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Diagnosi Ambiental   

L’ÀREA URBANA D’OLOT 
 
 
Castellfollit de la Roca està situat al centre de la comarca de la Garrotxa, a 
l’interfluvi del Fluvià i del Turonell. El terme, molt reduït (68 Hac), comprèn el 
nucli urbà, una petita extensió de bosc i poques terres de secà.  
 
Està situat a uns 7 km. de la seva capital comarcal Olot i forma part del seu 
àmbit d’influència. El terme municipal pertany en la seva totalitat al Parc 
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 
 
El municipi de Castellfollit de la Roca es troba travessat, d’oest a est, per dues 
carreteres, la N-260, de titularitat estatal, que prové de la plana de Begudà, i la 
GE-522, de titularitat autonòmica, provinent de Sant Joan les Fonts i que 
s’uneix a la N-260 a l’alçada de Castellfollit de la Roca. 
 
Un sistema territorial i més concretament, en el cas que ens ocupa, un sistema 
urbà s’identifica a partir dels elements que el componen i per les seves 
interrelacions. La mobilitat obligada diària entre residència i treball és el flux 
més important de base diària, l’element que converteix en espai quotidià un 
espai urbà, el que el fa efectiu i funcional. Conseqüentment la mobilitat laboral 
obligada és un indicador per identificar les estructures territorials. 
 
El creixement econòmic, l’augment de la motorització i la millora de les 
infraestructures de transport han anat ampliant progressivament l’àmbit 
territorial de les ciutats donat que redueixen, la distància entre dos components 
bàsics de les mateixes: el lloc de residència i el lloc de treball. 
  
L’anàlisi de la mobilitat laboral obligada i de les interrelacions que es generen 
entre espais resulten, a més, fonamentals des del punt de vista de la 
planificació territorial i ambiental. Al mateix temps, donen pautes per fomentar 
la localització d’activitats econòmiques, la previsió d’equipaments i polítiques de 
transport, d’habitatges i de sòl industrial. 
  
La utilització de les dades dels censos i padrons de la població, on des del 1981 
s’inclou la pregunta d’on es va a treballar cada dia, permeten fàcilment 
quantificar i comparar l’evolució en el temps dels desplaçaments diaris entre 
residència i treball.  
 
A partir d’aquestes premisses i aplicant un seguit de models quantitatius que 
han estat la base del Pla Territorial de Catalunya -Cohesió i Centralitat-, es pot 
constatar que Castellfollit de la Roca forma part de l’àrea urbana d’Olot, en 
l’interior de la qual la intensitat de moviments residència treball i densitat 
edificatòria permeten identificar la ciutat real d’Olot o l’àrea urbana madura. 
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  L’Àrea Urbana d’Olot 

 
OLOT – ÀREA URBANA MADURA OLOT ÀREA URBANA 

Castellfollit de la Roca Argelaguer 
Olot Castellfollit de la Roca 
Les Preses Montagut 
Riudaura Olot 
Sant Joan les Fonts Les Preses 
Santa Pau Riudaura 
La Vall de Bianya Sant Feliu de Pallerols 
La Vall d’en Bas Sant Jaume de Llierca 
 Sant Joan les Fonts 
 Santa Pau 
 La Vall de Bianya 
 La vall d’en Bas 

Font: elaboració pròpia a partir de l’aplicació del model de cohesió i centralitat. 
 

És en aquest context d’Olot – àrea urbana madura – que hem d’entendre  i 
analitzar Castellfollit de la Roca. El municipi forma part d’una realitat més 
àmplia i complexa que funciona com un sola unitat, tant dels del punt de vista 
residència- treball, residència- escola, com des del punt de vista de densitat 
edificatòria. Podríem dir que estem davant una ciutat real enfront d’una divisió 
administrativa i on les vies de comunicació que uneixen totes les parts es 
comporten com carrers. 
 
Conseqüentment tot el que analitzarem d’ara endavant s’ha d’entendre des 
d’aquesta perspectiva. El que passa a Castellfollit no és gratuït si no que depèn 
de com es relaciona i actua en el conjunt de l’àrea. 
 
Tanmateix, el conjunt de l’àrea urbana no és homogènia en cap sentit, hi ha 
diferents nodes amb singularitats diverses que es complementen, que 
interactuen i que s’influeixen. Cada node ha de buscar la seva posició en el 
conjunt per no quedar ofegat; per saber quin paper li toca jugar per funcionar i 
realimentar-se ell mateix i, al mateix temps, fer funcionar el conjunt. 
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1. L’ÚS DEL TERRITORI I EL SEU GRAU DE 
PROTECCIÓ ESPECÍFICA 
 
 
El coneixement de l’ús del territori és fonamental per entendre, interpretar, 
corregir i orientar la relació societat-medi. Amb aquesta finalitat es realitza en el 
següent apartat una anàlisi que pretén: 

 
- Avaluar l’estat actual del planejament urbanístic tot analitzant els 

objectius del mateix i la classificació i qualificació del sòl que se’n 
deriven.  

- Presentar el traçat de la variant de Castellfollit i l’estat actual d’execució 
de les obres. 

- Estudiar el volum i localització dels habitatges buits i plens, així com 
l’estat de conservació i serveis dels mateixos. 

 
Les fonts d’informació a les que s’ha recorregut han estat diverses en funció del 
tema que s’ha tractat. La referència exacta de la documentació consultada és: 

 
- Normes Subsidiàries d’Ordenació de Castellfollit de la Roca, aprovades 

l’11 de juny de 1997. 
- Pla Especial de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 
- Projecte de Gestió Integral de la Conca Alta del riu Fluvià, elaborat per 

la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de 
Girona, realitzat el maig de 1999. 

- Eje pirenaico tramo Montagut-Olot. Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. Dirección General de Carreteras 
demarcación de carreteras del estado en Cataluña. Noviembre de 1998. 

 
Per l’avaluació del Planejament Urbanístic ens hem basat en les Normes 
Subsidiàries (NNSS) i en el conjunt de modificacions que s’han presentat des 
del moment de l’aprovació de les mateixes fins avui. A més, ens hem recolzat 
en el Pla Especial de Protecció del Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa així com també en el Projecte de Gestió Integral de la Conca Alta del 
riu Fluvià. 
 
Per analitzar la xarxa de comunicacions s’ha analitzat el projecte de la nova 
variant de Castellfollit de la Roca.  
 
D’altra banda, s’ha realitzat treball de camp per a desenvolupar el subapartat 
que fa referència a l’ocupació i estat de conservació dels habitatges del 
municipi, així com també s’ha consultat el darrer cens d’habitatges realitzat 
l’any 1991. 
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 L’ús del territori i el seu grau de protecció específica 

1.1. LA NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
El planejament urbanístic i territorial que actualment es troba en vigor són les 
NORMES SUBSIDIÀRIES D’ORDENACIÓ URBANA DE CASTELLFOLLIT DE LA 
ROCA. La redacció d’aquestes van ser un encàrrec promogut pel propi 
Ajuntament per tal que esdevinguessin el planejament urbanístic municipal pels 
propers anys, substituint el Pla General que existia fins aleshores. 
 
La necessitat de revisar el Pla General, mitjançant la redacció de les Normes 
Subsidiàries venia motivat per la necessitat de donar resposta a un seguit de 
previsions i accions que no encaixaven en les determinacions del planejament 
vigent i per tal de procedir a l’actualització d’algunes de les seves 
determinacions. 
 
El procés d’elaboració del nou planejament va ser llarg bàsicament per un 
factor clau: la problemàtica de la carretera N-260 al seu pas per l’interior del 
municipi i el llarg període d’indefinició respecte la seva variant. Finalment l’11 
de juny de 1997 es varen aprovar les Normes Subsidiàries, tot i que no va ser 
fins el 24 de desembre del mateix any que varen ser executives. 
 
Alguns dels objectius de les Normes Subsidiàries i pels quals aposta el nou 
planejament són els següents: 

 
1.  No quedar al marge. Castellfollit de la Roca no es pot mantenir al 
marge i viure d’esquenes a la realitat un cop construïda la nova variant i 
és per això que s’haurà d’obrir a nous camins. 

 
2. Potenciar i protegir les singularitats del municipi. Cada 
municipi ha de ser capaç de conèixer les seves singularitats, els seus 
valors, i de ser conscient dels seus dèficits i de les seves limitacions. 
Aquests darrers per fer-hi front i, en la mesura del que sigui possible, 
per posar-hi remei. Pel que fa a les potencialitats, caldrà trobar els 
mecanismes per a cuidar-les i afavorir-les de manera que es mantinguin 
i s’adquireixi un perfil propi. Algunes de les potencialitats que cal 
remarcar dins del terme de Castellfollit són: 

• el conjunt de cingleres; 
• el Barri Vell;  
• la porta d’entrada del Parc Natural de la Zona Volcànica 

de la Garrotxa. 
 

3. Crear noves ofertes d’activitat i nous atractius. Tot i que 
Castellfollit ha estat tradicionalment una vila de caràcter industrial, en 
les darreres dècades s’ha vist en dificultats per poder conservar aquesta 
característica bàsicament degut a la manca de sòl. És per això que el 
terme ha d’apostar per a noves activitats que siguin coherents amb la 
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voluntat d’integració amb el medi i amb les pròpies potencialitats, com 
podrien ser activitats de caràcter hoteler, turístic i de serveis. 
 
4. Adequar el municipi a les necessitats de la població. Les NNSS 
aposten per millorar el nivell de vida de la població resident ja que 
Castellfollit tendeix a una pèrdua progressiva de població. Algunes de 
les actuacions que marca la normativa en aquesta línia són: 
rehabilitacions de les zones més degradades del Barri Vell, increment 
dels espais i els equipaments públics, reordenació i noves reserves de 
les àrees d’equipament, definició de noves àrees de creixement, una 
àrea de sòl industrial, etc. 
 
 

1.2. LA CLASSIFICACIÓ DEL SÒL I LES ACTUACIONS 
PREVISTES 

 
Les Normes Subsidiàries classifiquen el sòl del municipi en: sòl urbà, sòl 
urbanitzable i sòl no urbanitzable. 

 
• Sòl urbà. Les NNSS defineixen en el sòl urbà un àmbit de planejament 

sectorial per tal de concretar, completar o adaptar les seves 
determinacions.  Per altra part es defineixen també diferents unitats 
d’actuació per tal de garantir l’execució del planejament i la distribució 
dels beneficis i càrregues que se’n derivin. 

 
Les NNSS defineixen una àrea de Planejament Especial en el sòl urbà: es 
tracta de l’àmbit format per la zona del Barri Vell i els terrenys d’espai de 
valor paisatgístic que formen el seu entorn de protecció. 
 
Els objectius genèrics del Pla Especial són: 
 

- Mantenir el caràcter singular del Barri Vell. 
- Mantenir el perfil de les edificacions situades damunt la cinglera del 
Fluvià i rehabilitar les façanes d’aquestes edificacions. 
- Redefinir el perfil del poble sobre la cinglera del Turonell. 
- Mantenir l’estructura existent i, al mateix temps, millorar les 
condicions d’habitabilitat dels edificis i dels diferents carrers. 
- Desplaçar les activitats industrials que comportin problemàtiques 
específiques no compatibles amb el caràcter del Barri Vell (instal·lacions 
singulars, trànsit amb vehicles pesats,...). 
- Mantenir i potenciar aquelles activitats compatibles amb el caràcter i 
les condicions del Barri Vell (determinats usos industrials, artesans, 
serveis,...) 
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- Definir polítiques actives de rehabilitació dels edificis i de promoció 
del Barri Vell. 
- Limitar la circulació de vehicles en el Barri Vell únicament als 
residents. 
- Crear nous espais públics. 
- Definir les mesures d’actuació en relació als riscos derivats de la 
situació de part de les edificacions d’aquesta àrea damunt les cingleres i 
de l’estabilitat de les columnates basàltiques. 

 
Les altres actuacions que es preveu en aquesta categoria de sòl estan 
englobades en tres unitats d’actuació amb diferents condicions 
d’ordenació. 
 
Unitat d’Actuació 1: 
 
Es troba situada a l’extrem Oest del sòl urbà, entre la carretera d’Olot i la 
futura prolongació del carrer Miquel Ferrarons. En aquesta àrea es 
preveu una ordenació en filera, seguint els paràmetres de la zona 
d’eixample suburbà, mantenint l’alineació respecte la Carretera d’Olot a 
l’igual que les edificacions més properes. 
 
Es preveu la formació d’un nou vial d’accés entre la Carretera d’Olot i el 
carrer Miquel Ferrarons, en el punt central de la zona d’equipaments; les 
característiques d’aquest vial, amb una rambla central, responen al 
caràcter d’entrada al conjunt de l’àrea de dotacions (zona escolar i 
esportiva). A l’extrem oest de la unitat d’actuació es defineix una petita 
àrea d’espai lliure que s’integrarà amb la que en resultarà el sector de sòl 
apte per a urbanitzar. 
 
Les condicions per al desenvolupament d’aquesta àrea són la cessió dels 
terrenys destinats a vials i espais lliures, així com la urbanització dels 
vials. 
 
Unitat d’Actuació 2: 
 
Es tracta de la finca que ocupaven les instal·lacions de l’empresa HICASA 
abans de l’incendi que les va destruir quasi bé completament l’any 1994. 
 
L’anterior Pla General de Castellfollit de la Roca considerava la finca dins 
el sòl urbà i qualifica la seva major part dins la zona de tolerància 
industrial. La resta de la finca estava qualificada com a vials i com a 
espai d’aparcament. 
 
Les NNSS proposen la requalificació d’aquesta àrea atès que l’ús 
industrial no és l’adequat pel seu emplaçament al mig de la població. 
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La nova ordenació recollida a les NNSS respon a la definició de dues 
àrees destinades a l’edificació d’habitatges. L’àrea més gran forma una 
illa emmarcada per carrers i pels espais públics, concretament pel Parc 
Catalunya. L’àrea de menor superfície està limitada pel nou emplaçament 
proposat pel camp de futbol, a l’Oest, i pel vial i espais lliures projectats. 
 
Les condicions per al desenvolupament d’aquesta àrea són la cessió dels 
terrenys destinats a vials, equipaments i espais lliures, així com la 
urbanització dels vials. 
 
De manera paral·lela a l’aprovació de les NNSS l’ajuntament va promoure 
la urbanització de la Plaça Catalunya i carrers del voltant, que fou 
determinant pel desenvolupament posterior d’aquesta Unitat d’Actuació. 
 
Actualment s’estan portant a terme les previsions del planejament, tant 
pel que fa a la urbanització com a l’edificació en aquest àmbit. 
 
Unitat d’Actuació 3: 
 
Es tracta de portar a terme la proposta de les NNSS a l’àrea qualificada 
per l’anterior Pla General com a zona d’ordenació especial, situada al 
final del carrer Nou. 
 
Les NNSS preveuen l’obertura d’un nou carrer que permetrà connectar 
directament el carrer Nou i la plaça Nova, a la vegada que es 
reordenaran les edificacions que afronten amb l’esmentada plaça. 
 
L’obertura del nou carrer anirà acompanyada de la formació d’una àrea 
d’espai públic i d’una àrea d’aparcament a l’entrada del Barri Vell.  
 
Les previsions d’aquesta Unitat d’Actuació amb les determinacions que 
resulten de la modificació núm.6 de les NNSS (es comentarà més 
endavant), s’estan portant a terme sota la iniciativa de l’INCASOL.   

  
• Sòl urbanitzable. Les NNSS de Castellfollit en la documentació 

aprovada definitivament preveuen un sector de sòl apte per a urbanitzar 
situat a l’oest de l’actual nucli i al nord de la carretera N-260 i de la GE- 
522.  
 
Malgrat aquesta realitat, cal tenir present que en la documentació 
aprovada inicialment i provisionalment per l’Ajuntament, hi figurava 
també un altre sector al nord de la GE-522 i al costat del cementiri. En 
tractar-se d’un àmbit que afectava terrenys del Parc Natural i que per 
tant, requereix una tramitació específica (declaració d’impacte 
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ambiental,..) es va excloure de l’aprovació definitiva i, posteriorment, es 
va incorporar al planejament amb la modificació núm.2 que es descriu 
més endavant. 

   
Sector residencial: 

 
El primer sector, de caràcter residencial excepte en una petita part, 
respecta, en general, els límits de sòl urbanitzable de l’anterior Pla 
General.  
 
Es tracta d’un sector destinat al creixement residencial del municipi; per 
tant, l’ús preferent serà el d’habitatge, unifamiliar o plurifamiliar. 
S’exceptua únicament l’extrem Oest del sector, al costat de l’actual camí 
del cementiri, on s’hi preveu un ús de caràcter industrial. 
 
El desenvolupament d’aquesta àrea es produirà una vegada aprovat el 
corresponent Pla Parcial i està condicionat a la cessió dels espais lliures i 
a la urbanització dels corresponents vials. 
 
El ple desenvolupament d’aquest sector està condicionat a la futura 
desafectació de l’actual traçat de la carretera N-260, una vegada estigui 
en servei la variant projectada.  
 

• Sòl no urbanitzable. El terme municipal de Castellfollit de la Roca està 
situat a l’interior de l’àmbit del Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa; per tant, exceptuant els terrenys de les àrees de sòl urbà i 
urbanitzable, la resta del territori municipal tindrà la consideració de sòl 
d’especial protecció i està regulat també pel Pla Especial de la Zona 
Volcànica. 

 
Malgrat aquesta aparent uniformitat i la poca superfície del municipi, les 
NNSS fixen diferents categories dins el sòl no urbanitzable en funció de 
les seves característiques específiques. 
 
Pel caràcter de sòl d’especial protecció i per les mateixes limitacions de 
territori, les NNSS no preveuen la possibilitat de localització de noves 
edificacions en el sòl no urbanitzable del municipi; s’exceptuen d’aquesta 
regla general les actuacions al costat de les construccions existents així 
com la possibilitat d’una àrea hotelera al sector de La Canova, amb les 
condicions que s’estableixen. 
 

- Espais d’interès geobotànic: 
Es tracta de les cingleres del Fluvià i del Turonell que configuren 
l’espadat basàltic i defineixen la imatge característica del municipi. 
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Aquests terrenys, juntament amb els espais de valor paisatgístic, 
configuren el nivell màxim de protecció del sòl no urbanitzable. 
 

- Espais de valor paisatgístic: 
Amb aquesta categoria s’inclouen les àrees en contacte amb els espais 
d’interès geobotànic i situades entre aquests i el sòl urbà; es tracta 
d’espais humanitzats, en els quals s’hi desenvolupa una petita activitat 
agrícola. 
 
