústria 125,31 €           

SEIDOR CONSULTING SL Vic 62 TIC 122,87 €           

INDUSTRIAS CARNICAS MONTRONILL SA Vic 10 Agroindústria 116,94 €           

BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING IBERICA SA Gurb 10 Agroindústria 97,93 €             

SEIDOR SA Vic 62 TIC 95,29 €             

PINSOS SANT ANTONI SA Vic 10 Agroindústria 93,08 €             

COMPRAPORC 2010 SL Sant Julià de Vilatorta 46 Comerç a l'engròs 87,54 €             

LIQUATS VEGETALS SA Viladrau 10 Agroindústria 83,77 €             

ALACER MAS SL Gurb 46 Comerç a l'engròs 82,48 €             

FRIGORIFICS FERRER SA Vic 46 Comerç a l'engròs 75,48 €             

GIRBAU SA Vic 28 Béns d'equip 74,16 €             

SALA DE DESFER I MAGATZEM FRIGORIFIC J VIÑAS SA Vic 10 Agroindústria 71,28 €             

GRUP GEPORK SA Les Masies de Roda 46 Comerç a l'engròs 67,09 €             

Font: Registre Mercantil

En el rànquing de les 20 empreses

amb més xifra de negoci d’Osona

destaquen les empreses del

subsector agroindustrial. De fet,

onze de les vint pertanyen a aquest

subsector i s’amplia a quinze de vint

si tenim en compte el conjunt de la

cadena de valor agroalimentària.

Les vint empreses del rànquing, a

més, concentren el 53,7% de la

facturació comarcal.

Dotze d’aquestes empreses es

troben localitzades a Vic o Gurb.

Aquests municipis agrupen el 48%

dels llocs de treball assalariats

d’Osona.
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7,5%
Exporta i 
Importa

En relació a la internacionalització, a Osona el 19,2% prové de l’exportació, que equival aproximadament a 2.172,4 milions d’€.

Els sectors més exportadors són el del metall-mecànic, amb el 37,6% de facturació provinent de l’exportació, el sector

agroalimentari amb el 30,6%, el sector de la química i la farmàcia i el de l’artesania i el moble, amb el 23,3% i el 21,1%

respectivament.

Ara bé, per volum, el sector amb uns ingressos més alts per les exportacions és l’agroalimentari, que l’any 2020 va facturar

1.142,8 milions d’€ en el mercat exterior, el que representa el 52,61% de la facturació per exportació d’Osona.

3%
Només 
importa

2,2%
Només 
exporta

Empreses internacionalitzades a Osona

El 87,2% de les empreses osonenques no realitza cap activitat exterior.
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Font: Acció

Top 15. Distribució comarcal de les empreses 
catalanes amb filials a l’estranger

4. DETERMINANTS DE LA COMPETITIVITAT I EL BENESTAR

La comarca se situa en setena posició en el rànquing comarcal d’empreses catalanes amb filials a l’estranger; n’hi ha 63 que

representen el 2% del total. En aquest context internacional, també ACCIÓ ha presentat un estudi on defineix set grans riscos

que hauran d’afrontar les empreses catalanes durant l’any 2023 (Anàlisi de riscos i tendències globals 2023, ACCIÓ, desembre 2022).

Els 7 riscos per les empreses catalanes l’any 2023:

1. Les tensions geopolítiques: cap a un nou ordre internacional més polaritzat

2. Les cadenes de valor global: cap a la regionalització i la resiliència

3. L’emergència climàtica: cap al punt de no retorn

4. El xoc energètic: cap a la diversificació energètica i la greenflation

5. La inseguretat alimentària: cap a un repte global creixent

6. La geotecnologia: cap al decoupling digital i la pèrdua de competitivitat a

Europa

7. L’economia global: cap a l’estagflació i la crisi de deute

Durant el 2022 la guerra entre Rússia i Ucraïna ha frenat la tendència de

recuperació econòmica postcovid. Els efectes més immediats han estat una

elevada inflació, una política monetària restrictiva i un augment del deute, posant

de manifest la fragilitat dels sistemes energètics i alimentaris de molts països.
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Les tensions entre els Estats Units i la Xina han polaritzat la geopolítica; la seva rivalitat, principalment en l’àmbit tecnològic, està

desplaçant el centre de gravetat econòmic mundial cap a l’Indo-Pacífic. Un dels efectes d’aquest desplaçament és l’increment de

les exportacions catalanes al mercat asiàtic, que han passat en els darrers vint anys del 3,9% al 8,3% del total exportat. Un altre

dels efectes de la relació entre aquests dos països és que amb la seva desconfiança mútua posen en risc l’alta interdependència

tecnològica i digital, afavorint el desacoblament (decoupling) digital, és a dir, les barreres per desenvolupar solucions digitals

d’àmbit mundial com a conseqüència dels règims normatius divergents.