La voluntat de les NNSS és de mantenir el caràcter d’aquests espais, tot 
establint mesures per evitar-ne la seva transformació o degradació. 
 

- Espais de protecció fluvial: 
Es tracta dels terrenys situats al costat dels cursos del Fluvià i del 
Turonell que formen part de les seves respectives lleres.1

 
- Espai agrícola: 

Contempla els terrenys del final de la plana de Begudà, dels plans de 
Can Gridó i de la Canova. 
 
Les NNSS preveuen mantenir el caràcter agrícola d’aquests terrenys, 
respectant la seva integritat paisatgística. 
 
Al sector de La Canova es defineixen les condicions específiques per a 
possibilitar la localització d’una actuació de caràcter turístic-hoteler, 
d’acord amb les disposicions del Pla Especial del Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa. 
 

- Pedrera basàltica: 
Es tracta dels terrenys ocupats o afectats per les instal·lacions de la 
pedrera basàltica. 
 
Les NNSS no impedeixen continuar l’actual activitat extractiva i de treball 
del basalt, únicament es fixen determinades condicions que seran 
complementàries d’aquelles que, amb caràcter més global, estableixen 
les administracions relacionades amb aquesta activitat. 

 

                                                           
1 Dins de la Proposta de Programes i Actuacions del “ Projecte de Gestió Integral de la Conca Alta del 
riu Fluvià” hi ha actuacions que afecten a aquestes lleres. 
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Quadre 1.1   
DISTRIBUCIÓ DE LA SUPERFÍCIE, SEGONS LA CATEGORIA DEL SÒL 

 Sectors Superfície Superfície
Núm. 1 (nucli) 15,35 Ha 
NÚM. 2 (entorn cementiri) 0,60 Ha 

Sòl urbà 

Total  15,95 Ha
Sector Residencial 4,92 Ha Sòl urbanitzable 
Total  4,92 Ha

Sòl no urbanitzable Total  47,16 Ha
TOTAL MUNICIPI   68,00 Ha
Font: Normes Subsidiàries de Castellfollit de la Roca,1997. 
 
 

1.3. LES MODIFICACIONS DEL PLANEJAMENT 
 
Una vegada analitzat el planejament urbanístic de Castellfollit de la Roca cal 
esmentar les modificacions que s’han realitzat des del desembre de 1997, data 
en què es varen aprovar les NNSS, fins al març de 2000 (veure plànol en 
l’annex 4). 

 
Modificació 1: Carretera d’Olot/Plaça Catalunya. 
Modificació puntual que significa un reajust de les condicions d’edificació de l’illa 
compresa entre la Carretera d’Olot, el carrer Ferrarons, la Plaça Catalunya i el 
carreró de Can Rovira.  
 
Modificació 2: Límits del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, 
sector est (cementiri). 
Modificació dels límits del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa per 
tal de realitzar un canvi d’ús d’una superfície de 2,96 Ha, de les quals 17.267 
m2 es qualifiquen com a sòl urbà-urbanitzable i 12.382 m2 a Parc Natural, la 
qual cosa suposa en termes globals una reducció de l’àmbit del Parc en 
4.948,72 m2. 

 
Tal com s’ha explicat anteriorment, es tracta d’un sector situat en terrenys que 
l’anterior Pla classificava com no urbanitzable; en realitat aquest sector de 
caràcter industrial substitueix el que preveia l’anterior planejament a l’altra 
banda de la carretera GE-522. 
 
Una vegada efectuats els tràmits específics d’acord amb les previsions de la 
legislació d’Espais Naturals (declaració d’impacte ambiental, modificació del límit 
del PNZVG ) aquest sector s’incorpora al sòl apte per urbanitzar del municipi. 
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Modificació 3: Sòl al costat del cementiri (Solar Prada). 
 
Es tracta de reclassificar uns terrenys propietat de la companyia Transports J. 
Prada S.L. com a sòl urbà i qualificar-los de zona industrial. 
 
No obstant, i per tal d’aconseguir un correcte desenvolupament de l’àrea i 
facilitar la implantació de l’activitat es delimita una unitat d’actuació de 
desenvolupament industrial que coincideix amb la propietat del recurrent, la 
qual tindrà per objecte la cessió de la vialitat que envolta la zona industrial així 
com la cessió dels terrenys més pròxims a la carretera, que es destinaran a 
espais lliures. Dits espais actuaran com a coixí o zona de transició entre el sòl 
residencial del sector conlindant, el sòl industrial reclassificat i el sòl no 
urbanitzable adjacent. 
 
Modificació 4: UA3 (Nucli antic) INCASOL. 
 
La modificació consisteix en dividir en dos l’àmbit del Pla Especial de Protecció. 
Una part coincident amb la unitat d’actuació 3 delimitada en les NNSS 
(explicada anteriorment) i un petit annex de 490 m2, que donaria coherència a 
l'ordenació de l’edificació adjacent a dita unitat d’actuació i que es 
desenvoluparà com un Pla Especial. L’altra, la resta de l’àmbit del Pla Especial 
de Protecció, que es redueix a la part de terreny que ara s’integra en el 
desenvolupament global del referit Pla. 
 
Els objectius d’aquesta modificació són: 

 
a) Dividir el Pla Especial de Protecció en dos Plans Especials, mantenint les 

mateixes directrius d’ordenació urbanística, facilitant el 
desenvolupament urbanístic d’una part del seu àmbit inicial. 

b) Redactar un Pla Especial que desenvolupi conjuntament amb la unitat 
d’actuació 3 un àmbit annex que complementi aquesta unitat i ordeni la 
façana a la plaça Nova, de manera que globalment es compleixin les 
directrius de les NNSS vigents, consistents en garantir que no hi hagi un 
augment del sostre i que s’aconsegueixin espais destinats a sistemes 
dins els límits establerts per les Normes. 

 
Modificació 5: Fàbrica Sala. UA4. 
 
La modificació afecta l’àmbit de la fàbrica J. Sala i Riera que les vigents NNSS 
qualifiquen de zona industrial. 
 
En no ser possible la reobertura de la fàbrica es planteja la substitució de la 
qualificació industrial per una remodelació urbana, en aquest àmbit, que 
permeti l’ús residencial amb la qualificació de volumetria específica, així com 
l’obtenció d’espais lliures i d’equipaments públics mitjançant la delimitació d’una 
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nova unitat d’actuació (UA4). Tot això ha de permetre integrar aquest sector 
urbà amb la imatge i usos propis de la seva situació en el nucli antic. 
 
Modificació 6: Illa Ajuntament. 
 
La modificació proposada afecta a l’àrea d’equipaments en sòl urbà 
concretament on s’hi ubica la seu de l’Ajuntament i un ús hoteler. 

 
En concret es manté l’àrea d’equipament si bé amb una reducció de la seva 
superfície degut a l’ampliació del que s’anomena ús hoteler i que en realitat es 
correspon a la part destinada a equipaments i la meitat dels aparcaments. En 
definitiva es pretén que la zona hotelera tingui un àmbit superior, per tal de 
permetre el desenvolupament i normal funcionament d’un establiment existent. 
   
 L’ordenació proposada permet no solament la continuació de l’activitat 
empresarial desenvolupada en ple centre de la vila, sinó també l’ampliació de la 
casa consistorial, la qual es planteja seguint una profunditat edificatòria similar 
a la de l’illa adjacent. 
 
Respecte a l’aparcament es redueix la seva superfície per al que es manté la 
previsió d’estacionament al subsòl independentment de la titularitat privada 
d’aquesta planta, amb la qual cosa els terrenys destinats a tal fi ja són 
suficients per fer front a la demanda del centre de la vila. 
 
 
1.4. LA VARIANT 
 
Després d’un temps llarg d’espera i de propostes i contrapropostes s’han iniciat 
els treballs de la construcció del primer tram del desdoblament de la N-260 que 
inclou la reivindicada variant de Castellfollit de la Roca. L’obra es va iniciar a 
finals de l’any 1999 i està previst que acabin l’any 2002. L’actual travessia del 
casc urbà de Castellfollit de la Roca planteja dificultats específiques derivades 
de les fortes pendents de l’actual traçat (superiors al 8% en alguns trams) i 
corbes de radies molt reduïdes (20m), fets que produeixen, al marge del soroll, 
punts perillosos que provoquen molts accidents. 
 
La N-260 constitueix una part de l’eix Pirinenc. El tram que afecta la variant de 
Castellfollit de la Roca es troba a la segona meitat de la carretera, entre 
l’encreuament de la carretera de Montagut i les proximitats de l’enllaç d’Olot. En 
l’actualitat aquest tram és una carretera d’una única calçada de 7 metres 
d’amplada amb nombroses interseccions, tant de carreteres locals com de 
camins. 
 
El projecte actual si bé s’anomena de desdoblament és en realitat una variant 
completa ja que la carretera es refà totalment al llarg de tot el traçat. 
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La longitud total d’aquest primer tram (Montagut-Olot) és de 9728 metres i 
inclou tres enllaços: Montagut, Castellfollit de la Roca i Olot. Es tracta d’una 
autovia amb dos carrils per banda, separats per una mitjana, amb voral i, en 
alguns punts, amb una via de serveis, paral·lela. Això significa que en punts 
concrets la nova via tindrà una amplada de 26 metres. En alguns trams 
s’aprofita la carretera ja existent, però aquesta queda restablerta en la totalitat, 
mitjançant una via lateral, de manera que els tràfics de llarg recorregut i local 
es troben separats. 

 
L’autovia s’inicia poc abans del creuament d’accés a Montagut. El primer enllaç 
que es troba és el denominat de Montagut, resolt mitjançant un diamant i una 
glorieta superior a l’autovia. Des de la glorieta es dóna connexió a la GEP-5233 
que comunica la N-260 amb la localitat de Montagut. 
 
A partir d’aquest punt l’autovia deixa el traçat actual de la carretera degut a la 
seva sinuositat. Amb la finalitat de mantenir en servei l’antiga N-260 es 
projecten els denominats eix 1 i eix 2 per donar continuïtat a la mateixa. La 
longitud d’ambdós ramals és de 1250 i 750 metres respectivament. 
 
 A la sortida de l’enllaç de Montagut travessa una gran depressió de terreny. A 
continuació, l’autovia abandona el traçat antic agafant una direcció sud-oest, 
creuant la vall del riu Fluvià mitjançant una estructura d’uns 580 metres de 
longitud denominada viaducte del Fluvià. 
 
Acabat el viaducte s’entra al primer túnel amb 525 metres de longitud a la seva 
calçada dreta i 606 metres en l’esquerra. La connexió entre el primer i el segon 
túnel es fa a l’alçada de la ribera de Santaló que es creua mitjançant un 
viaducte del mateix nom, amb una longitud de 96 i 132 metres, en cada marge 
de la calçada. 
 
El túnel 2, amb 905 i 1.043 metres de longitud a cada calçada, acaba just al riu 
Turonell que és salvat mitjançant una estructura singular anomenada viaducte 
del Turonell de 218 i 170 metres de longitud. 
 
Al final del viaducte del Turonell, situats ja a la vall de Begudà, es torna a l’antic 
traçat de la N-260 disposant-se paral·lela a la mateixa, però sense arribar a 
afectar-la. 
 
Posteriorment es troba el segon enllaç denominat de Castellfollit que dona 
accés al municipi. És similar a l’enllaç de Montagut, mantenint la N-260 com a 
via lateral. 
 
La solució de paral·lelisme entre l’autovia i l’antiga N-260 es manté fins que la 
falta d’espai fa que es proposi una solució de superposició entre l’autovia i la via 
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de servei en la que l’autovia discorre per sota, amb una solució de fals túnel a 
Sant Cosme, mentre que la N-260 es refà per sobre. Aquest fals túnel té una 
longitud de 320 metres i és en aquest punt on es forma el tercer enllaç, el 
d’Olot. 
 
A partir d’aquest punt l’autovia torna a abandonar completament el traçat de 
l’actual N-260 discorrent al nord de la mateixa. Es creua el riu Fluvià novament 
mitjançant un nou viaducte denominat d’Olot, amb una longitud total de 104 
metres. 
 
En total es construeixen 4 viaductes, el del Fluvià, el de Santaló, el del Turonell 
i el d’Olot, tres passos superiors, un pont, un fals túnel, un pas inferior i dos 
túnels. De tota manera , en l’estat actual d’execució de les obres s’han variat 
algunes de les previsions del projecte per motius constructius, així s’ha 
desplaçat la traça dels túnels cap al sud, allargant-los, i s’està replantejant el 
fals túnel de Sant Cosme. 
 
En el disseny del projecte s’ha pogut intervenir en diferents aspectes amb 
l’objectiu de reduir l’impacte ambiental i social de la nova via. En aquest 
aspecte es va poder incidir des del Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa ja que es tracta de terrenys que es troben inclosos dins dels límits del 
Parc Natural i, per tant, requereixen d’un estudi més acurat d’impacte 
ambiental. La construcció de la present variant serà l’obra de més envergadura 
feta al Parc Natural des que es va crear l’any 1985 i també la més cara. 
 
Per tant, durant la fase de construcció, s’estan dedicant els esforços necessaris 
per reduir l’impacte de l’obra. Els aspectes més destacats que s’han de tenir en 
compte són: 

 
- Minimitzar els impactes derivats de l’obertura dels accessos de l’obra. 
- Utilitzar els emplaçaments previstos pel parc de maquinària i per les 

zones d’amuntegament de terres que no afectin el medi i en facilitin una 
restauració posterior. 

- Reduir al mínim l’afectació a la vegetació. 
- Evitar la contaminació de les aigües superficials. 
- Procurar reduir l’impacte visual de l’obra (entrades de túnels, 

viaductes,...). 
- Reservar la capa de terra vegetal indispensable per a la restauració de la 

carretera. 
- Preveure les mesures adequades per reduir l’impacte acústic en aquells 

punts on la carretera passi prop de masies o nuclis habitats. 
- Facilitar la permeabilitat transversal de la carretera per mantenir les 

activitats agrícoles i ramaderes, i passos de veïnatge. 
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1.5. ELS HABITATGES 
 
Segons l’últim cens d’habitatges disponibles, el del 1991, en el municipi hi havia 
un total de 522 habitatges dels quals 143 eren desocupats, per tant el 
percentatge d’habitatges buits era de l’ordre del 27%. 
 
Per conèixer el parc d’habitatges actuals i per poder fer la comparació de 
l’ocupació d’aquests s’ha realitzat treball de camp. El resultat és que el 1999 el 
nombre d’habitatges és de 537 amb un total de 121 de buits. Per tant, el 
percentatge de desocupació és en aquest cas de l’ordre del 22%.  

 
Quadre 1.2 

EVOLUCIÓ DE LA DESOCUPACIÓ DELS HABITATGES 
 1991 1999 
Total habitatges 522 537 
Total habitatges buits 143 121 
Percentatge habitatges buits 27,39% 22,53% 
Font: Elaboració pròpia a partir de treball de camp i de dades de l’Ajuntament. 
 

Tot i que les dades són aproximades, degut a les dificultats d’identificació de 
l’estat dels habitatges en realitzar el treball de camp, la tendència és a una 
disminució del percentatge d’habitatges buits. En un principi, aquesta 
informació sembla estar en contradicció amb el fet de la pèrdua de població del 
municipi. L’explicació rau en dos fets. 
  
Una causa que pot haver ajudat a la disminució d’habitatges buits és el 
fenomen de rehabilitació d’edificis. Durant l'última dècada el nombre de 
rehabilitacions efectuades dins del terme ha estat significativa amb un total de 
16. Aquestes rehabilitacions s’han concentrat bàsicament en el Barri Vell i la 
Carretera de Girona que és on els habitatges es troben en un estat més precari. 
 
Una altra explicació seria la modificació de l’estructura familiar, de manera que 
hi ha més habitatges ocupats, però amb una mitjana de persones per habitatge 
baixa. Durant l’any 1998 la mitjana de persones per habitatge era de l’ordre de 
2,55 persones. Això suposa una ocupació per habitatge molt baixa ja que més 
de la meitat dels habitatges estan ocupats per una o dues persones i quasi el 
75% per menys de 4 persones.  
 
-Un altre fet que s’ha percebut en els darrers anys ha estat que ha vingut gent 
de fora a viure al poble i que s’ha adequat algun habitatge com a segona 
residència, amb el que també  ha intervingut a la disminució d’habitatges buits. 
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Gràfic 1.1 

OCUPACIÓ DELS HABITATGES, 1998
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Font: Elaboració pròpia a partir de treball de camp i de dades facilitades per l’Ajuntament. 
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2. L’ESTRUCTURA SOCIOECONÒMICA 
 
 
La diagnosi de l’estructura socioeconòmica de la població és essencial per 
entendre el funcionament del municipi. A més, de la interrelació entre la 
població i el medi se’n deriven potencialitats i estrangulaments importants pel 
desenvolupament sostenible del municipi. 
 
Per comprovar i avaluar aquestes premisses es realitza, en primer lloc, una 
anàlisi de la població que valora l’evolució, els factors de creixement, 
l’estructura de la mateixa, etc. Aquest estudi aprofundit dels habitants de 
Castellfollit i al mateix temps de la població flotant del municipi permet 
preveure el seu futur a curt i mig termini i per tant controlar la previsible 
ocupació del territori i la necessitat o no de la seva promoció. 
 
Seguidament s’estudia l’economia del municipi tenint en compte la població 
ocupada, les activitats econòmiques presents i les relacions econòmiques que 
s’estableixen amb la resta del territori. Això permet copsar el grau 
d’especialització i diversificació del municipi i al mateix temps preveure les 
tendències, necessitats i disfuncionalitats possibles de cara al futur. 
 
El sector dels serveis, i especialment el turisme, cada dia pren més pes arreu de 
la comarca i a Castellfollit de la Roca és un sector privilegiat. Per tant, es posa 
especial èmfasi en l’anàlisi dels efectes, positius o negatius, del turisme sobre el 
territori. 
 
Les fonts d’informació que s’han consultat per l’elaboració de la diagnosi han 
estat moltes i diverses. S’ha treballat a partir de dades estadístiques de la Web 
de l’Institut d’Estadística de Catalunya, així com també del Padró del 1996 i del 
Padró actual facilitat pel propi Ajuntament. També s’han consultat les dades 
econòmiques referents a l’Import d’Activitats Econòmiques (IAE) de l’any 1999. 
Per tractar els subapartats referents al sector industrial, equipaments i serveis 
socials del municipi s’ha realitzat treball de camp a partir d’entrevistes a totes 
les empreses, associacions, entitats i serveis socials existents a Castellfollit de la 
Roca (Veure document annex). 
 
Pel que fa a la bibliografia consultada:   
 

- FAIG i AUMALLÉ, Miquel; CASTAÑER i VIVAS, Margarida. La Garrotxa, 
medi natural, estructura econòmica i equipaments socials. Caixa de 
Catalunya, juliol 1983. 

- Pla Comarcal de Muntanya, LA GARROTXA. Generalitat de Catalunya, 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Direcció General 
de Planificació i Acció Territorial. Novembre 1990 (primera edició) 
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- TURRÓ i VENTURA, Xavier. Anàlisi de dades socioeconòmiques de la 
comarca de la Garrotxa. Juny de 1999. 

- Pla d’ordenació de turisme sostenible en el marc del Parc Natural de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa. Càtedra de Geografia i pensament 
territorial de la Universitat de Girona. Octubre de 1998. 

 
 
2.1. L’EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE LA POBLACIÓ 
 
La característica predominant de la trajectòria demogràfica de Castellfollit 
durant les últimes dècades ha estat un decreixement baix de la població, amb 
una taxa anual acumulativa de – 0,93% entre 1975 i 1996. 
 
Castellfollit de la Roca forma part del conjunt de municipis de la Garrotxa que 
des de la dècada dels 50 pateixen oscil·lacions de població, és a dir, èpoques 
de creixement i altres de decreixement. Aquest grup està format pels municipis 
del voltant del riu Fluvià i de la carretera N-260 que anteriorment havien 
aglutinat un volum considerable de població. Actualment d’aquest conjunt 
només destaca Olot, la capital de la Garrotxa. Aquesta ciutat des de mitjans de 
segle, experimenta un procés de concentració de la població dins el seu terme 
municipal i per influència en part de la seva àrea urbana. A més la seva àrea 
urbana en conjunt presenta un creixement continuat de la població, que 
contraresta sempre les oscil·lacions negatives de la resta de comarca. 
 
En conjunt la comarca ha seguit una trajectòria caracteritzada pel creixement 
poc elevat de la població. En concret ha crescut amb una taxa anual 
acumulativa del 0,22% durant el període 1981-1996. 
 
Gràfic 2.1  

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA (75-96)
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de la web de l’IDESCAT 
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Gràfic 2.2 

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ 
D'OLOT (75-96)

20000
22000
24000
26000
28000

1975 1981 1986 1991 1996

Any

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la web de l’IDESCAT 
 
Gràfic 2.3 

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE LA GARROTXA 
(75-96)
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de la web de l’IDESCAT 
 
Com a resultat d’aquesta evolució de la població s’explica la progressiva 
disminució de la participació de la població de Castellfollit de la Roca sobre el 
total de la Garrotxa i més concretament en el conjunt de l’àrea urbana 
dinàmica. 
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Quadre 2.1  
EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ, 1975-1996 

Població de dret Taxa de creixement 
anual acumulatiu (%) 

Participació 
a la Garrotxa 

(%) 

 
 
 

Any 
Castell. Olot Garrotxa Castell. Olot Garrotxa Castell. Olot 

1975 1.202 23.179 44.546    2,70 52,03
1981 1.144 25.072 45.245 -0,84 1,26 0,26 2,53 55,41
1986 1.088 25.554 45.368 -1,03 0,38 0,05 2,40 56,33
1991 1.029 26.713 46.060 -1,15 0,87 0,30 2,23 58,00
1996 1.006 27.482 46.708 -0,46 0,56 0,28 2,15 58,84
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 

 
Quadre 2.2  

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE L’ÀREA URBANA, 1981-1998 
 1981 1986 1991 1996 1998 

Castellfollit de la Roca 1144 1088 1029 1006 981 
Olot 25072 25554 26713 27482 27644 
Les Preses 1403 1351 1300 1327 1320 
Riudaura 431 386 364 389 390 
Santa Pau 1274 1316 1391 1445 1448 
Sant Joan les Fonts 2924 2933 2821 2745 2777 
La Vall d’en Bas 2640 2597 2531 2542 2501 
La Vall de Bianya 1126 1060 1051 1076 1129 
Garrotxa 45245 45368 46060 46708 46919 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
 
2.2. EL CREIXEMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ 
 
Des dels anys vuitanta fins avui les taxes de natalitat de Castellfollit es 
mantenen baixes i les de mortalitat alta respecte la tendència general. Fer un 
comentari de les oscil·lacions experimentades anualment és arriscat, un petit 
increment o davallada de naixements o defuncions fa oscil·lar la taxa 
considerablement, degut al baix volum de població. 
 
Les taxes de natalitat de Castellfollit en els períodes 86-91 i 91-96 
experimenten una petita regressió, seguint així la tendència general de 
Catalunya i de la Garrotxa, caracteritzada per una reducció de la natalitat ja a 
partir de la dècada dels vuitanta.  
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Quadre 2.3 
CREIXEMENT NATURAL 

 Taxa de 
Natalitat (‰) 

Taxa de  
Mortalitat (‰) 

Taxa de 
creixement 

vegetatiu (‰) 
 86-91 91-96 86-91 91-96 86-91 91-96 

Castellfollit 6,92 6,09 11,53 12,19 -4,61 -6,09 

Olot 9,21 10,01 9,53 10,99 -0,32 -0,98 

Garrotxa 8,46 8,76 9,87 11,09 -1,41 -2,32 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
La natalitat, tant del conjunt comarcal com de la seva capital, es troba per sota 
de la mitjana catalana. Tot i això, examinant el conjunt de la Garrotxa, aquesta 
taxa augmenta en relació a la dimensió poblacional dels municipis. Així doncs, 
els valors més alts de natalitat s’enregistren al municipi d’Olot. 
 
La taxa de mortalitat de Castellfollit és, en general, alta i presenta una 
tendència a l’augment degut, bàsicament, al progressiu envelliment de la 
població. 
 
Aquesta característica d’envelliment de la població s’observa també en el 
conjunt de la Garrotxa, amb una taxa de mortalitat superior a la mitjana de 
Catalunya. L’anàlisi a nivell municipal ens fa veure que les taxes més altes de 
mortalitat corresponen als municipis menys poblats i a l’inrevés. Cal destacar, 
però, el cas d’Olot, en el que hi trobem uns valors de mortalitat superiors als 
dels municipis que el segueixen en població, aquest fet és degut a que la ciutat 
d’Olot recull part de les mortalitats de la resta de la comarca, en donar serveis 
com el de l’hospital comarcal o les residències geriàtriques. 
 
Així doncs, es pot concloure que la dinàmica demogràfica de Castellfollit de la 
Roca presenta una taxa de natalitat baixa i una taxa de mortalitat alta amb el 
que s’obté un creixement vegetatiu de la població baix. 
 
 
2.3. EL MOVIMENT MIGRATORI DE LA POBLACIÓ 
 
El saldo migratori de població a Castellfollit de la Roca durant els últims anys ha 
estat irregular. Tot i això es poden observar dos períodes clarament 
diferenciats. Del 1986 al 1991 el creixement migratori és, globalment, negatiu, 
mentre que el període 1991-1996 és caracteritzat per un creixement 
lleugerament positiu. 

 

   
Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat a Castellfollit de la Roca 29 

 



 L’estructura socioeconòmica 

Quadre 2.4 
TAXA DE CREIXEMENT MIGRATORI (‰) 
 Castellfollit Olot Garrotxa 

86-91 -6,72 9,34 4,48 
91-96 1,57 6,66 5,12 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística 
de Catalunya. 
 

El comportament que es pot observar en el conjunt de la comarca, des de la 
dècada dels 50, és el despoblament de les entitats de població disseminades en 
un primer moment i dels nuclis petits més tard, amb la consegüent 
concentració urbana. L’èxode constant dels municipis de la comarca queda 
contrastat amb la força d’atracció que Olot exerceix, per tant a la Garrotxa 
predomina el moviment intern. Olot és el principal receptor i emissor de 
població, seguit de Sant Joan les Fonts, Les Preses, la Vall d’en Bas i Santa Pau, 
tots municipis de l’àrea urbana d’Olot. 
 
Castellfollit experimenta un comportament diferenciat en comparació als altres 
municipis que formen l’àrea urbana d’Olot. Mentre que aquests tenen un 
creixement migratori positiu, a Castellfollit, tot i tenir un saldo migratori positiu 
en determinats períodes, són superiors els saldos negatius i en definitiva el 
retrocés de la població.  
 
Analitzant detalladament les altes i les baixes de la població de Castellfollit de la 
Roca al llarg de l'última dècada, es pot observar que l’origen i destí de la 
població és, en primer lloc la Garrotxa (veure quadre 2.5). 
 
Quadre 2.5 

CREIXEMENT MIGRATORI 
Altes 

Procedència 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 19992 Total
Garrotxa 15 6 26 4 17 5 9 14 96 
Catalunya 3 11 16 15 8 5 7 11 76 
Espanya 4 0 2 3 0 4 4 2 19 
Total 22 17 44 22 25 14 20 27 191 
 

Baixes 
Destí 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Total
Garrotxa 7 15 11 9 23 19 28 9 121 
Catalunya 7 13 4 2 3 8 6 15 58 
Espanya 11 0 0 0 8 3 0 1 23 
Total 25 28 15 11 34 30 34 25 202 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca. 
                                                           
2 Dades actualitzades al setembre de 1999. 
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Dins de la comarca, l’origen i destinació més freqüent, i amb molta diferència, 
és Olot, amb més del 34% de les altes i quasi un  62% de les baixes. A aquest 
el segueix el municipi veí de Sant Joan les Fonts i Montagut, i ja amb un menor 
percentatge, la Vall de Bianya i Santa Pau. 
 
Els moviments es donen, doncs en un mateix continu urbà i moltes vegades no 
signifiquen grans fluxos espacials, sinó que només responen a canvis de 
residència entre municipis limítrofs. 

 
Quadre 2.6  

ALTES. Procedència de la Garrotxa 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Total

Argelaguer 0 0 3 2 0 0 0 0 5 
Montagut 1 0 7 0 0 0 4 4 16 
Olot 9 3 6 2 3 0 3 7 33 
St. Aniol de Fines. 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
St. Ferriol 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
St. Jaume de Llier. 0 0 2 0 0 0 1 0 3 
St. Joan les Fonts 3 3 7 0 10 0 0 1 24 
Sta. Pau 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Tortellà 0 0 0 0 0 1 0 1 2 
Vall d’en Bas 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Vall de Bianya 1 0 0 0 4 3 1 0 9 
Total 15 6 26 4 17 5 9 14 96 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament de Castellfollit 
de la Roca. 
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Quadre 2.7 
BAIXES. Destí a la Garrotxa 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 19993 Total
Montagut 0 3 1 0 3 3 1 0 11 
Olot 3 5 7 8 8 13 25 6 75 
Les Preses 1 2 0 1 0 0 0 0 4 
St. Feliu de P. 0 0 0 0 3 0 0 0 3 
St. Jaume de Ll. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
St. Joan les F. 2 0 0 0 5 0 0 3 10 
Santa Pau 1 5 3 0 0 0 0 0 9 
Tortellà 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Vall d’en Bas 0 0 0 0 0 3 0 0 3 
Vall de Bianya 0 0 0 0 4 0 0 0 4 
Total 7 15 11 9 23 19 28 9 121
Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament de Castellfollit 
de la Roca. 
 

Pel que fa al lloc de naixement de la població de Castellfollit de la Roca poc més 
del 43% són nascuts a Castellfollit, mentre que el 25% han nascut a la resta de 
la Garrotxa, per tant, el 69,11% dels habitants de Castellfollit han nascut en 
algun municipi de la comarca. Segueix amb un 13,71% els nascuts a la resta de 
Catalunya i amb quasi un 12% els nascuts a la resta de l’Estat. Amb una 
proporció molt menor que no arriba al 2% hi ha els estrangers. 

 
Quadre 2.8 

LLOC DE NAIXEMENT DE LA POBLACIÓ, 1996 
 

Població % respecte 
població total 

Castellfollit 429* 43,73 
Resta de la Garrotxa 249* 25,38 
Resta de Catalunya 138 13,71 
Resta de l’Estat 120 11,92 
Estranger 19 1,88 
Total 1.006  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya i dades facilitades per l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca. 
Dades de 1996 excepte *que són de 1999. 

 

                                                           
3 Dades actualitzades el setembre de 1999 
* Dades actualitzades el setembre de 1999, la població total és de 981 habitants. Les altres dades 
d’aquesta taula són del cens del 1996. 
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2.4. L’ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ 
 
Per analitzar l’estructura d’edats de la població es consideren els tres grups 
d’edat següents: 

 
   Joves: població que no arriba als 15 anys 
   Adults: població compresa entre els 15 i 64 anys 
    Adults joves: 15-40 anys 
    Adults grans: 41-64 anys 
   Vells: població de 65 i més anys 
 

Atenent a l’estructura per edats de la població, a Catalunya podem fer 5 grups 
de municipis:  
 

- El grup A correspon als municipis de característiques mitjanes (joves: 
25-30% adults: 61-66%, i vells: 6-11%), que són la majoria de les 
ciutats mitjanes de Catalunya. 

- El grup B és format pels municipis més dinàmics, amb una població jove 
considerable (més del 30%) i amb poca població vella; són els municipis 
que s’han expansionat en aquestes últimes dècades. 

- El grup C l’ocupen els municipis amb un alt percentatge de població vella 
i adulta (més del 13% de vells, menys del 65% d’adults). Això fa que 
siguin poblacions amb tendència a envellir-se. 

- El grup D és format per poblacions que tenen una elevada proporció de 
població en edat activa (més del 65% d’adults) i una baixa proporció de 
població jove. 

- El grup E comprèn els municipis amb un percentatge considerable de 
joves i de vells (més del 23% de joves, més de l’11% de vells). Són 
poblacions amb tendència al rejoveniment.  

 
El municipi de Castellfollit de la Roca es pot incloure en el grup C –població 
madura- ja que el 25,94% de la població són vells i el 63,22% són adults. 
Aquest grup és característic dels municipis que veuen declinar el seu 
creixement i que alhora el gran volum d’adults portarà a engrandir la població 
vella, tendint així a un major envelliment de la població. 
 
Les piràmides resultants de l’estructura per edats de la Garrotxa i de Castellfollit 
de la Roca són molt semblants. Alhora, la piràmide d’Olot és molt semblant a la 
del conjunt de la Garrotxa. Les diferències són mínimes i, per tant, poc 
significatives. De fet, no és d’estranyar donat el pes demogràfic de la capital i la 
seva àrea urbana sobre el conjunt de la comarca. 
 
En canvi, però, si es compara Castellfollit de la Roca amb el total de Catalunya, 
s’observen algunes diferències. La forma de la piràmide catalana és romboïdal, 
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per tant, és com una doble piràmide. En la part superior del rombe hi ha els 
adults i els vells i en la part inferior els joves. La principal diferència és un 
nombre d’adults superior a la catalana i un nombre de vells superior a 
Castellfollit de la Roca. És a dir, si el nombre de joves és semblant, la diferència 
rau en la inversió entre adults i vells. Això permet concloure que Castellfollit té 
una població força més envellida que la mitjana catalana. 
 

Quadre 2.9 
ESTRUCTURA PER GRUPS D’EDATS, 1996 

Edats Castellfollit Olot Garrotxa Catalunya 
Joves 10,83% 14,2% 13,3% 14,7% 
Adults 63,22% 64,7% 64,7% 69,0% 
Vells 25,94% 21,2% 21,9% 16,3% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya.  
 
Gràfic 2.4 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de la web de l’IDESCAT 
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Gràfic 2.5 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de la web de l’IDESCAT 
 
Gràfic 2.6 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de la web de l’IDESCAT 
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2.5. EL NIVELL D’INSTRUCCIÓ DE LA POBLACIÓ 
 
El nivell d’instrucció de Castellfollit de la Roca és bastant semblant al conjunt de 
la Garrotxa i inferior al de la mitjana catalana. Si s’agafen els nivells d’instrucció 
per grans blocs s’observen més clarament les diferències. 
 

Quadre 2.10 
NIVELL D’INSTRUCCIÓ (població de més de 10 anys). 

Castellfollit de la Roca, 1996 
Descripció Homes % Dones % Total % 
Ni llegir ni escriure 8 1,80 19 3,86 27 2,88 
Primària incompleta 62 13,96 75 15,27 137 14,65 
EGB 1ª Etapa 185 41,66 212 43,17 397 42,45 
EGB 2ª Etapa 75 16,89 70 14,25 145 15,50 
FP 1r Grau 51 11,48 43 8,75 94 10,05 
FP 2n Grau 24 5,40 13 2,64 37 3,95 
BUP i COU 20 4,50 30 6,10 50 5,34 
Títol mitjà 11 2,47 8 1,62 19 2,03 
Títol superior 8 1,80 21 4,27 29 3,10 
Total 444 100 491 100 935 100 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
Quadre 2.11 

NIVELL D’INSTRUCCIÓ (població de més de 10 anys). 
Garrotxa, 1996 

Descripció Homes % Dones % Total % 
Ni llegir ni escriure 146 0,7 376 1,7 522 1,2 
Primària incompleta 3.358 16,2 4.149 18,8 7.507 17,5 
EGB 1ª Etapa 9.470 45,6 9.882 44,9 19.352 45,2 
EGB 2ª Etapa 2.930 14,1 2.582 11,7 5.582 13,0 
FP 1r Grau 1.229 5,9 1.015 4,6 2.244 5,2 
FP 2n Grau 855 4,1 610 2,8 1.465 3,4 
BUP i COU 1.414 6,8 1.630 7,4 3.044 7,1 
Títol mitjà 646 3,1 1.065 4,8 1.711 4,0 
Títol superior 711 3,4 711 3,2 1.422 3,3 
Total 20.759 100 22.020 100 42.779 100 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
El bloc format per primària incompleta, EGB 1ª etapa i EGB 2ª etapa, és a dir, 
els nivells d’instrucció més baixos són bastant més superiors a Castellfollit 
(72,6%) i la Garrotxa (75,7%) que a Catalunya (67,6%). 
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El segon bloc format pels estudis intermedis (FP 1r grau, FP 2n grau i BUP i 
COU) és més baix a Castellfollit (19,34%) i la Garrotxa, (15,7%) que a 
Catalunya (20,7%). 
 
Finalment, la instrucció superior (grau mitjà i grau superior) també és més 
baixa a Castellfollit (5,13%) i la Garrotxa (7,3%) que a Catalunya (10%). 