La invasió de Rússia a Ucraïna també ha afectat els costos de les matèries primeres, a Catalunya al 86,1% de les empreses

exportadores. Tot plegat posa en perill les cadenes de valor globals i obliga a les empreses a diversificar o relocalitzar per ser

menys fràgils. La guerra ha provocat també un augment del preu de l’energia. El desenvolupament de noves tecnologies per

produir energia neta és car, més quan l’augment de la demanda dels minerals utilitzats en el procés pot portar a la greenflation i

provoca haver de triar entre endarrerir la transició energètica o bé pagar preus més alts per l’energia. Per altra banda, la crisi

hídrica està afectant la producció d’energia renovable a Catalunya, així com la producció d’alguns cultius. Així, tot i que Catalunya

no pateix inseguretat alimentària, sí s’ha produït un augment dels preus dels aliments al voltant del 20% de mitjana.

Finalment, l’estudi d’ACCIÓ avisa del risc de l’estagflació i preveu que durant el 2023 els preus es mantindran elevats. Per tant,

continuarà la política monetària restrictiva, que juntament amb una previsió d’un dòlar fort portaran a un encariment del deute.

L’estagflació comporta un dilema: les polítiques que permeten baixar la inflació provoquen un estancament econòmic i un

increment de l’atur.
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Especialitzacions productives
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relativa absoluta

1 Serveis a l'activitat econòmica 35,1% 1.735 21,1%

2 Comerç 13,2% 1.178 14,3%

3 Agroindústria 11,8% 1.118 13,6%

4 Coneixement, recerca i cultura 17,1% 879 10,7%

5 Tecnologies de la informació i la comunicació 73,7% 770 9,4%

Font: Elaboració pròpia, a partir de dades d'Idescat

Contribució al 

creixement 

d'ocupació

Variació 2017-2022

Subsectors que més ocupació han generat des del 2017

En els darrers cinc anys, l’activitat econòmica ha generat molts llocs de treball a Osona (7.500 nous llocs de treball). Malgrat

haver passat per una pandèmia, l’ocupació comarcal ha continuat en creixement. Cinc subsectors han contribuït a crear set de

cada deu nou llocs de treball durant els darrers cinc anys. El subsector que més ha contribuït a aquest creixement ha estat el

dels serveis a l’activitat econòmica, un subsector que aglutina activitats que sovint externalitzen processos que tradicionalment

realitzava la pròpia empresa, com per exemple les ETT’s, els serveis de neteja o la seguretat. En conjunt, els serveis a l’activitat

econòmica han generat el 21,1% de l’ocupació des del 2017.

El comerç és el segon subsector en creixement. Només l’activitat comercial ha contribuït en generar 1.178 nous llocs de treball

en aquests anys, fet molt rellevant perquè va ser un dels sectors més afectats per les restriccions de la Covid-19. Segueix el

sector agroindustrial, que forma part de l’especialització productiva més important d’Osona, amb un increment de l’11,8% dels

llocs de treball.

I en quart i cinquè lloc, una dada molt

significativa, per que són subsectors

intensius en coneixement amb un alt valor

afegit: el subsector del coneixement, la

recerca i la cultura, i el subsector de les TIC.

Aquests dos subsectors han aconseguit

generar junts 1.649 llocs de treball en els

darrers cinc anys.
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Introducció

L’anàlisi que teniu a mans és la culminació d’una evolució lògica. L’Observatori Socioeconòmic d'Osona porta anys analitzant la

realitat social i econòmica de la comarca. Aquesta feina es sintetitza en els diversos informes que produeix, especialment

l’informe de competitivitat. Aquest informe en concret tracta d’escatir quina és la situació de la comarca per tal de poder-la

millorar. Cada informe conté un diagnòstic de l’estat de la comarca i una invitació a fer-hi alguna cosa.

Des d’aquesta perspectiva, és molt coherent incloure en aquest informe una part que, de manera explícita, tracta d’esbrinar

com pot evolucionar Osona en el futur. De fet, la combinació de prospectiva amb estratègia ha demostrat abastament en molts

projectes la seva complementarietat.

Per fer aquesta anàlisis s’ha emprat la metodologia dels Tres demàs. Els Tres demàs

defineixen un enfocament progressiu que permet anar fent una anàlisi de futur cada

vegada més aprofundida i sofisticada, tot generat diversos escenaris que, de forma

polièdrica i complementaria, dibuixen una perspectiva molt més completa del que

pot passar.

Totes les icones que no estan acreditades individualment s’han inclòs a l’informe per gentilesa del Centre for Postnormal Policy & Futures Studies. No 
poden ser reproduïdes sense la seva autorització.
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Els Tres demàs defineixen un enfocament progressiu que permet anar fent una anàlisi de futur cada vegada més aprofundida i

sofisticada, tot generant diversos escenaris que, de forma polièdrica i complementaria, dibuixen una perspectiva molt més

completa del que pot passar. I com el mateix nom indica els tres demàs proposen tres nivells d’anàlisi del futur que examinem

seguidament.