 
Gràfic 2.7 

NIVELL D'INSTRUCCIÓ DE LA POBLACIÓ DE 
CASTELLFOLLIT, 1996
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la web de l’IDESCAT 
 
 

2.6. LA POBLACIÓ OCUPADA 
 
Segons el padró de 1996, Castellfollit de la Roca té una població en edat de 
treballar (majors de 16 anys) de 883 persones (el 87,77%), de les quals només 
429 configuren la població activa4. Per tant, la taxa d’activitat5 de Castellfollit és 
de l’ordre del 48%, una de les taxes més baixes de la comarca.  
 
Tot i això, el fet que del total de la població activa només un 6% estiguin 
desocupats, provoca que la taxa d’ocupació6 (45,6%) i sobretot la d’atur7 
(6,1%) siguin també inferiors a la mitjana comarcal. 
 
                                                           
4 Població activa = ocupats + desocupats. 

Població inactiva = jubilats + estudiants + feines de la llar + etc. 
5 Taxa d’activitat = (població activa / població major de 16 anys) * 100. 
6 Taxa d’ocupació = (ocupats / població major de 16 anys) * 100. 
7 Taxa d’atur = ((busquen 1ª ocupació + desocupats) / total població activa )* 100. 
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Més del 57% de la població total del municipi és població no activa. Més de la 
meitat d’aquests (577 habitants) són jubilats amb el que representen el 54,24% 
del total de la població no activa. És a dir, la relació és de 57% de no actius per 
43% d’actius. 
 
Castellfollit de la Roca es troba dins del conjunt de municipis de la Garrotxa 
amb menor taxa d’activitat juntament amb Argelaguer, Mieres, Beuda, 
Montagut i Tortellà. 
 
A nivell comarcal l’índex de població activa és inferior al de Catalunya. Aquesta 
relació és recent donat que fins fa poc la comarca destacava per tenir una alta 
taxa d’activitat. L’envelliment de la població i el retard en l’entrada al mercat de 
treball serien la causa d’aquest canvi de relació. 
 
La població no activa de la Garrotxa és molt elevada, amb un total de 26.012 
persones no actives contra els 20.544 actius. Això representa una relació de 
55,8% no actius per 44,2% actius. A Catalunya aquesta relació és de 54% de 
no actius per 46% d’actius. 

 
Quadre 2.12 

POBLACIÓ EN RELACIÓ A L’ACTIVITAT.  
Castellfollit de la Roca, 1996 

Ocupats 403 93,99%  
Busquen 1ª ocupació 3 0,69%  
Desocupats 23 5,36%  

Població 
activa 

Total població activa 429 100% 42,64%* 
Jubilats Pensionistes 313 54,24%  
Incapacitat Permanent 14 2,42%  
Escolar estudiant 169 29,28%  
Feines de la llar 59 10,22%  
Altres situacions 22 3,81%  

Població 
no activa 

Total població no activa 577 100% 57,35%* 
Població total 1.006  
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
*Respecte la població total. 
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Gràfic 2.8 

POBLACIÓ ACTIVA DE 
CASTELLFOLLIT, 1996
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de la web de l’IDESCAT 
 

Gràfic 2.9 

POBLACIÓ NO ACTIVA DE 
CASTELLFOLLIT, 1996

55%2%

29%
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Jubilats i pensionistes Incapacitat permanent
Escolar, estudiant Feines de la llar
Altres situacions

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la web de l’IDESCAT 
 
Quadre 2.13 

POBLACIÓ ACTIVA, OCUPADA I ATURADA, 1996 
 Població  

>16 anys 
Taxa  

D’activitat
Taxa 

d’ocupació 
Taxa 
d’atur 

Castellfollit  883 48,58 45,6 6,1 
Olot 23.241 51,75 46,2 10,7 
Garrotxa 39.245 51,6 46,9 9,1 
Catalunya 5.115.879 53,4 43,1 19,3 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
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Observant ara la distribució de la població ocupada censada a Castellfollit per 
grans sectors i branques d’activitat (quadre 2.14), es pot afirmar que el pes del 
sector secundari és molt més elevat que la mitjana comarcal. En aquest sentit, 
el percentatge de població ocupada en qualsevol altre sector sempre és més 
baix al municipi que al conjunt comarcal. D’altra banda la importància de 
l’ocupació en el sector secundari, igual que en el primari i en la construcció, ha 
davallat durant l’última dècada, en detriment del sector terciari que ha 
augmentat (tot i que continua essent inferior a la mitjana comarcal). Es 
conclou, doncs que la població de Castellfollit de la Roca es troba amb més del 
60% ocupada en el sector de la indústria i la construcció, tot i que s’observa 
una tendència a la terciarització. 
 
Pel conjunt comarcal el sector secundari es manté força estable, tot i que la 
població ocupada en el sector terciari també augmenta, però ara en detriment 
només del primari i de la construcció. Tot i això la Garrotxa es continua perfilant 
com una comarca amb predomini del sector industrial i poca presència del 
sector dels serveis. 

 
Quadre 2.14 

ESTRUCTURA SECTORIAL DE LA POBLACIÓ OCUPADA RESIDENT 

 Primari Secundari  Construcció Terciari Total 
1991 5 1,3% 252 63,3% 25 6,3% 116 29,1% 398Castellfollit 1996 5 1,2% 214 53,1% 29 7,2% 155 38,5% 403
1991 1.305 6,9% 8.950 47,6% 1.638 8,7% 6.935 36,8% 18.828Garrotxa 1996 923 4,9% 8.729 46,7% 1.442 7,7% 7.615 40,7% 18.709

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
 
2.7. LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 
Segons el nombre d’activitats econòmiques enregistrades a l’IAE el 1999, el 
sector predominant a Castellfollit de la Roca és el dels serveis, que agrupa el 
70% de les activitats. El sector de la indústria compta en només l’11,5% de les 
activitats, però, tot i això, el nombre de població ocupada és molt més alt que 
en els serveis. Una altra activitat important al municipi és la construcció, que 
representa poc més d’una cinquena part de les activitats de Castellfollit. En 
canvi les activitats econòmiques del sector primari són inexistents al municipi. 
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Quadre 2.15  
ACTIVITATS ECONÒMIQUES, 1999 

Sector econòmic Núm. Absoluts Percentatge 
Indústria 10 11,50 
Construcció 16 18,40 
Comerç al menor 18 20,69 
Comerç al major 6 6,90 
Serveis 37 42,50 
Total 87 100 
Font: elaboració pròpia a patir de l’IAE de 1999. 
 
Gràfic 2.10 

ACTIVITATS ECONÒMIQUES, 1999

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

Indústria Construcció Comerç al
menor

Comerç al
major

Serveis

Font: elaboració pròpia a patir de l’IAE de 1999 
 
En total, i segons les dades del Padró de població de l’any 1996, a Castellfollit hi 
ha localitzats 248 llocs de treball, amb un predomini dels industrials, però amb 
una tendència clara, des de 1986, a l’increment de l’ocupació en els serveis. 
 
Quadre 2.16 

EVOLUCIÓ DELS LLOCS DE TREBALL LOCALITZATS. 
Castellfollit, 1986-1996 

 1986 1991 1996 
Agricultura 6 2 2 
Indústria 230 188 137 
Construcció 30 26 19 
Serveis 68 83 90 
Total 334 299 248 
Font: dades facilitades pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya. 
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Respecte a l’evolució dels llocs de treball localitzat, actualment no es pot parlar 
de 248 llocs de treball localitzats dins del municipi de Castellfollit, ja que des del 
1996 fins al 2000 s’han tancat algunes indústries importants del municipi pel 
que fa al nombre d’empleats. A partir de les enquestes realitzades als 
industrials del municipi s’obtenen els següents resultats: 
 

Quadre 2.17 
APROXIMACIÓ DEL NOMBRE DE 

TREBALLADORS A LES INDÚSTRIES 
Castellfollit, 2000. 

Costa – Casaponsa 2 
Mobles Canadell SA 3 
Successors de J. Ortiz SL 6 
Manipuladors de Carton del Clot SL 6 
Carretilles Leandro SL Família + 1 
Pujolar Quera SC 5 
Cal Enric 34 
Total 57 + família 

Font: elaboració pròpia a partir de les enquestes realitzades a les 
indústries de Castellfollit, abril – maig 2.000 

 
L’activitat agrícola – ramadera. 
 
Les activitats agrícoles no les trobem representades en el municipi de 
Castellfollit de la Roca fet causat per la progressiva reducció que ha patit aquest 
sector en els darrers anys a tota la Garrotxa. Tanmateix, la presència d’horts en 
el terme municipal i en les seves rodalies indica que hi ha ocupació agrícola a 
temps parcial. 
  
L’activitat de la construcció. 
 
Les activitats destinades a la construcció, moltes d’un sol treballador autònom,  
representen el 18,40% del total d’activitats, situant-se en segon lloc en quant a 
nombre d’activitats després dels serveis. Tanmateix s’observa moviment d’altes 
i baixes degut a l’estacionalitat d’aquests professionals. A més hem de recordar 
que alguns d’aquests professionals tenen la seva adreça fiscal en altres 
municipis de la comarca, però els serveis els ofereixen dins del municipi de 
Castellfollit de la Roca i també a la inversa. En aquest sector cal remarcar la 
importància de les activitats dedicades al picapedratge activitat molt específica 
de Castellfollit. 
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L’activitat de serveis. 
 
Les activitats dedicades als serveis, que han augmentat considerablement, són 
les predominants amb un 70% respecta el total. Paral·lelament també han 
augmentat els llocs de treball en el sector. 
Dins d’aquest sector un 10% són activitats de comerç al major, un 30% 
activitats de comerç al menor i el 60% restant són altres tipus de serveis; en 
definitiva són serveis de proximitat generadors de poc valor afegit. El conjunt 
d’activitats del sector es basa sovint en una estructura tradicional, de reduïdes 
dimensions i amb una gestió de tipus familiar. Alguns dels serveis oferts en el 
municipi, a l'igual que els professionals de la construcció, no tenen la seva 
adreça fiscal a Castellfollit però si que ofereixen els seus serveis en el municipi 
(funerària, repartiment butà, etc.). 
 
Respecta aquest sector cal destacar a més les fluctuacions (altes i baixes) de 
les activitats i la reconversió gradual, sobretot del comerç   menor, cap a 
l’oferta a la població visitant. 
 
L’activitat industrial. 
 
Observant puntualment el conjunt d’activitats industrials ens adonem que el 
volum d’aquestes ha disminuït darrerament essent important destacar el 
tancament d’HICASA I EMBOTITS SALA. Pel que fa a HICASA actualment es 
troba ubicada al municipi veí de Montagut. 
 
Resultat d’aquestes baixes i de remodelacions de personal en altres empreses 
ha disminuït, també, el volum de llocs de treball en el sector. 
 
És un sector format per petites empreses de tipus familiar amb molt pocs 
treballadors i capital autòcton. A més, són empreses de subsectors tradicionals 
al municipi que porten ja forces anys establertes en aquest lloc, algunes es van 
fundar a final del segle XIX. La darrera empresa que es va instal·lar ho va fer 
l’any 1991 i es dedica a elaborar i comercialitzar embotits. 
 
En conjunt són empreses que no requereixen d’una tecnologia puntera, 
generadores de poc valor afegit i amb una facturació baixa. Els proveïdors solen 
ser de la mateixa comarca i veïnes i els clients bàsicament es troben a 
Catalunya. 
 
Pel que respecta a la generació de residus l’únic que podem generalitzar és que 
la producció que es fa a l’interior del municipi no és contaminadora. Tanmateix 
la varietat de residus que generen fa que sigui aconsellable planificar molt bé la 
recollida. 
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En aquest apartar és important fer referència a les indústries del barri del 
Fluvià, pertanyent al municipi de Montagut però que es troba just al límit de 
Castellfollit i que per aquesta raó sempre s’ha conegut pel barri de les fàbriques 
on hi ha treballat molta gent de Castellfollit i on també moltes de les 
infraestructures bàsiques han estat facilitades pel municipi de Castellfollit. 
 
Un altre tema important a tenir en compte són les antigues indústries que hi 
havia en el municipi i que actualment ja no estan en funcionament i per tant, 
algunes d’elles es troben abandonades i en desús. Alguns d’aquests locals 
industrials buits són: 
 

- A la carretera de Girona números. 34 i 36. Es coneix popularment com el 
magatzem i antigament  havia estat una fàbrica d’embotits. Actualment 
només hi ha ocupada una petita part com a magatzem. 

- Al carrer Major números 2, 4 i 6, anomenat Can Poch. El núm. 2 i 6 es 
troben buits. I el número 4 hi ha un magatzem de productes del quitrà, 
de tela asfàltica, ... 

- Al carrer Fortí número 1, anomenat Can Sala. Pràcticament està tot 
venut i requalificat com a sòl urbà. L’únic espai que queda són els antics 
despatxos que estan llogats a treballadors de la variant de Castellfollit. 

- Una zona de l’antiga fàbrica d’Hicasa actualment servei de magatzem de 
l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca. 

 
Quadre 2.18 

I.A.E. 1999 
ACTIVITAT ECONÒMICA Número

Carretilles metàl·liques 1 
Paper i cartró 1 
Central hidroelèctrica 1 
Escorxador 1 
Fusta metàl·lica 1 
Fusteria 1 
Productes carnis 1 
Pa i pastisseria 1 
Pedra natural 1 

INDÚSTRIA 

Calçat 1 
Constructors 6 CONSTRUCCIÓ 
Paletes i picapedrers 10 
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Quadre 2.18 (continuació) 
ACTIVITAT ECONÒMICA Número

Artesania i postals 1 
Autoservei 2 
Carnisseria 1 
Queviures 2 
Drogueria 1 
Electrodomèstics i parament per a la llar 2 
Estanc 1 
Llibreria-merceria 1 
Mobles 2 
Venda embotit (Museu) 1 
Pa i pastisseria 2 
Peixateria 1 

COMERÇ AL MENOR 

Roba i confecció 1 
Carns, ous, aus i cacera 3 
Productes químics industrials 1 
Productes de perfumeria i drogueria 1 

COMERÇ AL MAJOR 

Mobles 1 
Agent comercial 3 
Arquitectes tècnics i aparelladors 1 
Assegurances, gestoria 2 
Banca 1 
Bar-Fonda 1 
Cafè-bar 1 
Restaurant 2 
Metges especialitzats, dentista 2 
Depuradora 1 
Electricista 4 
Firaire 1 
Infermer 1 
Llauner 1 
Llicenciats en filosofia 1 
Perruqueria 3 
Pintor 3 
Funerària 1 
Taller mecànic 1 
Repartiment butà 1 
Saló de bellesa 2 
Serralleria 1 
Transportista 1 
Treball boscos 1 

SERVEIS 

Veterinari 1 
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2.7.1. Sector turístic 
 
Dins del present apartat referent a les activitats econòmiques de Castellfollit de 
la Roca és important fer un incís en el sector turístic del municipi. 
 
El sector turístic de Castellfollit de la Roca és relativament modest en 
comparació amb alguns dels altres municipis que formen part del Parc Natural 
de la Zona Volcànica de la Garrotxa, bàsicament a causa de la poca extensió del 
seu terme. 
 
Tot i això Castellfollit és un dels principals punts d’interès turístic del Parc 
Natural. Aquest atractiu es fonamenta en els valors naturals, geològics i 
paisatgístics de la cinglera basàltica i en la localització del poble al damunt seu. 
Així mateix, la seva situació privilegiada en la principal entrada de visitants al 
Parc Natural incrementa aquest potencial turístic. 
 
L’actual política de gestió de fluxos de visitants del Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa considera Castellfollit de la Roca com a un punt 
estratègic en la canalització de turistes i el tracte com a “indret recomanat”. 
Aquesta consideració  implica que en els Centres d’Informació del Parc Natural i 
en les publicacions divulgatives es potenciïn de forma especial les visites al 
municipi, amb l’objectiu de descentralitzar l’acumulació de visitants en d’altres 
indrets del Parc Natural. Així doncs cal tenir en compte que la freqüentació 
turística de Castellfollit de la Roca pot anar en augment. 
 
Pel que fa a la freqüentació turística, no es disposa de dades del nombre de 
visitants que passen per Castellfollit, ja que el Parc Natural només recull 
estadístiques en aquells punts on existeixen Centres d’Informació. De totes 
maneres, la freqüentació pel conjunt del Parc Natural es concentra en els 
mesos d’abril o març, agost, octubre i novembre. La distribució de visites 
transcorre, doncs, paral·lelament al període de vacances (sobretot agost i 
setmana santa) i als diferents “ponts” (12 d’octubre i 1 de novembre) i festius . 
 
L’oferta turística de Castellfollit de la Roca queda resumida en el quadre 
següent: 
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Quadre 2.19 

OFERTA TURÍSTICA DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA 

P** Ca la Paula 24 places
Oferta 
d’allotjament 

184 places
d’allotjament 

3,23 %
del Parc Natural

Segones residències 160 places

Can Rovira 60 places
Oferta de 
restaurants 

80 places
en restaurants

2,29 %
del Parc Natural

Can Llorenç 20 places

Oferta 
d’itineraris 

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa: Itinerari pedestre 
núm. 13: Cingleres de Castellfollit de la Roca 

Centres 
d’informació 

Informador del Parc Natural en determinades èpoques de 
l’any,situat sota de l’Ajuntament. 

Oferta de 
museus 

Museu de l’Embotit 
 
Església vella – Museu (exposicions variades) 

Font: elaboració pròpia i Pla d’ordenació de turisme sostenible en el marc del parc natural de la 
zona volcànica de la Garrotxa. 1998. 
 
L’oferta d’allotjament de Castellfollit de la Roca es composa d’un únic 
establiment turístic, una pensió que ofereix 24 places. La resta de places són 
les que provenen de l’oferta en segones residències. Tot i això la quantitat de 
llits turístics no es pot considerar baixa donades les característiques de 
Castellfollit i el volum de la seva població permanent. Així, les taxes de funció 
turística són semblants, fins i tot un xic més altes, que les del conjunt del Parc 
Natural. 
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Quadre 2.20  

LA FUNCIÓ TURÍSTICA, 1998 

Municipi TFT8 TFTR9

Castellfollit de la Roca 21,77 10,67 

Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa 18,99 6,97 

Font: Pla d’ordenació de turisme sostenible en el marc del parc 
natural de la zona volcànica de la Garrotxa. 1998.  

 
Es pot considerar, per tant, que a Castellfollit hi ha una semiespecialització 
turística, amb una Taxa de Funció Turística inferior al 22%, amb una economia 
diversificada, on no domina el turisme per damunt dels altres sectors 
econòmics. Tampoc existeix especialització turística residencial (Taxa de Funció 
Turística Residencial del 10,7%) i, tot i que les places en segones residències 
sembla que són la principal oferta d’allotjament turístic, domina la residència 
principal10. 
 
L’oferta de restaurants de Castellfollit de la Roca es composa de dos 
establiments amb un nombre aproximat de 80 places. Cap d’aquests disposa 
d’una oferta de “Cuina Volcànica” , marca reconeguda de la gastronomia 
comarcal. Tot i que l’oferta de restaurants pugui semblar baixa cal tenir en 
compte que els establiments existents tenen previst realitzar ampliacions i que 
el bar Can Manel (Pub) situat a la Plaça Major està en vies de transformar-se en 
restaurant. 
 
A part de la contemplació del cingle, la principal activitat turística que es pot 
realitzar en el municipi és l’itinerari pedestre número 13 del Parc Natural. El 
conjunt de l’itinerari permet, en 45 minuts, observar la cinglera, la vall del 
Fluvià, el nucli antic de Castellfollit, etc. Aquest comença a la carretera de 
Girona a Olot (N-260), al km 45,2, prop de la cruïlla amb la carretera d’Oix. A 
l’altre costat de carretera, al costat del pont, surt l’itinerari baixant en direcció al 
Fluvià. El camí transcorre enmig d’horts, segueix per la vora esquerra del riu i el 
travessa per una passera de fusta. A l’altra banda continua enmig d’horts, 
travessa el Turonell i s’enfila pel Camí Vell fins a l’església de Sant Salvador, des 
                                                           
8 Taxa de Funció Turística: (llits turístics/població permanent)x100. Mesura el pes del turisme 
en períodes de màxima ocupació. Segons els valors de la taxa la zona tindrà major o menor 
especialització turística. 
9 Taxa de Funció Turística Residencial: (habitatges secundaris/habitatges permanents)x100. 
Representa el pes de les segones residències en funció de les residències principals. 
10 El nombre de places en segones residències ha estat calculat a partir del padró d’habitatges. 
Cal tenir en compte que probablement les 160 places en segones residències estan molt per 
damunt de la realitat, on domina la residència principal. 
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d’on s’accedeix al mirador. L’itinerari continua pels carrers de la part vella fins a 
la plaça Sant Roc, baixa per la carretera i per unes escales, travessa el pont i 
arriba de nou a la sortida. 
 
Cal tenir en compte que l’inici d’aquest itinerari i una de les millors 
panoràmiques de la cinglera no es troben en el terme de Castellfollit i són de 
propietat privada, fet que pot provocar dificultats a l’hora d’engegar actuacions 
conjuntes. L’itinerari amb un potencial naturalístic i cultural (indústries, canals, 
església...) està mal conservat i no s’hi realitzen tasques de manteniment. 
 
A Castellfollit es fan però altres activitats, com per exemple les visites guiades 
al cingle, la pedrera, etc. Aquests guiatges són generalment amb escolars que 
realitzen sortides de caire pedagògic. Els guiatges pedagògics del Servei de 
Guies del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa visiten el poble per 
estudiar les colades de lava i els seus components, així com la morfologia i 
l’erosió de la cinglera i els usos del basalt. En el cas de la pedrera està previst 
obrir les visites guiades a grups de turistes adults. 
 
L’oferta turística de Castellfollit té un gran potencial en l’Església vella – 
museu, situada al mirador. Aquest edifici històric ha estat rehabilitat i adaptat 
com a sala cultural i d’exposicions i permet, alhora, la pujada al campanar, des 
d’on es pot gaudir d’una magnífica panoràmica del poble, de la vall del Fluvià i 
del Turonell. En la part que actualment s’utilitza com a sala cultural s’hi 
realitzen exposicions d’artistes locals, audicions de música,... i funciona gràcies 
a la bona voluntat de la població (no hi ha cap treballador contractat, no té 
horaris fixes, etc.). 
 
Hi ha però, alguns projectes i idees per a transformar l’Església vella en un punt 
d’atracció turística. El més acceptat per la població és la transformació del 
centre en el Museu de Miquel Ferrarons, escultor i medallista de Castellfollit, 
que deixà part de les seves obres al municipi. Altres idees es decanten per 
convertir l’església vella en una seu del Museu Comarcal o del Museu dels 
Volcans (en concret museu del basalt) o, simplement, mantenir-la com a sala 
cultural i d’exposicions. De totes maneres es necessita un replantejament del 
seu estat actual i un projecte econòmicament viable. 
 
L’oferta de Castellfollit es complementa amb les visites que es poden realitzar al 
Museu de l’embotit, a la fàbrica de galetes de Ca l’Enric i a la botiga de records, 
tots situats a la carretera de Girona.  
 
El Museu de l’embotit conté un conjunt d’eines, maquinària, fotografies, etc. 
i de plafons explicatius amb els que es representa l’antic procés d’elaboració de 
l’embotit. El recorregut acaba amb un tast d’embotits i un espai per a vendre 
els productes. Amb les visites a Ca l’Enric es pot observar directament el 
procés d’elaboració i comprar les típiques galetes de Castellfollit.  
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Sovint els grups (normalment d’autocars) que visiten Castellfollit entre setmana 
de forma ràpida realitzen aquestes dues visites, d’altres vegades només una, 
segons quins siguin els tractes amb les companyies de transports. En ocasions 
els grups també s’aturen al Bar de Ca La Paula i, molt ocasionalment, s’arriben 
al mirador. 
 
S’ha de contemplar també com a oferta turística la botiga de records, on es 
poden trobar records del municipi i altres productes típics comarcals. Està 
previst que s’obri properament una altra botiga de records, en aquest cas al 
Barri Vell. 
 
Actualment el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i l’Associació 
Garrotxa Terra d’Acolliment Turístic estan realitzant els treballs per adherir-se a 
la Carta Europea de Turisme Sostenible en els espais protegits. Aquesta 
Carta és una certificació europea que acreditarà territoris i empreses amb la 
marca “excel·lència en turisme sostenible”. Per tal que el territori del Parc ho 
aconsegueixi és necessari un programa d’actuacions a 5 anys.  
 
Castellfollit de la Roca queda inclòs en la Carta del Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa i en el seu programa d’actuacions i, com a un dels 
principals promotors de l’Associació Garrotxa Terra d’Acolliment Turístic, ha 
d’incloure els objectius que s’hi marquen en el seu desenvolupament turístic.  
 
La Carta també va dirigida als empresaris turístics i, així com des de 
l’ajuntament s’ha participat plenament en el seu procés d’elaboració, cap dels 
agents turístics privats del municipi hi ha col·laborat mai. 
 
 
2.8. ELS SERVEIS SOCIALS I ELS EQUIPAMENTS 
 
Per analitzar el grau de benestar de la població, a banda de tenir present 
l’estructura de la població, la seva capacitat i potencial econòmic i el grau de 
conservació del medi natural, cal fer una anàlisi dels equipaments i serveis 
públics dels que gaudeix la població i el mateix temps valorar la vida associativa 
de la mateixa.  
 
Per aquest motiu i amb l’únic objectiu de reflectir l’estat de la qüestió s’han 
inventariat tots els equipaments, serveis i associacions existents a Castellfollit 
de la Roca. El treball s’ha realitzat a partir de la informació facilitada per 
l’ajuntament i de les enquestes efectuades a cada un dels equipaments, serveis 
i entitats associatives. 
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2.8.1. Equipament docent 
 
ESCOLA CASTELLROC 
 
És de titularitat pública i es va inaugurar el 1977. Durant aquest curs escolar 
1999/2000 hi ha un total de 59 alumnes matriculats compresos entre el nivell 
de P3 i sisè de primària. Per la quantitat d’alumnes forma part de la tipologia 
d’escola rural. L’horari que s’imparteix és de dos quarts de deu del matí a dos 
quarts d’una i de tres a cinc de la tarda. 
 
En els darrers anys ha disminuït el nombre d’alumnes degut també al descens 
d’habitants del municipi. En aquest darrer curs però, ha tornat a augmentar 
lleugerament el nombre d’alumnes degut a la població immigrada, 
majoritàriament gambians. 
 
La majoria d’alumnes d’aquesta escola són de Castellfollit de la Roca, però 
també n’hi ha del municipi veí de Montagut; més concretament del nucli d’Oix, 
on  es van tancar les escoles ara fa uns 20 anys, i del barri de les fàbriques a 
tocar al terme de Castellfollit (a l’altre costat del pont). 
 
L’estat de conservació de les instal·lacions és bo i disposa de dues aules per 
educació infantil, una per cicle inicial, una per cicle mitjà i una altra per cicle 
superior. A més disposa d’una cuina, lavabos, una biblioteca, una aula d’àudio-
visuals, música i psicomotricitat i una altra aula on s’hi realitza la informàtica i 
les classes de reforç. 
 
El servei de menjador és el primer any que funciona i s’encarrega l’APA amb la 
col·laboració del Consell Escolar. El menjar és elaborat per una cuinera a la 
pròpia escola. De moment el funcionament és bo.  
 
Pel que fa al material del qual disposa l’escola prové del Departament 
d’Ensenyament i està bastant bé i a més es rep una ajuda de l’APA. 
 
No obstant, es detecten tota una sèrie de mancances i de problemes:  
 

- La neteja que es realitza actualment a l’escola no és suficient i es 
demana poder ampliar l’horari. Aquest tema s’està tractant i intentant de 
solucionar des de l’Ajuntament. Un altre problema detectat en aquest 
camp és el model de papereres que hi ha a l’escola que són molt difícils 
de poder obrir. 

- No es disposa d’una aula per poder realitzar de forma còmoda la 
psicomotricitat i l’educació física. Actualment aquestes activitats les fan 
al pati o a l’aula de gimnàs de la piscina, la qual no disposa d’armaris 
per poder-hi deixar les coses i la neteja del local no és suficient. 
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- Es detecta una manca d’ordinadors de manera que se n’haurien de tenir 
més encara que fossin vells. 

- En el curs actual hi ha 9 alumnes gambians que representen un 37% del 
total d’alumnes. Això a vegades provoca problemes de llengua tant per 
part dels pares com dels alumnes i en determinats casos també es 
presenten problemes econòmics per realitzar determinades activitats. 

- Hi ha un problema en el sistema per poder obrir la porta d’entrada de 
l’escola. 

 
LLAR D’INFANTS CASTELLET 
 
És una societat col·lectiva i té 8 anys d’antiguitat. Actualment està instal·lada 
en una aula de l’escola però s’estan construint unes instal·lacions noves dins del 
mateix recinte escolar. Per tant, el problema més important amb que es troben 
en aquests moments és la manca d’espai, ja que comparteixen una mateixa 
aula els dos nivells. La llar disposa de dues educadores i d’onze alumnes, d’edat 
compresa entre els nou mesos i els tres anys. L’horari és de matí i tarda. 
 
Altres activitats que es realitzen des de la llar d’infants són: servei fins a les sis 
de la tarda pels nens de la llar i pels de l’escola i casal d’estiu.  
 
Actualment s’està construint una llar nova dins del recinte de la zona escolar del 
municipi, aprofitant un espai existent entre la zona d’esports, l’edifici actual de 
les escoles i el carrer d’accés, afectant una superfície de 510,4 m2. La capacitat 
del nou centre serà de 47 alumnes, segons el projecte. Aquesta nova llar serà 
municipal, tot i això, encara no se sap com es portarà a terme la gestió. 
 
Cal tenir present que l’equipament escolar, format per l’escola Castellroc i la llar 
d’infants Castellet, s’integra en la gran àrea central d’equipaments, al costat del 
conjunt d’instal·lacions esportives que permetran una utilització directa també 
per la comunitat escolar, evitant una innecessària duplicació d’espais i 
dotacions. 
 
 
2.8.2. Equipament sanitari 
 
DISPENSARI 
 
Dispensari mèdic de titularitat i gestió pública. Amb un metge, un ATS i un 
administratiu. Aquest dispensari és de recent construcció i per tant l’estat de les 
instal·lacions és bo. Els horaris que s’imparteixen són de 2/4 de 9 del matí a les 
3 de la tarda. 

 
Aquest equipament depèn de l’Àrea Bàsica de Salut de Sant Joan les Fonts i 
l’hospital de referència és l’Hospital Comarcal d’Olot. 

   
52 Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat a Castellfollit de la Roca 



Diagnosi Ambiental   

 
FARMÀCIA 
 
Hi ha una única farmàcia al municipi. 
 
 
2.8.3. Equipament cultural 
 
CENTRE CÍVIC: 
 
Aquest recinte va ser creat el 1983, és de propietat pública i el gestiona el propi 
Ajuntament. Les instal·lacions estan en bon estat. 
 
A dins hi ha el teatre, la biblioteca municipal i el Casal de Jubilats. 
 
La biblioteca molt ben equipada està oberta de 2/4 de 5 a les 8 de la tarda de 
dimarts a divendres. El personal de la biblioteca és una administrativa de 
l’Ajuntament. 
 
A més el Casal de Jubilats “Nous Horitzons” hi té la seva seu. Aquesta 
entitat té 399 socis i realitzen diverses activitats durant l’any de caire cultural 
com classes de català, classes de dibuix, classes de gimnàstica. A més, 
organitzen activitats més lúdiques com una excursió al mes, balls, la 
castanyada, el Dijous Llarder, la revetlla de Sant Joan, etc. 
 
COOPERATIVA: 
 
L’edifici on actualment hi ha la Cooperativa és un local de dos pisos on 
antigament hi havia la Cooperativa la Fraternitat de caire agrícola que a més 
disposava d’una botiga oberta al públic. Aquesta existia des de l’any 1892 i va 
tancar fa qüestió d’uns 30-32 anys quan la persona que ho gestionava va 
deixar-ho. A partir d’aquest moment va passar a ser un local públic en el qual 
s’hi reunia el grup de joves del municipi. Durant els anys 1997 i 1998 es va 
rehabilitar tot el local el qual es trobava en molt mal estat i des d’aquest instant 
es va portar la gestió des de l’ajuntament per utilitzar-lo com a hotel d’entitats 
del municipi. 
 
Actualment aquest equipament disposa de diversos despatxos per a ser 
utilitzats per les diferents associacions i entitats que hi ha al municipi. Tot i 
disposar d’unes instal·lacions en bon estat i d’espai suficient es tracta d’un 
equipament infrautilitzat. 
 
Les entitats del municipi que no disposen d’edifici propi i que solen utilitzar la 
Cooperativa per reunir-se o bé per a guardar-hi el material són les següents: La 
Marxosa, Associació Cultural Basàltica, Grup de Teatre de Castellfollit de la 
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Roca, Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola i la Llar d’Infants, 
l’Agrupació Sardanista de Castellfollit de la Roca i el Grup de Gimnàs de 
Castellfollit de la Roca. 
 
La Marxosa: està formada per un grup d’unes 30 persones en total i 
organitzen una marxa popular cada any, que s’escau el segon diumenge de 
maig. 
 
Associació Cultural Basàltica: és el grup de joves del municipi que tenen el 
seu local als baixos de la Cooperativa. Les activitats que realitzen durant l’any 
són la festa Major, la festa de la Germandat, els Reis, a més de fer ballar els 
gegants i tocar les gralles. És una entitat que disposa de bastant material i el 
seu principal objectiu consisteix en passar-s’ho bé i realitzar activitats pel poble. 
 
Grup de teatre de Castellfollit de la Roca: està format per uns deu 
membres i les activitats que realitzen consisteixen en representar una obra 
cada any, més o menys, i a més per la festa dels avis fan alguna representació 
senzilla. El local per assajar i fer les funcions que fan servir normalment és el 
teatre que hi ha al Centre Cívic. 
 
Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola i de la Llar 
d’Infants: aquesta entitat es va crear el 1980 i les activitats que porta a terme 
són l'organització de la festa de final de curs, loteria de Nadal, xerrades a la 
Cooperativa, subvenció d’una part de les excursions escolars, compra de 
material per a l’escola, etc. Actualment hi ha una trentena de famílies que 
formen part de l’AMPA. 
 
Agrupació Sardanista de Castellfollit de la Roca: aquesta associació es va 
crear ara fa sis anys i les activitats que es duen a terme són cursets per ballar 
sardanes, dansa popular, carnestoltes infantil, audicions de sardanes a l’estiu, 
etc. Un dels principals objectius que es proposa l’associació és que hi hagi una 
colla sardanista a Castellfollit per realitzar sardana de competició. 
 
Grup de gimnàs de Castellfollit de la Roca: aquest grup de gimnàs realitza 
cada any una obra de teatre on l’objectiu principal és passar-s’ho bé i realitzar 
activitats per a la gent del poble. Tot i que disposen dels locals de la 
Cooperativa no els utilitzen massa, ja que els assajos els fan al teatre del 
Centre Cívic. 
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2.8.4. Equipament esportiu 
 
CAMP DE FUTBOL: és de propietat municipal i gestió privada. Les NNSS 
mantenen el camp de futbol en l’àrea central d’equipaments, si bé proposen 
reajustar el seu emplaçament, desplaçant-lo cap al nord, tot aprofitant la 
remodelació d’aquest sector del municipi. Amb aquesta proposta es podrà 
disposar d’una instal·lació de mides complementàries adequades. A l’entorn 
d’aquest equipament hi trobem l’entitat Unió Esportiva de Castellfollit de la 
Roca, que va néixer aproximadament el 1950. La principal activitat que porten 
a terme és el futbol, tot i que a més organitzen quines, loteries, sopars pels 
diferents equips, etc. Aquest club disposa de tres equips: tercera regional, 
al·leví i benjamí i està format per un total de 250 socis. Aquesta entitat al 
disposar de local propi utilitza poc la Cooperativa on hi té un despatx. 
 
Al costat del camp de futbol i del Parc Catalunya hi ha les PISTES DE PETANCA. 
El 1988 es crea el Club petanca Castellfollit, que actualment té 89 socis. Al 
disposar de local propi al costat de les pistes quasi no utilitzen la Cooperativa, 
on també hi tenen un despatx. El principal objectiu de l’entitat és consolidar-se 
esportivament i donar una possibilitat de gaudi a la població. Durant tot l’any 
organitzen dos campionats provincials, a més de realitzar altres torneigs. 
 
PISCINA: a l’aire lliure amb gimnàs inaugurat l’any 1967 i de propietat 
municipal, l’estat de les seves instal·lacions és bo. El Club Natació 
Castellfollit gestiona aquest equipament. Durant el 1997 es van dur a terme 
obres de millora dins del recinte. La principal activitat que es porta a terme és 
la natació i el club disposa d’afiliats a la federació espanyola i catalana. Altres 
activitats esportives que es realitzen són l’atletisme i el triatló. El principal 
objectiu del club és ensenyar a nedar a la gent i potenciar aquest esport. 
Durant els mesos d’hivern els entrenaments es realitzen a la piscina de les Tries 
d’Olot. En aquests moments hi ha un total de 247 socis. Des del club, un dels 
temes que es reclama des de fa ja molt de temps és poder cobrir la piscina per 
tal de no haver-se de desplaçar durant l’hivern al municipi veí d’Olot i perquè al 
mateix temps creuen que atraurien habitants dels municipis veïns, ja que en 
aquests moments l'única piscina coberta que hi ha a la comarca és privada. 
 