El primer demà, que rep el nom de Present estès, es fonamenta en l’anàlisi del canvi

experimentat per tractar d’entendre com s’ha comportat fins el moment actual i, per tant, com pot

comportar-se en el futur. Com que es dona tan de pes a l’experiència viscuda, tendeix a projectar

el present en el futur, d’aquí el nom.

El segon demà, que anomenem Futurs familiars, intenta explorar l’impacte de canvis disruptius i

de qualsevol novetat en el tema d’estudi. Aquí no disposarem de massa informació o dades i, per

aquesta raó, recorrem a tota mena de referents, reals o ficticis, que ens puguin ajudar a entendre

com pot evolucionar el futur.

El tercer demà, que rep el nom de Futurs impensats, analitza els fonaments de les nostres

expectatives de futur. Intenta esbrinar perquè pensem d’una determinada manera sobre el futur i

com condiciona aquest pensament les nostres previsions.

Els tres demàs
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Com ja s’ha dit, el Present estès es

fonamenta en l’anàlisi del canvi

experimentat, per tant, dona molt de pes a

l’experiència viscuda i tendeix a projectar el

present en el futur, d’aquí el nom.

La construcció dels escenaris d'aquest demà

parteix de la selecció de dues variables

principals per la seva capacitat d’incidir en

molts dels temes clau de la comarca:

1. Lluitar contra l’exclusió social

2. Generar llocs de treball d’alta qualitat

El primer demà

Present estès: Pa per avui però, gana per demà?

S’aconsegueix generar 
treball de qualitat

Baixa 
exclusió social

No s’aconsegueix 
generar treball de 

qualitat

Alta            
exclusió 

social

Aquestes variables es transformen en eixos, cadascun amb dos

extrems o pols, i es creuen per delimitat quatre espais que defineixen

els escenaris d’aquest demà:

Osona 
fracturada

Impuls 
Socioeconòmic

Banlieusona Solidaritat 
social
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I. Osona fracturada

Escenaris de futur del Present estès

Es promou un pacte per l’economia osonenca per impulsar iniciatives econòmiques basades en un

ús intensiu de coneixement. Una combinació de noves activitats d'economia circular amb el disseny

de nous programes formatius aconsegueix generar llocs de treball d’alta qualitat. Però el

desplegament de la nova activitat no és uniforme per tota la comarca i acaba resultant en una

dualitat territorial. Pitjor encara, l’exclusió social es concentra en les zones que ja eren més

vulnerables abans dels pacte.

Els principals trets de l’escenari són:

• Desenvolupament de mesures d’economia circular.

• Reducció de la petjada ecològica

• Generació d’una oferta formativa diversa i d’alta qualificació.

• No s’aconsegueix que la millora econòmica arribi a tothom.

• Provoca ennobliment.

• Resulta en una fractura territorial entre la Plana, menys afluent, i la resta d’Osona amb major qualitat de vida.

Icones creades per orvipixel i Freepik a Flaticon (https://www.flaticon.com)  124
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Escenaris de futur del Present estès

II. Impuls socioeconòmic

Els principals actors econòmics i socials d’Osona organitzen un fòrum comarcal per definir un pla

de futur amb dos objectius principals:

1.Lluita contra l’exclusió social.

2.Pacte econòmic.

Entre les mesures que proposa el pla, destaquen:

• La creació d’un política d’habitatge destinada a evitar la concentració de població immigrada en barris degradats

• El disseny de plans de formació ad-hoc per als col·lectius més desafavorits en feines de recuperació del territori i de

tasques de cura.

• L’exploració de fórmules de compartir riscos (i beneficis) entre patronal i treballadors a l’hora de promoure innovacions.

• La promoció de l’economia social o, en el seu defecte, d’empreses socials.

Una de les prioritats del pla és la d’obtenir resultats que afectin of generin sinergies en els dos objectius principals.

Els primers resultats han estat modestos però suficients per atreure atenció i interès vers Osona.

Icones creades per fjstudio i Freepik a Flaticon (https://www.flaticon.com)  
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III. Solidaritat social

Escenaris de futur del Present estès

En aquest escenari la lluita contra l’exclusió social es assumida, quasi únicament pels agents

socials, ja que els principals agents econòmics no s’hi afegeixen. Això provoca que no

s’aconsegueixi generar molts llocs de treball d’alta qualitat però sí que es té més èxit en la

reducció de l’exclusió social.

En aquest escenari els punts clau són:

• La col·laboració entre les diverses administracions amb els agents de l’economia social.

• La generació d’activitat especialitzada en l’àmbit de les tasques de cura.

• S’assoleix un alt grau d’apoderament dels actors locals.

• Amb tot, és una situació encara fràgil sense la col·laboració de les grans empreses.

Icones creades per Freepik a Flaticon (https://www.flaticon.com)  
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IV. Banlieusona

Escenaris de futur del Present estès

L’enduriment de les condicions per exportar productes càrnics provoca una precarització de les

condicions laborals que, al seu torn desemboca en un agreujament de la conflictivitat social. Això

genera un context adient per a què elements salafistes i d’extrema dreta puguin augmentar la seva

presència i, de retruc, incrementar la conflictivitat social.

En aquest escenari els punts clau són:

• L’agreujament de les condicions laborals i econòmiques de molts treballadors que s’escampa, per l’efecte bola de neu, a

tots els àmbits de la comarca.

• Augment de la vulnerabilitat de les zones més marginades, sobretot on hi ha més concentració d’immigrants.

• Increment de la xenofòbia i de la radicalització, tant a l’extrema dreta com als moviments islàmics.

• Creixement de la conflictivitat social a tot Osona, però especialment als barris i municipis més degradats.

Tot plegat, Osona corre el risc de ser la gran banlieue de Barcelona

Icones creades per Freepik a Flaticon (https://www.flaticon.com)  
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El segon demà

Futurs familiars: Canviar per millorar o canviar per continuar igual

El segon demà està pensat per explorar grans canvis o innovacions que, per sobre d’altres consideracions, tinguin un alt

potencial disruptiu o de transformació per Osona. L’anàlisi d’aquests canvis s’han concentrat en dos àmbits principals:

1. Un canvi de model econòmic, que pot passar per diverses raons. Per exemple:

a. Empitjorament de la crisi climàtica o, més ben dir, acceleració d’aquest empitjorament.
b. Empitjorament de la crisi energètica.
c. Canvi provocat per factors externs al sector agroalimentari, per exemple, un canvi en la política

europea.
d. Canvi intern liderat pel propi sector agroalimentari. En aquest sentit es contemplen diverses

possibilitats1:

• Promocionar la diversificació de l’activitat econòmica.
• Aplicació de mesures d'economia circular.
• Reversió de pràctiques contaminants i/o de recuperació econòmica

2. Un nou model de mobilitat, explorant dues opcions no excloents:

a. Mobilitat supracomarcal: potenciar la connexió Barcelona-Vic, reduint el trajecte a 30 minuts.
b. Mobilitat intracomarcal, apostant pel transport intermodal i aspirant a convertir Osona en el Hub de la

Catalunya central.

L’anàlisi d’aquestes possibilitats es concreta en quatre escenaris que presentem seguidament:

1 En l'annex es pot trobar la llista de totes les iniciatives revisades en els diversos àmbits o temes analitzats.
Icones creades per Iconjam i Freepik a Flaticon (https://www.flaticon.com)   
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V. Entomant el canvi

Escenaris de futur dels Futurs familiars

El fet d’haver passat una pandèmia sense massa angunia i que no hagui notat en excés l’impacte

de la crisi subsegüent juga una mala passada a Osona. La comarca no valora correctament la

profunditat de la transformació que estava venint, i no s’hi preparara adequadament. Això fa que

el canvi sigui més dur amb un impacte social més alt.

En aquest escenari els punts clau són:

• La crisi al sector agroalimentari provoca augments important de la desocupació a la comarca, però obre oportunitats en

altes àmbits d’activitat.

• El context de crisi fa que la resposta de l’administració sigui insuficient.

• La situació crea un context procliu per a l’extrema dreta que guanya suport..

• Sorgeixen noves línies d’activitat prometedores, no està clar però que puguin escalar-se.

El cofoisme precedent va fer que no es preveiessin alternatives al model econòmic basat en el sector agroalimentari i ara

costarà molt més fer les reformes necessàries.

Icona creada per Payungkea a Flaticon (https://www.flaticon.com)  
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VI. Pilotant el canvi

Escenaris de futur dels Futurs familiars

Tot i que Osona esquiva els pitjors efectes de la crisi del 2023, s’esten la consciència que la comarca

pot no estar preparada si els costos energètics i/o ambientals es disparen. Per això, els principals

agents de la comarca decideixen convocar un concurs internacional per proposar projectes de

transformació econòmica per a Osona. Les principals condicions són:

• Que es plantegin projectes com a pilots, però que siguin fàcilment escalables.
• Que siguin el més sostenibles possibles i/o que encaixin en (o promoguin) plantejaments d’economia circular .
• Que obrin noves vies de negoci en altres àmbits o sectors
• Que generin treball d’alta qualitat (per exemple incorporant el valor social2).
• Que compleixin més d’un criteri

En un parell d’anys Osona aconsegueix posar en marxa diversos projectes. En temes com proteïna d’origen vegetal,

recuperació ambiental, generació d’energia verda, etc.

Val a dir que tot els projectes incorporen aspectes d’economia social per evitar que les noves iniciatives puguin generar més

exclusió social. El més important, però, és el que implica de diversificació de l’activitat econòmica, reduint per tant la

dependència del sector agroalimentari i, de retruc, promovent un clúster de R+D molt interessant per a la comarca.