CAMP DE BÀSQUET: es troba al recinte de l’escola amb un estat bo de les seves 
instal·lacions. 
 
El conjunt format per la reserva d’espai pel pavelló, l’àrea escolar, les actuals 
instal·lacions de la piscina i gimnàs, el nou emplaçament del camp de futbol i 
les pistes de petanca, emmarcat amb les diferents àrees d’espai lliure, es 
configura com l’element central de l’activitat col·lectiva, formativa, esportiva i 
lúdica del municipi de Castellfollit i com un aspecte clau en la relació amb les 
àrees de creixement. 
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2.8.5. Equipament administratiu 

 
L’edifici que actualment s’utilitza com a Casa de la Vila és molt reduït i en força 
mal estat de conservació. 

 
Les NNSS efectuen una reserva per a la renovació total de les instal·lacions de 
la Casa de la Vila i serveis complementaris. Es proposa mantenir l’edifici actual i 
ampliar-lo o bé substituir-lo i fer-ne un de nou. Tant si s’opta per una o altra 
opció l’estat, els serveis, el confort seran millors que els actuals. 
 
A més l’Ajuntament disposa d’un magatzem per al material de la brigada 
municipal situat al costat de la Plaça Catalunya. 
 
 
2.8.6. Cementiri 

 
L’actual cementiri està molt ben cuidat i projectat. A mig o llarg termini s’haurà 
d’ampliar, tot i que ara s’està acabant de realitzar una ampliació. 
 
En les NNSS es manté l’actual emplaçament del cementiri i es defineix un àmbit 
de protecció al seu voltant que el separa de les noves àrees de creixement. 
 
 
2.8.7. Serveis socials de base 
 
Els Serveis Socials de base són de caràcter comarcal i es gestionen des del 
Consell Comarcal que disposa dels professionals pertinents. 
 
El municipi de Castellfollit de la Roca compartit per altres municipis del nord de 
la Garrotxa disposa d’una assistenta social de referència que visita regularment 
el municipi i atén les seves demandes. 
 
Pel que s’ha pogut constatar no és un municipi amb una especial problemàtica. 
Degut a l’estructura per edats de la població de Castellfollit hi ha un conjunt de 
gent gran que viu sola i podria necessitar ajuda domiciliària. Tanmateix, 
aquesta problemàtica queda resolta per la xarxa familiar i de veïnatge. 
Actualment, s’estan seguint de prop 2 o 3 casos. 
 
Cal fer referència a l’augment de població immigrada sobretot gambiana que 
viu a Castellfollit de la Roca. Com s’ha assenyalat anteriorment es pot donar 
algun problema a l’escola però fins al moment no es necessita ajuda especial ja 
que s’han anat integrant al món laboral. Tot i això, aquest col·lectiu comença a 
reivindicar major qualitat en els habitatges. Des dels Serveis Socials comarcals 
s’està fent un seguiment. 
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3. LA MOBILITAT 
 
 
Els moviments diaris de persones o productes entre diferents localitats són un 
fet evident i fàcilment palpable dins el nostre context social actual, i contribueix, 
a explicar la funcionalitat del territori, la seva estructura econòmica i els hàbits 
de la població. Per aquest motiu es fa necessari estudiar la jerarquització de 
fluxos de moviment existents entre qualsevol població i l’àmbit geogràfic on 
aquesta es troba inserida. 
 
Per tant, en el present apartat s’ha realitzat una anàlisi dels fluxos de població 
basats en les entrades i sortides, l’origen i el destí i la tipologia de moviment, en 
concret s’ha treball la mobilitat obligada per motius de treball, la mobilitat 
escolar, la mobilitat per motius de compres i d’adquisició de serveis.  
 
Les dades i fonts consultades en el capítol procedeixen de diferents fonts 
segons la tipologia del moviment. Pel que fa a la mobilitat obligada per motius 
de treball i d’estudi les dades s’han obtingut a partir del tractament dels censos 
i padrons facilitats pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Per analitzar la mobilitat obligada per raons de compra s’ha realitzat a partir de 
les dades obtingudes de les enquestes fetes a les famílies a principis d’aquest 
any. Els resultats d’aquestes enquestes són sobre una mostra de la població. 
 
 
3.1. LA MOBILITAT OBLIGADA PER RAONS DE 
TREBALL 
 
La mobilitat obligada de Castellfollit de la Roca és, essencialment, per qüestions 
de treball, és a dir són fluxos entre el lloc de residència i el lloc de treball. 
 
Del total de població ocupada de Castellfollit de la Roca (POR resideix a 
Castellfollit i treballa al mateix o a un altre municipi)  només un 37,72 % 
treballa al mateix municipi, mentre que un 62,28% es trasllada a treballar fora.  
 
Del total de població que es desplaça a treballar fora la gran majoria  un 81% 
ho fa a altres municipis de la comarca i entre aquest cal destacar Olot on hi 
treballa més del 20% de la població treballadora de Castellfollit. A força 
distancia d’Olot trobem altres municipis veïns com Sant Joan les Fonts i 
Montagut que també formen part de l’àrea urbana. 
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Quadre 3.1 
MOBILITAT LABORAL 

Origen: Castellfollit de la Roca, 1996 
Destinació Nombre Percentatge
Castellfollit de la Roca  152 37,72 
Olot 83 20,60 
Sant Joan les Fonts 33 8,19 
Montagut 23 5,71 
Sant Jaume de Llierca 21 5,21 
Girona 18 4,47 
Besalú 16 3,97 
Tortellà 10 2,48 
Barcelona 8 1,99 
Argelaguer 6 1,49 
Vall de Bianya 5 1,24 
Les Preses 4 0,99 
Salt 3 0,74 
Amer 2 0,50 
Banyoles 2 0,50 
Beuda 2 0,50 
Figueres 2 0,50 
Quart 2 0,50 
Santa Perpètua de Mogoda 1 0,25 
La Bisbal d’Empordà 1 0,25 
Cabanelles 1 0,25 
Lloret de Mar 1 0,25 
Maià de Montcal 1 0,25 
Ripoll 1 0,25 
Roses 1 0,25 
Santa Coloma de Farners 1 0,25 
Vilablareix 1 0,25 
Vilamalla 1 0,25 
Tarragona 1 0,25 
Total 403 100 
Total mobilitat laboral interna 152 37,72 
Total mobilitat laboral externa 251 62,28 

Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Generalitat de Catalunya. 
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Quadre 3.2 
MOBILITAT LABORAL 

Destinació: Castellfollit de la Roca, 1996 
Origen Nombre Percentatge
Castellfollit de la Roca 152 61,29 
Olot 34 13,71 
Montagut 21 8,47 
Sant Joan les Fonts 14 5,65 
Sant Jaume de Llierca 7 2,82 
Banyoles 2 0,81 
Camprodon 2 0,81 
Les Planes d’Hostoles 2 0,81 
Santa Pau 2 0,81 
La Vall de Bianya 2 0,81 
Manresa 1 0,40 
Argelaguer 1 0,40 
Besalú 1 0,40 
Capmany 1 0,40 
Llambilles 1 0,40 
Porqueres 1 0,40 
Riudaura 1 0,40 
Sant Feliu de Guíxols 1 0,40 
Tortellà 1 0,40 
Biosca 1 0,40 
Total 248 100 
Total mobilitat laboral interna 152 61,29 
Total mobilitat laboral externa 96 38,71 

Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Generalitat de Catalunya. 

 
Si per una altra banda s’analitza qui ocupa els llocs de treball localitzats a 
Castellfollit de la Roca (LLTL) ens adonem que un 61,29% d’aquests llocs de 
treball estan ocupats per població treballadora del mateix municipi i un 38,71% 
per població de fora. D’aquests darrers en un 95% són de la mateixa comarca i 
més  concretament un 85% de l’àrea urbana d’Olot. 
 
Entre les diferents poblacions de la comarca cal destacar Olot com el municipi 
amb el flux més elevat de treballadors, tant d’entrada com de sortida, 
representant quasi el 35% dels desplaçaments que es produeixen. El flux 
secundari de treballadors queda establert entre els municipis veïns de Sant Joan 
les Fonts, Montagut i Sant Jaume de Llierca. Els moviments tant d’atracció com 
d’expulsió entre aquests tres municipis és molt important i la raó rau en la 
proximitat dels municipis i en l’existència de polígons industrials. 
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Fen una anàlisi evolutiva ens adonem que els fluxos per mobilitat laboral a 
Castellfollit han augmentat en totes les direccions. D’una banda ha augmentat 
la població ocupada resident que va a treballar fora i de l’altra, els llocs de 
treball ocupats per gent de fora de Castellfollit. Fen una anàlisi més detallada 
d’aquesta evolució adonem que els vincles a l’interior de l’àrea urbana i de la 
ciutat real consolidada d’Olot augmenten.  

 
Quadre 3.3 

EVOLUCIÓ POR-LTL I COMPENSACIÓ 
 1986 1996 
POR 414 403 
LTL 340 248 
COMPENSACIÓ -74 -155 

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 

 
Si fins ara s’ha constatat que augmenta la mobilitat laboral cal tenir present que 
aquesta ho fa com a conseqüència de l’augment del dinamisme de l’àrea 
urbana i l’atracció d’Olot sobre Castellfollit de la Roca i en contra d’un 
dinamisme econòmic de Castellfollit de la Roca. Al llarg del període 1986- 1996 
constatem una disminució de la POR en un – 2,6% i al mateix temps una 
disminució dels LTL en un –27,5%. 
 
El balanç entre POR i LTL a Castellfollit de la Roca ens fa adonar que la 
compensació al municipi és negativa  O sigui que al 1996 hi havia 403 POR per 
248 LTL per tant, una compensació de -155. Amb això es pot concloure que el 
municipi de Castellfollit de la Roca és deficitari en quant a llocs de treball ja que 
hi ha més gent en el mercat laboral que llocs de treball localitzats. Tanmateix 
aquest mercat es compensa en el si de l’àrea urbana. 
 
Entre el període 1986 i 1996 el municipi de Castellfollit augmenta la seva funció 
residencial degut a una petita disminució de la POR i a una pèrdua més gran de 
LTL. Conseqüentment el volum de residents a Castellfollit que treballen fora han 
augmentat. 
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Quadre 3.4  
MOBILITAT LABORAL RESPECTE EL SECTOR D’OCUPACIÓ. 
 Sector 

primari Indústria Construcció Serveis Personal 
domèstic Total

1* 5 158 23 53 1 240 
2* 5 136 3 32 0 176 
3* 1 72 7 15 2 97 19

86
 

4* 6 230 30 68 3 337 
1* 2 125 14 59 3 203 
2* 3 127 11 53 1 195 
3* 0 63 12 24 1 100 19

91
 

4* 2 188 26 83 4 303 
1* 2 74 14 62 0 152 
2* 3 140 15 93 0 251 
3* 0 63 5 28 0 96 19

96
 

4* 2 137 19 90 0 248 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 

1*: resideixen i treballen en el municipi (P.O.R. Dins). 
2*: resideixen en el municipi i treballen fora. 
3*: resideixen fora i treballen en el municipi (LL.T.L. Fora).  
4*: total treballant en el municipi. 

 
La mobilitat laboral tractada a partir dels sectors econòmics reflexa el següent:  
 
La mobilitat més alta al llarg de 10 anys, com és evident, es dóna en el sector 
industrial. De totes maneres cal aclarir que l’augment es dóna en la població 
que de Castellfollit va a treballar fora i disminueix la que rep Castellfollit degut a 
la disminució de llocs de treball. 
  
Un comportament diferent té el sector serveis on hi ha un augment de la 
mobilitat en tots sentits entre 1986 i 1996. Així juntament amb un augment 
dels llocs del treball en aquest sector augmenta la població ocupada i tant la 
que treballa al mateix municipi com la que va a fora i també augmenta la 
població que de fora bé a treballar en aquest sector. 
 
El sector de la construcció és molt difícil de controlar donat que de sempre és 
un sector molt movible. Per contra el sector agrari, que és pràcticament 
inexistent, no genera quasi fluxos. 
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3.2. LA MOBILITAT OBLIGADA PER RAONS D’ESTUDI 

 
La mobilitat residència-estudi està condicionada pel mapa escolar. Al municipi hi 
ha una sola escola de primària (Escola Castellroc). En el moment en que els 
nois i noies inicien els ensenyaments obligatoris de l’ESO i els voluntaris de 
batxillerat i mòduls professionals s’han de traslladar a Olot, ja que és on hi ha 
l’Institut d’Educació Secundària de referència. 
 
Resultat d’aquesta realitat, al observar el gràfic 3.5, es confirma que es 
desplacen fora de Castellfollit al voltant del 60% del total d’estudiants del 
municipi mentre que el 40% restant es queda a Castellfollit. Al mateix temps 
Castellfollit atreu 16 escolars de fora del municipi (nucli d’Oix i del barri del 
Fluvià). 
 

Quadre 3.5 
MOBILITAT PER ESTUDIS, 1996 

 Núms. absoluts Percentatge 
Desplaçaments dins 67 39,65 % 
Desplaçaments a fora 102 60,35 % 
Desplaçaments des de fora 16  
Total generats 169  
Total atrets 83  
Diferència atrets/generats -86  
Font: elaboració pròpia a partir de dades de la web de l’IDESCAT. 

 
Quant als estudis superiors, els llocs de referència són Girona i Barcelona.  
  
Analitzant aquesta mobilitat des del punt de vista del mitjà de transport 
utilitzat, es reflecteix que els desplaçaments a dins del municipi es fan a peu, en 
bicicleta o similars en un 97% dels casos. I pel que fa als desplaçaments a fora 
el 52 % es fan en transport privat mentre que el 48 % restant es fan en 
transport col·lectiu (veure quadre 3.6). 
 

Quadre 3.6 
MITJÀ DE TRANSPORT UTILITZAT, 1996 

 Col·lectiu Privat Altres 
Despl. dins 1 1,50% 1 1,50% 65 97%
Despl. a fora 49 48% 53 52% 0 
Despl. des de fora 14 87,5% 2 12,50% 0 
Total generats 50 29,58% 54 31,95% 65 38,47%
Total atrets 15 3 65 
Diferència atrets/generats -35 -51 0 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de la web de l’IDESCAT. 
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3.3. LA MOBILITAT OBLIGADA PER RAONS DE COMPRA 
 
Per analitzar la mobilitat obligada per raons de compra que realitza la població 
de Castellfollit s’ha realitzat a partir de les dades obtingudes de les  enquestes 
realitzades a les famílies a principis d’aquest any. Els resultats d’aquestes 
enquestes són sobre una mostra de la població. 

 
Les dades confirmen que en general la població de Castellfollit realitza les 
diferents compres dins de l’àrea urbana d’Olot, principalment entre Castellfollit i 
Olot, i es desplaça molt poc a poblacions més llunyanes com Girona i Barcelona. 
Concretament, en el 65% dels casos es realitzen les compres a Castellfollit i en 
un 25% a Olot. 
 
Depenent del producte que s’adquireixi trobem una major freqüentació als 
comerços d’Olot o de Castellfollit. Productes bàsics com el pa, la carn, la fruita i 
la verdura es compren amb major freqüència a Castellfollit que no pas a Olot. 
En canvi per comprar roba el destí majoritari és Olot. Altres productes 
relacionats amb la higiene i la neteja, i els mobles i electrodomèstics es 
compren entre Castellfollit i Olot amb un percentatge molt semblant, al voltant 
del 50% aproximadament.   
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4. LA BIODIVERSITAT 
 
 
El concepte biodiversitat defineix el total de varietats de dotacions genètiques, 
d’espècies i d’ecosistemes existents en un territori determinat. 
 
En les últimes dècades la biodiversitat dels ecosistemes s’ha vist alterada per 
l’accelerat procés de transformació d’aquests degut a l’activitat humana sobre el 
territori. Aquí rau la importància d’analitzar la variabilitat genètica de les 
espècies que trobem dins del municipi.  
 
En el present capítol el que s’ha analitzat són els elements claus que incideixen 
en la biodiversitat així, hem estudiat la formació de la cinglera, el clima de la 
zona, la vegetació i la fauna present al poble. 
 
Pel que fa a aigua (xarxa hidrogràfica, qualitat, consum, etc.) es tracta en 
profunditat en el capítol següent. 
 
Les fonts consultades han estat bàsicament estudis de flora i fauna existents en 
el PNZVG, així com a bibliografia complementària referent al medi físic de la 
zona. 
 
La bibliografia consultada ha estat: 
 

- MALLARACH, Josep Ma. El vulcanisme prehistòric de Catalunya. 
Diputació de Girona. Olot 1998. 

- COSTA, Isabel. Estudi de la qualitat del bosc de ribera al Parc Natural de 
la Zona Volcànica de la Garrotxa. 1999. 

- MINUARTIA, ESTUDIS AMBIENTALS, S.L. “Anàlisi del poblament de 
vertebrats del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Espècies 
vulnerables, zones d’interès faunístic i propostes de gestió per a la 
conservació i millora de la fauna”. Desembre de 1992. 

 
 
4.1. LA SITUACIÓ I FORMACIÓ DE LA CINGLERA 
 
El relleu de la cinglera de Castellfollit de la Roca resulta d’un modelatge que es 
va formar a partir de la superposició de dues emissions de lava. 
 
La primera gran emissió de lava basàltica fluida era originària dels volcans de la 
zona de Batet. Aquesta s’esllavissà cap a ponent i va seguir el curs del riu Fluvià 
baixant així per aquesta vall, fins que va assolir l’aiguabarreig del Llierca. 
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El segon corrent de lava, que descendia per la vall del Turonell, provinent de la 
banda de Begudà, recobreix el primer i s’encalla probablement a causa d’un 
recolze que formava la vall primitiva, fet que permet l’apilament d’uns 30 
metres de gruix de basalt.  
Molt temps després es començà a formar un embassament d’aigües provinents 
del Fluvià. Com és lògic en una zona volcànica hi va haver més d’una erupció, 
reblint el recent llac amb materials piroclàstics. 
 