2 El valor social és la mesura de l’impacte de l’activitat econòmica en els aspectes socials no estrictament econòmics, com pot ser la sostenibilitat ambiental, el gènere, la 
inclusió social i/o laboral, etc.
Icona creada per Uniconlabs a Flaticon (https://www.flaticon.com)  
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VII. Satèl·lit finalment

Escenaris de futur dels Futurs familiars

Les obres de millora de la R-3 són rebudes amb alegria per Osona, finalment es pot anar de Vic a

Barcelona en menys de 30 minuts (o a l’aeroport en menys d’una hora). La nova infraestructura es

veu com una oportunitat per a la comarca, però en realitat l’obra s’ha fet pensant més des de la

lògica de la metròpoli que no pas pensant en les necessitats d’Osona.

Els principals trets d’aquest escenari són:

• Osona es veu com un destí atractiu per a barcelonins que volen marxar de l’àrea metropolitana.

• Aquest procés genera ennobliment als municipis amb més qualitat de vida de la comarca.

• La pressió dels nous habitants sobre les externatitats de l’activitat agroalimentària (principalment les pudors). Comença a

interferir en el sector. De fet, la comarca inicia un procés de relegació de l’activitat industrial a favor d’una terciarització de

l’economia osonenca.

• Tot això redunda en una millora ambiental que acaba accelerant l’arribada de nous habitants i aprofundeix l’ennobliment.

En molts sentits Osona està esdevenint un districte més de la ciutat de Barcelona.

Icona creada per Freepik a Flaticon (https://www.flaticon.com)  
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VIII. Hub central

Escenaris de futur dels Futurs familiars

Osona posa en marxa diverses mesures per disminuir la dependència del vehicle privat en els

desplaçaments intracomarcals. Tot es fonamenta en dos principis:

1. Fomentar l’ús del transport públic col·lectiu com a opció preferent.

2. I, quan això no sigui possible, oferir fórmules d’ús compartit.

Per aconseguir-ho es treballa en diversos fronts simultàniament:

• Diverses accions de millora de l’R-3, però no només de Vic a Barcelona, sinó en tota la línia (especialment dins de la

comarca).

• Potenciació i millora de les connexions amb Olot i Ripoll.

• Es desplega un servei de cotxes de lloguer tipus carsharing amb microcotxes elèctrics.

Tot plegat Osona aconsegueix convertir-se en un veritable Hub supracomarcal que, amb les connexions a Barcelona, Girona i

Lleida, esdevé un pol d’activitat molt actiu. No només això, la dràstica reducció dels desplaçaments en vehicle privat redunda

en millores significatives de la qualitat de vida (i l'ambiental) dels osonencs.

Icona creada per Kiranshastry a Flaticon (https://www.flaticon.com)  
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El tercer demà

Futurs impensats: opcions concebibles en les que no hi volem pensar

En el tercer demà s’intenta examinar els fonaments i assumpcions que hi ha al darrera de les nostres

expectatives de futur. S’intenta esbrinar perquè pensem d’una determinada manera sobre el futur i com

condiciona aquest pensament les nostres previsions. D’alguna manera tots tendim a sobrevalorar les

opcions de futur que ens agraden i, per contra, menystenir les que ens inquieten i això pot comportar

errors d’estimació de la probabilitat dels canvis a futur. Aquests aspectes que no volem negociar o

explicitar reben el nom d’impensat.

En el cas d’Osona és prou evident que és una comarca amb una forta identitat, però alhora ha esdevingut una mena de

comarca per excel·lència en l’imaginari col·lectiu dels barcelonins, o més correctament, dels habitants de l’àrea metropolitana

de Barcelona. D’alguna manera, Osona és un referent per designar allò que s’etiqueta com “de comarques”.

En els darrers escenaris, els futurs impensats exploren dues opcions poc atractives, que Osona esdevingui un no-lloc o un

híperobjecte, que segurament no plauran als osonencs que se senten com a tals. Per això, l’anàlisi incorpora un darrer

escenari, obert que correspon definir a tots el habitant d’Osona.

5. ANÀLISI PROSPECTIVA D’OSONA
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IX. Nosona

Escenaris de futur dels Futurs impensats

Aquest escenari explora la possibilitat que Osona acabi esdevenint un no-lloc segons la definició de

l’antropòleg francès Marc Augé. Un lloc despersonalitzat on, més que viure-hi, s’hi està.

En aquest escenari ve propiciada pel creixement del sector agroalimentari a Osona. En un moment en

què altres activitats patien o reculaven, ningú es va atrevir a limitar l’expansió de la industria

agroalimentària i, aquest creixement s’ha acabat menjant la comarca.

Les implicacions principals d’aquest creixement són:

• Osona esdevé un monocultiu econòmic, l’agro dona feina (no massa qualificada) i riquesa (relativa).

• Cada cop hi ha menys diversitat econòmica, tant d’activitat com d’actors.

• La combinació dels punts anteriors provoca, primer, una fuga de talent i, posteriorment per la creixent pèrdua de qualitat de

vida, de població en general.

• Tot plegat, dona lloc a una davallada molt important de l’activitat cultural i de retruc de la identitat osonenca.

Osona ha esdevingut un gran complex industrial agroalimentari, pràcticament només hi viu gent que hi treballa i persones

grans que no ha pogut marxar. Osona és un lloc que la gent procura evitar i pel que només hi passa si no té més remei. Osona

ha esdevingut la no-comarca catalana.

Icona creada per Muhammad Usman a Flaticon (https://www.flaticon.com)  
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X. Híperosona

Escenaris de futur dels Futurs impensats

Aquest escenari explora una opció que es fonamenta en el concepte d’híperobjecte encunyat pel

filòsof britànic Timothy Morton. Morton va crear aquesta noció per parlar de lloc i objectes que perden

la connexió amb una tradició, cultura o identitat. En el fons és l’escenari que planteja la pregunta: quan

pot Osona deixar de ser Osona?

Catalunya fa temps que arrossega un centralisme, més o menys evident, que porta a concebre el

territori no metropolità com a rerepaís de Barcelona. En el moment que un lloc esdevé rerepaís

deixa de tenir rellevància per ell mateix i passa a supeditar la seva funció, activitat i, àdhuc, identitat als interessos de l’àrea

metropolitana de Barcelona. Això podria passar si es donés una combinació dels següents factors:

• Una minva del sector agroalimentari o, del seu impacte ambiental.
• La millora de la comunicació entre Vic i Barcelona.
• L’arribada de habitants que busquen un lloc agradable i més assequible per viure, però mantenint la feina a Barcelona.

Cal entendre que és un escenari que pot resultar atractiu per a molta gent. Osona guanya qualitat de vida, però també

ennobliment i, més important, perd vida veïnal. D’alguna manera Osona esdevé a una comarca el que una urbanització és un

poble. S’hi assembla però és més a prop de la versió d’un parc temàtic d’Osona que no de l’antiga Osona. Però des del punt de

vista de Barcelona, Osona es converteix en un referent, un lloc agradable per viure, però molt mancat de personalitat,

Híperosona.
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XI. Imagina’t Osona!

Escenaris de futur dels Futurs impensats

A arrel de la presentació del VI informe de competitivitat, es va obrir un gran debat en tota la

comarca d’Osona. L’informa va proporcionar una primera espurna i tota una munió d’entitats

osonenques s’hi van afegir; els mitjans locals i comarcals van ser claus per generar un gran exercici

de participació que va permetre identificar, debatre i consensuar nombroses propostes de futur.

La part de prospectiva de l’informe va servir per ajudar a entendre les implicacions de determinades eleccions i els terminis

que podien comportar l’aplicació de les mesures proposades.

En el anys següents es van anar duent a terme les iniciatives escollides i l’exercici va servir per a que molts osonencs sentissin

un legítim orgull del que estaven aconseguint.

Icona creada per monkik a Flaticon (https://www.flaticon.com)  

5. ANÀLISI PROSPECTIVA D’OSONA

https://www.flaticon.com/


137

Taula resum dels escenaris

Primer demà
Present estès

Osona fracturada

Impuls 

socieconòmic Solidaritat social Balieusona

Segon demà
Futurs familiars

Entomant el canvi Pilotant el canvi Satèl·lit finalment Hub central

Tercer demà
Futurs impensats

Nosona Híperosona Imagina’t osona

5. ANÀLISI PROSPECTIVA D’OSONA
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Conclusions

Osona té reptes de futur prou importants per davant: acarar el canvi climàtic, la crisi energètica i els canvis socioeconòmics. El

que hi faci al respecte determinarà, en gran mesura, la seva evolució. Però Osona té un gran potencial de futur i, si opta per

treballar per a un futur millor, inicialment, ha d’evitar dos grans perills:

El cofoisme, que seria la conseqüència de pensar que Osona té el futur garantit, o semi-garantit. I és que la

constatació de les pròpies fortaleses no pot convertir-se en miopia davant de la necessitat d’incidir en

aquestes fortaleses per modificar-les o, fins i tot, desmuntar-les si s’arriba a la conclusió que l’alternativa és

millor.

El derrotisme, que seria la conseqüència de fixar-se massa en les coses que no funcionen, en deixar-se

arrossegar pels problemes i arribar a la conclusió que no val la pena escarrassar-s’hi.

Aquest informe ha presentat un total de deu (més un) escenaris que exploren diverses possibilitats d’evolució futura per Osona.

Però només són això, possibilitats futures. El seu valor rau en la seva capacitat per ajudar-nos a entendre les conseqüències de

les nostres decisions en el present.

En aquest sentit, els quatre escenaris del primer demà analitzen algunes combinacions sobre la base de qüestions importants

en l’actualitat. Però no van gaire més enllà i, de cenyir-nos a aquests escenaris, l’anàlisi del futur d’Osona quedaria molt limitada.