Posteriorment, tant el riu Fluvià com el Turonell sense oblidar-se del seu curs 
van començar a excavar les vores de les laves formalitzant el seu llit amb 
contínues erosions. Aquesta erosió permet deixar el descobert tota la cinglera 
de basalt, ja que aquest material al ser molt dur i rígid no és vençut per l’erosió 
del riu. En alguns casos només es produeixen alguns despreniments. Aquests 
esbaldregalls amb un comportament normal s’amuntegarien i formarien un 
element semblant a una escullera, impedint que el riu arribés a la base de la 
paret. Però el riu va esmolant i se’ls va emportant sense permetre la formació 
d’aquesta protecció natural. 
 

 
4.2. EL CLIMA 
 
Al conjunt de la comarca de la Garrotxa, per la proximitat al mar, li 
correspondria un clima de tipus mediterrani, però la presència de muntanyes 
modifica les variables climàtiques fins a convertir-les en gairebé atlàntiques: 
pluges anuals elevades (fins i tot a l’estiu) i boires abundants i freqüents. 
Aquesta situació ens porta a un clima mediterrani de muntanya humida, amb 
una moderada influència mediterrània. 
 
El relleu enfonsat, envoltat de serralades i alhora obert als vents humits 
mediterranis, de la cubeta olotina (baixa Garrotxa) fa que aquesta zona presenti 
un microclima de tendència atlàntica, caracteritzat per les baixes temperatures i 
l’elevada humitat. A més els llocs que resten tancats en accidents geogràfics, 
tenen els contrasts molt acusats. És el cas de Castellfollit, on pot haver-hi una 
diferència entre el dia i la nit de 16ºC, o bé pot passar que un dia la 
temperatura sigui 4ºC i l’endemà –4ºC. Mallarach i Riera, en el seu llibre “Els 
volcans olotins i el seu paisatge”, descriuen aquest clima com “...de fons de 
cubeta de tendència continental, típic de les fondalades del pla d’Olot, en Bas i 
Bianya...”. 
 
En aquesta cubeta olotina les precipitacions solen superar els 1.000 mm/any i 
arriben a 1.200 mm als punts més elevats. Estacionalment la primavera és 
l’estació de l’any més plujosa i l’hivern la més seca. 
 
La temperatura mitjana anual de la zona és de 12,4ºC. A l’estiu les 
temperatures diürnes poden superar els 30ºC mentre les nits són fresques i 
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agradables. Les glaçades es poden estendre des de l’octubre fins al maig als 
fons de les valls a causa de l’existència del fenomen de la inversió tèrmica. 
Aquest fenomen es dóna quan al fons de les valls les temperatures que 
s’enregistren són més baixes que no pas a les parts més altes de les muntanyes 
que la conformen. 
 
Els vents que provenen del sud oest per la Vall d’en Bas, els del sud est per la 
vall de Santa Pau i els del nord que arriben remuntant la vall del riu Fluvià, són 
els vents més característics de la zona d’estudi. Així, predominen els vents de 
component nord o tramuntana, i en segon lloc els de component sud o migjorn. 
A la primavera augmenten els vents de component sud, sobretot del sud oest 
(llebeig) i sud est (xaloc). Això provoca que la humitat atmosfèrica augmenti, 
afavorint la formació de les famoses i característiques tronades d’estiu. Durant 
la tardor retornen els vents del nord i del sud, amb alguns dies d’entrada de 
vents de component est, que són els que provoquen les precipitacions de 
llevant. 
 
 
4.3. LA VEGETACIÓ 
 
Degut a la poca extensió del municipi i a la localització entre dos rius la 
comunitat vegetal més important de la zona és el bosc de ribera compost 
principalment per pollancredes, saücs i d’altres espècies caducifòlies. També 
formen part d’aquest bosc la verneda i a ran d’aigua la galleteda arbustiva. La 
salzeda apareix molt fragmentària al llit codolós del riu. En aquestes comunitats 
són freqüents diverses plantes herbàcies, però als cingles de Castellfollit hi viu 
una gramínia, Oplismenus nudulatifolius, no coneguda de cap altra localitat 
catalana. Les parets obagues de les cingleres porten diverses espècies que 
viuen i creixen a les roques. Les fissures de les roques volcàniques són riques 
en diverses espècies de falgueres i petites plantes herbàcies que surten d’entre 
els coixins de molses. La riba esquerra del riu Fluvià és constituïda per terrasses 
fluvials, on els sòls al·luvials constitueixen unes hortes molt productives. 
 
La qualitat del bosc de ribera sol ser correlativa amb el grau de pressió 
humana, ja siguin degut a la presència de nuclis de població o també a la 
pressió agrícola. Mentre les alteracions en el bosc de ribera, poden representar 
greuges ambientals amb efectes sobre la biodiversitat, la presència d’un bosc 
de ribera ben estructurat aporta una sèrie de beneficis al medi. Cal recordar 
que el bosc de ribera desenvolupa una funció clau en l’autodepuració del riu i 
en la captació de nutrients que incideixen en la qualitat de l’aigua. 
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Per analitzar l’estat del bosc de ribera del tram de Castellfollit de la Roca s’ha 
consultat un estudi realitzat a tot l’àmbit del Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa sobre la qualitat del bosc de ribera11. 
 
En el conjunt del Parc Natural coincideixen els punts que indiquen una baixa 
qualitat del bosc de ribera i les zones amb alta pressió humana com ara els 
nuclis d’Olot, la Canya, Sant Joan les Fonts, Santa Pau o Castellfollit de la Roca. 
El cas contrari, bosc riberenc en bon estat amb una qualitat bona, el trobem en 
llocs de difícil accés, zones enclotades, valls tancades, etc. més allunyades dels 
nuclis urbans importants. 
 
La metodologia que es va seguir per a realitzar “L’estudi de la qualitat del bosc 
de ribera al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa” va consistir en la 
instal·lació de diferents estacions de mostreig i recollida de dades al llarg del 
riu. S’analitzaven els següents factors: el recobriment, l’estructura del 
recobriment, la qualitat del recobriment i el grau de naturalitat del canal fluvial. 
Els resultats obtinguts en cada un d’aquests factors se sumaven i el valor 
obtingut era entre 0 i 100. La puntuació final permetia establir el nivell de 
qualitat del sistema de ribera. 
 
Es distingien cinc nivells de qualitat d’acord amb els suggeriments d’una 
proposta de normativa. 
 

Quadre 4.1 
NIVELLS DE QUALITAT DE L’AIGUA 

> o igual 95 Bosc de ribera sense alteracions: estat natural
75 – 90 Bosc lleugerament pertorbat: qualitat bona
55 – 70 Inici d’alteració important: qualitat acceptable
30 – 50 Alteració forta: qualitat dolenta
0 - 25 Degradació extrema: qualitat pèssima

Font: estudi de la qualitat del bosc de ribera al Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa 
 

En total dins del municipi es varen instal·lar cinc estacions que analitzaven el 
tram del riu Fluvià i Turonell. Es va obtenir els següents resultats: 
  

1. Al Turonell a sota el cingle: qualitat acceptable 
2. Al Turonell a la Font de les Funoses: qualitat bona. 
3. Al Fluvià a la Font de Can Gridó: qualitat bona. 
4. Al Fluvià a sota el cingle: qualitat acceptable. 
5. Al Fluvià a la unió amb el Turonell: qualitat pèssima. 

 

                                                           
11 Estudi de la qualitat del bosc de ribera al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Isabel 
Costa. 1999. 
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Així la qualitat del bosc de ribera a l’entorn del riu Fluvià al seu pas per 
Castellfollit de la Roca és bona o acceptable. Fet que no es dóna aigües amunt 
en trams més humanitzats com és el cas d’Olot o Sant Joan les Fonts on 
l’alteració del bosc és forta i per tant la qualitat és dolenta o pèssima.  
 
El Turonell presenta una bona qualitat en tot el seu curs excepte quan passa 
per Castellfollit (i el polígon de Begudà) on la qualitat baixa a acceptable. 
 
El Fluvià presenta qualitat bona en pocs trams. Un entre Sant Joan les Fonts i 
Castellfollit de la Roca perquè el llit és el resultat de l’erosió d’una colada de 
basalt, fet que determina la presència d’importants cingleres als marges fluvials 
i, per tant, dificulten l’accessibilitat i com a conseqüència no està humanitzat. 
 
La unió entre el Turonell i el Fluvià és el tram on el bosc de ribera es troba en 
més alterat de manera que la degradació és extrema i la qualitat pèssima. 
 
 
4.4. LA FAUNA 
 
Degut a les reduïdes dimensions del terme municipal de Castellfollit de la Roca 
a l’hora d’analitzar la fauna existent s’ha consultat un estudi del Parc Natural de 
la Zona Volcànica de la Garrotxa en el qual es fa una anàlisi del poblament de 
vertebrats del parc natural, ja que es pot establir una correspondència entre la 
fauna existent dins de l’àmbit del parc natural i la que viu al terme municipal de 
Castellfollit de la Roca. 
 
A més, aquest estudi s’ha utilitzat per detectar les espècies presents dins del 
terme municipal i per tant, poder calcular l’índex de biodiversitat que la 
Diputació de Girona proposa en la documentació d’elaboració dels PALS. 
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5. EL RECURS AIGUA 
 
 
L’aigua, tot i ser un recurs renovable, es considera un bé escàs. La planificació 
del seu ús i la seva gestió, amb les actuals tecnologies, han d’incloure l’estalvi i 
el reaprofitament tenint en compte la qualitat i la quantitat. 
  
Quan es parla de la gestió de l’aigua s’han de tenir presents dos factors molt 
diferents, per un costat l’abastament d’aquest recurs i per altre el tractament de 
les aigües residuals. 
 
La gestió de l’aigua a Castellfollit de la Roca es porta a terme des del Consell 
Comarcal de la Garrotxa concretament l’òrgan competent és el Laboratori 
Polivalent de la Garrotxa, és per això que per desenvolupar aquest apartat s’ha 
precisat de les dades facilitades per aquest Laboratori, pel propi Ajuntament 
d’Olot i pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. A més s’ha 
consultat l’estudi realitzat per la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de 
la Universitat de Girona titulat Projecte de Gestió Integral de la Conca Alta del 
riu Fluvià, finalitzat el maig de 1999 i encarregat pel conjunt dels municipis de 
la Conca Alta del Fluvià. 
 
Per tant les dades i la bibliografia consultada ha estat: 

- CASTAÑER, Margarida i GUTIÉRREZ, Obdúlia, coordinació. Projecte de 
Gestió Integral de la Conca Alta del riu Fluvià. Càtedra de Geografia i 
Pensament Territorial de la Universitat de Girona. Girona, maig de 1999. 

- Dades de cabal, extraccions, consum, etc. facilitades pel Laboratori 
Polivalent de la Garrotxa. 

 
 
5.1. L’AIGUA SUPERFICIAL 
 
Abans d’entrar en detall sobre la gestió de l’aigua que es porta a terme a 
Castellfollit de la Roca, analitzarem el principal col·lector d’aigua a la comarca 
que és el riu Fluvià. 
 
El Fluvià: neix a Collsacabra de la unió de petites torrenteres a 908 metres 
d’alçada, entre els cingles de Cabrera i els escarpats del Grau, al terme dels 
Hostalets d’en Bas. Desemboca al golf de Roses, en el terme municipal de Sant 
Pere Pescador. Drena les comarques de la Garrotxa, el Pla de l’Estany, l’Alt 
Empordà, el Ripollès (Beget, Coll d’Ares) i una petita part de la comarca veïna 
d’Osona (Rupit i Vidrà). Transcorre entre les conques hidrogràfiques de la 
Muga, al nord, i del Ter al sud i a l’est. 
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Al llarg del seu pas per la comarca de la Garrotxa rep nombrosos afluents. A la 
Vall d’en Bas hi conflueixen des de l’oest la riera de Joanetes i la de Gurn i des 
de l’est la de Sant Esteve d’en Bas. El riu travessa el Pla d’Olot de sud a nord i 
abans de canviar la seva direcció cap a Castellfollit de la Roca rep, pel marge 
esquerre, la riera de Bianya. Aigües avall rep l’aportació, pel marge dret, dels 
rius Turonell i Ser i, per l’esquerre, dels rius Llierca i el Borró. 
 
El règim hídric és essencialment pluvial, sotmès als ritmes canviants de les 
pluges del clima mediterrani. Conseqüentment els cabals màxims es donen a la 
primavera i a la tardor, períodes en què les pluges a la zona són més 
abundants. 
 
El Fluvià incrementa el seu cabal degut bàsicament a tres factors: 
 

- la recepció dels seus afluents 
- l’aportació de sorgències naturals 
- la recepció d’aigües blanques o tractades de les indústries i de les 

poblacions. 
 
Amb la instal·lació de depuradores municipals o supramunicipals i amb petites 
instal·lacions en les empreses s’ha aconseguit retornar al riu les aigües de 
refrigeració utilitzades per algunes empreses i les depurades dels nuclis urbans i 
industrials. Aquest cabal afluent, més aviat continu, esdevé indispensable pel 
manteniment de la circulació d’aigua en alguns trams fluvials. 
 
Una puntualització interessant a fer és que dels 2316,3 l/s de cabal calculats en 
el Fluvià, a Castellfollit només 375,9 l/s passen per la llera, la resta són derivats 
cap a canals industrials. Tot i això en el cabal del riu Fluvià també hi 
contribueixen de forma transcendental les aportacions de fonts i sorgències que 
es troben prop de les seves ribes. La major o menor aportació d’aquestes fonts 
respon a les característiques hidrogeològiques, mentre que en algunes el cabal 
és més o menys constant, en altres depèn de la cota a la que es troba el nivell 
freàtic. 
 
Pel que fa al perfil del riu segueix el solc d’importants falles i és irregular. És 
dels pocs rius que no ha assolit encara el seu perfil d’equilibri donat que ha 
estat rejovenit a causa de les sobtades erupcions volcàniques, que al llarg del 
temps han anat desviant el seu curs.  
 
L’altre curs fluvial que trobem dins del municipi de Castellfollit és el Turonell. 
 
Turonell: riera que desemboca al Fluvià just al final de la cinglera de 
Castellfollit. 
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5.2. L’AIGUA SUBTERRÀNIA 
 
El sistema d’aqüífers presents a la zona d’Olot els podem distingir segons el seu 
valor hidrogeològic, de manera que es poden classificar en: 
 

- Aqüífer eocè sedimentari: es troba cobert en bona part pels dipòsits 
quaternaris al·luvials i volcànics. Només se situa a nivell pràcticament 
superficial a Sant Esteve d’en Bas i a Joanetes. Sota la plana d’Olot es 
troba a profunditats d’uns 1000 m i encara a més profunditat a la zona 
de Santa Pau on alguns sondeigs el situen a uns 150 m. Sovint és el més 
explotat a través de pous per a l’abastament de les indústries càrniques i 
de les explotacions ramaderes, que requereixen d’uns cabals importants 
d’aigua. 

- Aqüífer quaternari volcànic: abasteix a les poblacions d’Olot i Sant Joan 
les Fonts, a través de pous que extreuen cabals d’aigua que poden 
assolir els 50 l/segon. 

- Aqüífer quaternari sedimentari: es troba a poca profunditat i en 
moments de pluges el seu nivell freàtic assoleix la superfície i embassa 
el terreny arribant a provocar petites inundacions, com passa en el pla 
de Les Preses. És explotat per pous oberts que extreuen poca quantitat 
d’aigua per finalitats principalment domèstiques o agrícoles. Al mig de la 
plana al·luvial de la Vall d’en Bas és on pren la potència més important, 
propera als 30 metres. 

- Aqüífer quaternari al·luvial-volcànic: constitueix un bon sistema aqüífer. 
Té la màxima espessor a la plana d’Olot, on arriba a 180 metres de 
profunditat. Els pous que drenen aquest sistema aqüífer són els més 
explotats de la plana d’Olot, a causa de la gran demanda industrial i 
municipal, com els pous del Parc Nou que assoleixen profunditats de 100 
metres. El conjunt de materials quaternaris, sedimentaris i volcànics, 
constitueixen un sistema aqüífer molt productiu, que pot assolir 
profunditats de 150 metres. 

 
L’alimentació d’aquests aqüífers es dóna per infiltració directa de les aigües de 
pluja. El drenatge es produeix de manera natural, a través de fonts i deus, o bé 
artificialment, per extraccions de bombeig, mitjançant pous. 
 
Les sorgències són brolladors d’aigua subterrània. Actualment els cursos fluvials 
de la zona s’encaixonen entre els materials volcànics i els sedimentaris eocens, 
donant lloc a grans talussos verticals en els quals se situen un gran nombre de 
surgències, principalment a les soles de les llargues colades de lava. En els 
aqüífers volcànics es donen gràcies al contacte d’aquestes amb els materials 
impermeables de l’eocè. 
 

   
Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat a Castellfollit de la Roca 73 



  El recurs aigua 

També hi ha un nombre considerable de fonts procedents de l’aqüífer eocè que 
aporten aigua al riu, sobretot a la Vall de Bianya i al Fluvià en el seu pas per la 
Vall d’en Bas. 
 
Les sorgències més representatives de la zona volcànica són: 
 

- Font Moixina i la Deu 
- Font de les Tries 
- Font Noc d’en Cols 
- Fonts de la zona de la Canya i Sant Joan les Fonts (Rec de Verlets) 
- Font de Can Gridó 
- Fonts de Sant Roc i dels Bullidors 
 
 

5.3. L’ÚS DE L’AIGUA 
 
 
5.3.1. Abastament 

 
Pel que fa a la sorgència de Can Gridó situada al municipi de Castellfollit de la 
Roca és on es realitza l’abastament de l’aigua potable pel municipi. Castellfollit 
de la Roca no pateix problemes de dèficit d’aigua, tot el contrari sempre té un 
excedent d’aigua. 
  
Quadre 5.1 

BALANÇ DE CABAL A LA FONT DE CAN GRIDÓ 
Fonts/sorgències naturals Cabal (l/s) 
 1992 1995 
 Mg Jl Oct Mg Ag Oct 
Font de can Gridó 24,6 22,5 23,4 21,47 13,1 13,1 
Total * 285,7 546,1 409,1 281,99 309,96 280,81
Font: Projecte de Gestió Integral de la Conca Alta del riu Fluvià,1999. 
*Aquest total fa referència al conjunt de fonts o sorgències naturals que es troben a la zona de 
capçalera o part alta de la conca del riu Fluvià, concretament, a la zona compresa entre la Vall 
d’en Bas i Castellfollit de la Roca. 
 
La major o menor aportació d’aigua de les fonts i sorgències respon a les seves 
característiques hidrogeològiques. Tot i les poques dades de les quals es 
disposa s’observa com en el cas de Castellfollit de la Roca es manté un cabal 
més aviat constant, a diferència d’altres sorgències de la zona que varien molt 
depenent de la cota a la que es troba el nivell freàtic. És per això que no es 
presenten problemes de dèficit d’aigua. 
 