Per això, s’hi van afegir els segons demàs que aborden dos grans canvis de futur per a la comarca: un transformació de model

econòmic i un nou model de mobilitat. I és important plantejar obertament aquests tipus de transformacions per poder valorar-

ne tots els avantatges i inconvenients.
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Finalment, els dos primers escenaris dels futurs impensats exploren futurs que tenen a veure amb modificacions de l’essència

osonenca. El paisatge d’Osona resumeix i suporta l’acció de l’home sobre el territori, explica la seva evolució, identitat i

expressió cultural. Però el territori no és elàstic ni etern. Determinades transformacions comporten haver de redefinir la

pròpia essència.

Però l’escenari més important és el darrer, Imagina’t Osona! És l’escenari que interpel·la a la ciutadania osonenca perquè,

col·lectivament, analitzi, critiqui i millori aquest exercici de prospectiva i, conjuntament, decideixi com vol que sigui el futur

d’Osona.

5. ANÀLISI PROSPECTIVA D’OSONA
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Les tres grans transicions 

La transició demogràfica-social

Avui dia els principals reptes vinculats a la transició demogràfica-social són l’escassetat de recursos naturals per abastir a tota la

població mundial, els efectes sobre el clima i la contaminació, i l’envelliment de la població. Encara que no tot el planeta

s’enfrontarà simultàniament a aquests reptes, en un sistema global l’impacte social arribarà abans o després.

En les properes dècades la població mundial continuarà

creixent, però ho farà principalment des del continent

africà. S’espera que la població d’Europa es reduirà, l’any

2070 només representarà el 4% de la població mundial.

De fet d’ara fins l’any 2050 els països de la Unió Europea

perdran 35 milions de persones en edat de treballar, i la

població més gran de 65 anys passarà del 20% actual al

30%. Aquests canvis formen part de l’anomenada

transició demográfica que modificaran l’estructura de la

població i les seves dinàmiques. A Europa, per mantenir

l’eficiència del sistema productiu, es farà necessari un

augment de la immigració; població jove en edat de

treballar i amb taxes més altes de natalitat, però sovint

amb recursos formatius baixos i poc adaptats a les

necessitats del mercat de treball europeu.

% de la població estimada i projectada per continent, 1960-2100

Font: “The impact of demographic change - in a changing environment” (Comissió Europea, 2023) 
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L’informe de la Comissió Europea “The impact of demographic change - in a changing environment” (gener 2023) destaca que per

garantir la prosperitat i el futur benestar a la Unió Europea, és fonamental abordar els reptes que planteja la transició

demogràfica-social. Podem resumir les tendències que marcaran les dinàmiques dels canvis demogràfics dels propers anys a

Osona i alguns dels seus reptes:
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Tendències

- Augment de la necessitat de serveis assistencials de

proximitat.

- Augment de la demanda de serveis relacionats amb

l’envelliment actiu.

- Concentració de les rendes més altes en grups d’edat

envellits.

- Augment de la demanda de capital humà provinent de

la immigració.

- Increment de les necessitats formatives específiques

per un mercat laboral en canvi constant.

- Concentració de la població jove a les ciutats.

- Despoblament de les zones rurals.

- Atracció de talent jove per residir als municipis <2.000

habitants a partir de la pandèmia.

Reptes

- Garantir a tot el territori un sistema professionalitzat d’atenció a

la dependència i les cures.

- Promoure i facilitar projectes dirigits a la salut preventiva i a un

envelliment actiu.

- Posicionar a Osona com a territori saludable, amb programes de

salut i oci per a persones de >60 anys.

- Consolidar una xarxa d’acollida que faciliti eines i formació als

nouvinguts.

- Oferir formació específica i flexible per cobrir les necessitats d’un

mercat laboral en transformació alineat al teixit productiu.

- Facilitar als joves l’accés a l’habitatge i als serveis a tots els

municipis.

- Promoure i incentivar projectes innovadors que generin

oportunitats per les empreses i les persones del territori.

- Retenir i vincular el talent jove al territori.
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La transició verda

La transició verda és el conjunt de mesures que s’han de dur a terme per adaptar el model productiu i de consum actual a un nou

model sostenible i respectuós amb el medi ambient. La Comissió Europea fixa com a horitzó l’any 2050, quan donant continuïtat a

l’Acord de París del 2015, l’any 2019 els líders dels estats de la Unió Europea es van comprometre a assolir l’objectiu de la

neutralitat climàtica per l’any 2050.

Actualment, la legislació europea obliga jurídicament a reduir per l’any 2030 les emissions dels gasos efecte hivernacle dels països

membres com a mínim en un 55% respecte l’any 1990. Per fer-ho, es van comprometre signant el Pacte Verd Europeu (European

Green Deal, 2019) que recull en un seguit d’estratègies les iniciatives polítiques que conformen aquesta transició ecològica, i

l’anomenat Objectiu 55, marc jurídic per desplegar aquestes mesures.
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Les accions cap a la neutralitat climàtica tenen un enfocament

holístic i multisectorial, però tenint en compte que el 75% dels

gasos d’efecte hivernacle que produeixen els estats de la UE

provenen de l’ús i la producció d’energia, la descarbonització

d’aquest sector serà clau. La proposta de la Unió Europea per

avançar cap a la transició verda és fer-ho recolzant-se en la

transició digital, és a dir, desplegar tecnologies per aconseguir la

neutralitat climàtica i la circularitat.
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Reptes

- Assolir l’objectiu de neutralitat climàtica l’any 2050.

- Reduir un 55% els gasos d’efecte hivernacle el 2030.

- Descarbonitzar el sector de l’energia. Aconseguir reduir el

42.1% del consum no renovable l’any 2028.

- Recolzar i promoure la producció alimentària sostenible i

de proximitat.

- Orientar la I+D per donar resposta als objectius definits

per assolir la neutralitat climàtica.

- Formar nous professionals per cobrir la demanda del

sector de l’economia verda.

- Reduir la generació de residus i augmentar la valorització,

especialment els residus industrials no especials.

- Apostar per noves formes de transport més sostenible i

menys contaminant.
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Algunes de les principals tendències i dels reptes vinculats a la transició verda són:

Tendències

- Clima. Augment de l’escalfament global del planeta

incrementa el risc d’onades de calor, inundacions,

sequeres, incendis forestals. Això és fruit de l’activitat

humana.

- Energia. Sostre d’emissions dels gasos d’efecte hivernacle.

- Alimentació. Assegurar la sostenibilitat de la producció

alimentària i el consum responsable.

- Indústria. La innovació tecnològica serà una eina per

poder assolir els reptes de la transició verda.

- Economia circular. Apostar per la revalorització dels

residus.

- Mercat de treball. Creixement de la demanda de

professionals tècnics per infraestructures d’energia verda.

- Mobilitat. Necessitat d’abandonar l’ús del vehicle privat.

Sensibilització de la ciutadania per una mobilitat amb

menys impacte ambiental i més accessible.
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La transició digital

S'entén per transició digital el procés pel qual s’arriba a una

transformació de les empreses mitjançant la integració de

tecnologies digitals, i l’impacte d’aquestes en la societat.

La Comissió Europea s’ha compromès a aconseguir una Europa

adaptada a l’era digital, mitjançant la capacitació de les

persones, les empreses i les administracions amb les noves

tecnologies on aquesta transformació haurà de beneficiar a

tothom. Les tecnologies digitals existents o futures oferiran

solucions a molts dels reptes més immediats.

Font: Comissió Europea

A banda d’aquests àmbits, la transició digital és un fenomen transversal que impactarà en altres camps com per exemple en

la transformació del mercat de treball, on promourà l’aparició de nous perfils professionals i noves ocupacions ara

inexistents. Obrirà noves oportunitats de negoci vinculades a donar resposta a noves necessitats, facilitarà la millora

sanitària aportant solucions a reptes de l’àmbit mèdic. I també recolzarà la lluita contra el canvi climàtic i la facilitació de la

transició ecològica.
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Brúixola digital UE
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Tendències

- La digitalització requerirà nous perfils professionals.

Més del 70% dels llocs de treball futurs encara no

existeixen.

- En els propers anys hi haurà una transformació digital

de les empreses, aquestes incorporaran noves

tecnologies com la Intel·ligència artificial.

- El grup d’edat més nombrós en la població

treballadora serà els d’entre 55 i 65 anys.

- Des de la Comissió Europea marquen com a objectiu

digitalitzar l’Administració Pública.

- El teletreball es consolidarà com a una opció d’atracció

de talent empresarial.

146

Reptes

- Augmentar els especialistes en TIC (vetllant per la igualtat de

gènere).

- Augmentar les capacitats digitals bàsiques de la població

(mínim el 80% de la població).

- Assimilació de la tecnologia. Que el 75% de les empreses

utilitzin el núvol, la intel·ligència artificial (IA) i les macrodades.

- Augment de les empreses emergents, duplicar els unicorns.

- Reskilling. Incrementar les competències digitals dels

treballadors.

- Oferir el 100% dels serveis claus en línia. Identitat digital. El

80% de la ciutadania amb accés a la identificació digital.

- Connectivitat per al 100% de la població.

L’any 2021, la Comissió Europea va presentar el programa la Brúixola Digital que planteja els objectius de digitalització per

l’Europa del 2030. En aquest marc alguns dels reptes per la comarca són:
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Mapa llocs de treball d'Osona
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3.3. Estructura institucional i formativa
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municipi?

Gràfic valoració dels serveis professionals, per edat 

Mapa serveis de promoció econòmica d'Osona
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4.4. Formació
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4.7. Medi ambient

Gràfic evolució d'instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum

Gràfic evolució dels residus industrials declarats a Osona
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Gràfic residus industrials declarats per tipus d'activitat a Osona el 
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2017
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4.9. Productivitat i PIB

Gràfic evolució del VAB per sectors a Osona

Gràfic PIB. Variació interanual
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Taula PIB per habitant

Taula taxes de variació acumulada
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