Pel que fa a les extraccions d’aigües subterrànies en el municipi només trobem 
una extracció en el sistema d’aqüífer al·luvial-basalt destinat a l’ús agrícola. 
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Quadre 5.2 

EXTRACCIONS D’AIGÜES SUBTERRÀNIES 

 Municipi Sistema 
aqüífer Ús* Núm. 

Extraccions 
Vol. Extraccions 

m3/any 1992 
I 0 - 
A 1 96,133 Al·luvial-basalt 
R 0 - 
I 0 - 
A 0 - 

Castellfollit 

Eocè 
R 0 - 

Total   1 96,133 
Font: ITGME, (1993), Estudio hidrogeológico e hidroquímico de los acuíferos del Parque Natural 
de la Zona Volcánica de la Garrotxa, Olot (Girona). 
* Ús I: industrial; A: agrícola; R: ramader. 
 
 
5.3.2. Consum  
 
Amb el coneixement actual, el consum anual d’aigua subterrània (de la Vall d’en 
Bas fins a Castellfollit), àmbit del Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa, és el següent: 
 
Quadre 5.3 

CONSUM D’AIGUA EN L’ÀMBIT DEL PNZVG 
SECTORS DE CONSUM CONSUM 

(hm3/any) 
CONSUM (%) 

Agrícola 0,5 5 Agropecuari 
Ramader 0,5 5 

Industrial 6,7 60 
Domèstic 3,2 30 
TOTAL 11 100 
Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Laboratori Polivalent de la Garrotxa. 
2000. 
 
Cal remarcar que el sector agrícola i ramader en el municipi de                  
Castellfollit de la Roca és inexistent i que en el cas de les indústries cada 
vegada és menor degut a la progressiva desaparició del sector industrial dins 
del municipi, i de les poques indústries que hi ha presents. 
 
Respecte del total consumit en l’àmbit del PNZVG a continuació trobem els 
diferents consums i captacions realitzats en el municipi de Castellfollit durant el 
1998: 
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Quadre 5.4 
CAPTACIONS D’AIGÜES PER SECTORS EN m3/any 

POBLACIÓ INDÚSTRIA SECTOR PRIMARI TOTAL 
Consum Pèrdues Altres  Ramaderia Agricultura  
102.200 2.300 4.200 73.800 - - 182.500

Font: Projecte de Gestió Integral de la Conca Alta del riu Fluvià, elaborat per la Càtedra de 
Geografia i Pensament Territorial de la UdG, 1999. 

 
Amb el quadre anterior s’observa que més de la meitat de les captacions van 
destinades al consum de la població, en concret el 56%, enfront de poc més del 
40% destinat al sector industrial. El 4% restant fa referència a les pèrdues i a 
altres consums indefinibles. Un cop més trobem que el sector primari no es 
troba representat en el municipi. 
 
Pel que fa al control de qualitat de l’aigua destinada al consum de la població 
de Castellfollit de la Roca es realitzen diferents anàlisis. Es fa un control diari 
per analitzar la potabilitat de l’aigua i paral·lelament es fan altres dues anàlisis 
mensuals. Una primera consistent en el control de cloració a la xarxa pública 
realitzat pel Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de 
Catalunya i una altra anàlisi realitzada pel Laboratori Polivalent del Consell 
Comarcal consistent en un control dels components no desitjats, dels caràcters 
fisicoquímics, dels caràcters microbiològics i del clor residual.  

 
 

5.3.3. Sanejament 
 
El sistema de sanejament de Castellfollit de la Roca igual que tots els altres 
municipis de la comarca que tenen estacions depuradores d’aigües residuals 
(EDAR) excepte Santa Pau, tenen aquests serveis transferits al Consell 
Comarcal pel que fa a la seva explotació i control. Aquest és per tant, 
l’administració actuant en temes de sanejament a tota la comarca. 
 
Es va redactar i aprovar pel ple del Consell Comarcal l’Ordenança d’abocament 
d’aigües residuals, la qual és d’obligat compliment en tota la comarca. Aquest 
fet ha permès el control dels abocaments industrials fins a límits amb els que es 
pot garantir la depuració en els sistemes públics de sanejament i la reutilització 
dels residus generats (fangs de depuració), com a fertilitzant agrícola amb totes 
les garanties necessàries. 
 
Pel que fa al sistema de sanejament de Castellfollit de la Roca inclou únicament 
el sanejament del propi municipi. La depuració es fa en l’estació depuradora 
situada sota el pont de la població, inaugurada l’any 1995. El sistema té dos 
bombaments inclosos en el pla de sanejament (bombament nou i vell). El 
col·lector general és pràcticament inexistent com a tal, i solament considerem 
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com a col·lector general les sortides dels bombaments. Hi ha un sobreeixidor en 
línia a l’entrada de la planta depuradora. 
 
Pel que fa al bombament nou és de la mateixa època que la planta depuradora, 
mentre que el vell és dels anys 70. Cada bombament té el seu corresponent 
sobreeixidor. 
 
La depuradora consisteix en una planta amb un sistema compacte d’aireació 
prolongada amb els decantadors incorporats en el tanc d’aireació. Té una 
capacitat nominal de 600 m3/dia i depura de l’ordre de 550 m3/dia. 
 
Pel que fa als problemes existents a Castellfollit de la Roca en quant al 
sanejament de l’aigua cal destacar que actualment no tots els habitatges del 
municipi estan connectats a la xarxa de clavegueram, sinó que encara hi ha 
famílies que aboquen directament a la llera. Aquest problema es localitza 
principalment a la part del Turonell ja que algunes cases no estan connectades 
degut a problemes de cota; tot i això a la part de la cinglera que dóna al Fluvià 
també hi ha alguns habitatges que aboquen directament a la llera del riu. 
 
No es destaquen problemes importants en l’aigua depurada pel que fa a nitrats 
però si que existeix algun problema referent a l’oxidabilitat i a la matèria 
orgànica de manera que es requeriria la instal·lació d’algun filtre. 
 
 
5.4. LA QUALITAT DE L’AIGUA 
 
 
5.4.1. Aigües subterrànies 
 
El Programa d’estudi i control mediambiental del sistema higrogeològic del 
PNZVG té establerta una xarxa de control de qualitat de les aigües subterrànies 
(xarxa d’hidroquímica). Els paràmetres analitzats en aquesta xarxa són aquells 
indicadors de la variació global de quimisme i els que indiquen contaminació de 
les aigües: conductivitat elèctrica, nitrats, nitrits i amoni. 
 
De la interpretació dels resultats s’observa una progressiva concentració de 
nitrats, que en ocasions, sobretot després de pluges intenses i en determinats 
punts de la xarxa de control, sobrepassen els valors màxims admissibles pel 
Reglament Tècnic Sanitari. Tot i això, el més preocupant és l’increment 
sostingut dels valors reals d’aquests nitrats presents en l’aigua durant tot el 
període d’estudi. 
 
Segons l’informe elaborat el 1999, que analitza les dades obtingudes des de 
1992 fins al 1998, les zones més afectades per aquesta problemàtica 
corresponen a tota la Vall d’en Bas, a les rodalies de l’antic abocador de residus 
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sòlids urbans del Croscat, i de manera més dispersa en zones del pla d’Olot, de 
la zona de la Canya-Sant Joan les Fonts i el pla de Begudà. Pel que fa a la 
contaminació de la zona del pla de Begudà afecta a la contaminació de l’àmbit 
d’estudi ja que es troba al límit del municipi de Castellfollit de la Roca. 

 
 

5.4.2. Aigües superficials 
 
Per parlar de la qualitat de l’aigua superficial del riu, majoritàriament del Fluvià 
com a curs principal i el Turonell com a secundari, s’ha realitzat una anàlisi del 
tram comprès dins del PNZVG, ja que en aquest àmbit és on s’han realitzat més 
estudis i també perquè per treure conclusions més fiables s’ha d’estudiar i 
analitzar un cert tram de riu. 
 
Per obtenir informació s’ha recorregut a diversos estudis i s’han de tenir en 
compte vàries fonts d’informació degut als successius traspassos que hi ha 
hagut en la gestió de les aigües a nivell comunitari. 
 
Les primeres analítiques van ser realitzades per la Comisaria de Aguas del 
Pirineo (Ministerio de Obras Públicas), amb el traspàs de transferències a la 
Generalitat de Catalunya, aquest seguiment fou assumit per la Junta d’Aigües 
(DPTiOP) la qual, al 1991, el va traspassar a la Junta de Sanejament (DMA) i 
que actualment es troba en mans de l’Agència Catalana de l’Aigua.  
 
Dins el Programa d’estudi i control mediambiental del sistema hidrogeològic del 
PNZVG s’han realitzat diferents anàlisis de les aigües del riu Fluvià (Vehí, 1995) 
que es pretenen recollir periòdicament de forma que es pugui realitzar una 
anàlisi comparativa. 
 
Un altre estudi existent és el realitzat per Baserba (1993) que utilitza l’índex 
BMWP (Biological Monitoring Working Party) que consisteix en l’ús d’índexs 
biològics per determinar la qualitat de les aigües. 
 
A partir de la identificació i el recompte de macroinvertebrats bentònics en 
punts significatius del riu Fluvià i dels seus afluents, el 1993 apareixen els 
següents punts conflictius: 
 

- riera de Riudaura, després de l’EDAR d’Olot. 
- nucli urbà de Sant Joan les Fonts. 
- polígon industrial de Begudà. 

 
Pel que fa a la seva qualitat biològica, tots els cursos presentaven aigües no 
contaminades o amb alguns símptomes de contaminació a l’entrada del PNZVG. 
Després d’aquell primer mostreig, se’n va realitzar un segon el 1997-98 i és 
previst que se’n realitzi un altre en breu. Tot i que s’han produït canvis de signe 
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divers, no sembla que les dades del segon mostreig difereixin de forma 
significativa de les obtingudes el 1993. 
 
Tot i això, l'opinió pública sembla estar d’acord a confirmar que el riu no està 
net. El resultat de l’índex biològic ho confirma ja que no es troben els 
macroinvertebrats esperats en la majoria de trams fluvials. 
 
Un dels aspectes que també repercuteix en la qualitat de les aigües és l’estat 
real del fons del riu, que en aquest moment es desconeix. Però, per les 
característiques del mateix, amb llacunes més o menys grans i de difícil 
renovació, i amb uns alts nivells d’eutrofització estacional, és fàcil que es donin 
condicions grans d’anòxia pràcticament permanents en el llit del riu. 
 
Per tant, les actuacions del Pla de Sanejament a la Garrotxa han suposat una 
millora de la qualitat de les aigües superficials (en l’apartat anterior s’ha explicat 
el sistema de sanejament a Castellfollit de la Roca i les seves mancances). 
 
Tot i així, encara queden algunes problemàtiques pendents de resoldre. Les 
més importants que afecten a la zona d’estudi són les següents: 
 

- En moments de pluges intenses, la xarxa de col·lectors principals de 
l’EDAR d’Olot és incapaç de garantir una dilució acceptable abans de 
provocar abocaments directes al riu a través dels sobreeixidors. 

 
- L’EDAR de Begudà pateix dèficits importants que impedeixen un 

funcionament correcte. Al disseny original s’ha incorporat un sistema de 
llacunatge que, una vegada consolidat, hauria de millorar la qualitat de 
l’efluent que arriba al torrent del Turonell. Altres problemes que 
presenta aquest sistema de sanejament és que la planta està pendent 
d’importants reformes, en les quals entre altres cal destacar que s’han 
detectat esquerdes en el decantador. A més presenta problemes 
especials per tractar-se d’un polígon industrial amb aigües amb una 
elevada salinitat. En aquesta depuradora no es tracten les aigües de 
l’empresa GREFACSA la qual aboca directament al Turonell. Amb totes 
aquestes mancances el Turonell presenta una elevada contaminació a 
partir del polígon de Begudà, en canvi aigües amunt del polígon és un 
dels millors de tot el PNZVG pel que fa  a qualitat. 

 
- Resta pendent el sanejament de petits nuclis urbans: Sant Privat d’en 

Bas (ja previst en el pla de sanejament) i el barri del parador i la Cometa 
a Montagut (riba dreta del Fluvià), com a més importants. 

 
- Existeixen encara alguns abocaments directes d’indústries i particulars a 

la llera pública. 
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- La contaminació difusa per pràctiques agràries poc respectuoses, com 
l’excés d’adobat dels camps. 

 
- En la millora de la qualitat de l’aigua del riu hi contribueix de forma molt 

negativa l’acumulació històrica de fangs sedimentats a la seva llera, 
especialment en trams on l’aigua presenta una baixa velocitat de flux.  

 
- L’eliminació del bosc de ribera en alguns trams del riu. 
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6. LA GESTIÓ DELS RESIDUS 
 
 
L’estudi del flux de residus municipals pot donar una idea del grau de 
sostenibilitat del conjunt d’un municipi. Per aquesta raó s’ha realitzat una 
avaluació de la gestió dels residus municipals, tant pel que fa a la producció 
total de residus, com el grau d’aproximació als propòsits que estableix el 
Programa de Gestió de Residus Municipals a la Garrotxa.  
 
La informació referent a la producció i gestió de residus a Castellfollit de la Roca 
s’ha obtingut del Laboratori Polivalent de la Garrotxa que és l’òrgan que té la 
competència en la gestió de residus de tota la comarca.  
 
La bibliografia consultada ha estat: 

- Programa de Gestió de Residus Municipals a la Garrotxa. 
 
 

6.1. LA RECOLLIDA DE RESIDUS A NIVELL COMARCAL 
 
La gestió dels residus de la comarca la realitza el Consell Comarcal de la 
Garrotxa a través del Laboratori Polivalent. 
 
A nivell català, existeix el Programa de gestió de residus municipals a 
Catalunya. Aquest programa, si bé defineix les directrius bàsiques per tot 
Catalunya, és difícil d’implantar a nivell local, sobretot en les comarques que, 
com la Garrotxa, estan considerades com a rurals, a causa fonamentalment de 
la gran dispersió de població. És per això que aquí s’ha redactat el Programa de 
Gestió de Residus Municipals a la Garrotxa, el qual és l’adaptació del Programa 
general. Aquest programa s’està començant a implantar a la comarca. 
 
En el Programa comarcal es proposa la recollida selectiva en origen dels residus 
per tal de gestionar-los de forma particular segons la seva naturalesa. Les 
diferents fraccions a separar són: 
 

- La matèria orgànica 
- El vidre 
- El paper 
- Els envasos lleugers 
- Els residus municipals especials 
- Resta de deixalles domèstiques 

 
El fet d’apostar pel sistema de selecció en origen de les diferents fraccions 
determina que l’èxit o el fracàs de l’aplicació del programa estigui fortament 
condicionat a la bona voluntat dels usuaris. 
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Un altre punt important per a la bona gestió dels residus és el sistema de 
recollida proposat, donat que s’ha d’intentar facilitar al màxim la feina a l’usuari. 
Per això es proposa un model de recollida on s’hi diferencien tres àrees de 
recollida: la zona de vorera, l’àrea d’aportació i la deixalleria. 
 

 

DEIXALLERIA: Residus
municipals especials

VORERA: Contenidors
de rebuig

ÀREA D’APORTACIÓ:
Contenidors vidre, paper,
llaunes

VORERA: Contenidors
matèria orgànica i rebuig
Comarca: 1cont/40hab
Olot: 1cont/66hab

ÀREA D’APORTACIÓ:
Contenidors vidre, paper,
llaunes, ...

Recollida
cada 2 dies

MUNICIPI

COMARCA

Disseminat

Nucli urbà

Recollida
periòdica

Recollida
cada 2 dies
Recollida
diària

Recollida
periòdica

Recollida no
periòdica

SEPARACIÓ PER FRACCIONS DE LES ESCOMBRARIES

 
 
 

Cal parlar del tractament que rebran aquests residus. La implantació de la 
recollida selectiva en el sistema de gestió de les deixalles comporta canvis 
importants en els sistemes de tractament. El rebuig seguirà sent dipositat a 
l’abocador comarcal, les fraccions obtingudes de la recollida selectiva seran 
utilitzades com a primeres matèries i incloses de nou al procés productiu i la 
matèria orgànica serà compostada en una planta per aquest ús. 
 
Així doncs, les estructures destinades al tractament de residus que hi ha o hi 
haurà a la Garrotxa són les següents: 
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- Planta de compostatge: Serà necessària quan es comenci la recollida de 

la fracció orgànica a la Garrotxa. Actualment, la planta de compostatge 
més propera es troba a la comarca de la Selva. Des del Consell Comarcal 
es té previst la construcció a curt termini d’una planta de compostatge 
comarcal, tot i que en aquests moments encara no s’ha fet públic el lloc 
on s’ubicarà. 

 
- Estació de transferència: Situada al municipi d’Olot, es preveu la seva 

utilització per a la fracció de rebuig recollida des de la zona de Sant Feliu 
de Pallerols fins a Castellfollit de la Roca. Pel que fa als altres municipis, 
el rebuig se seguirà portant directament a l’abocador. Actualment 
aquesta estació encara no s’ha construït.  

 
- Centre de gestió de residus voluminosos i especials: Necessari per a la 

correcta gestió dels materials voluminosos i trastos vells recollits, es 
planteja com a un centre comarcal per a l’emmagatzematge, tria, 
selecció i valorització d’aquesta fracció. Aquest centre de gestió encara 
no existeix. 

 
- L’abocador: Construït l’any 1988 al Clot de les Mules (Beuda). Les 

deixalles admeses a l’abocador són d’origen domèstic o bé residus 
industrials no especials, d’acord amb les especificacions determinades 
per la Junta de Residus. El funcionament de l’abocador de Beuda és el 
següent: un cop pesades les deixalles són abocades en el lloc delimitat a 
l’efecte, posteriorment són repartides i compactades en l’àrea 
d’abocament fins assolir l’alçada màxima permesa per cada terrassa. El 
següent pas és cobrir-les de terra, això segella la terrassa en aquesta 
zona. L’abocador està format per un seguit de terrasses d’abocament 
sobreposades. Cada terrassa presenta una alçada predeterminada de 
deixalles compactades (entre 2,5 i 3 metres). Aquestes terrasses són 
cobertes amb terres que constitueixen la base de la següent terrassa. 
Pel que fa als problemes que es poden ocasionar en un abocador estan 
provocats per dues causes principals:  

 
• Aigües residuals: és necessari aconseguir una ràpida 
circulació de les aigües pluvials fora de les zones d’abocament, 
impedint la seva infiltració i al mateix temps impedir el contacte 
de les aigües d’escorrentia amb les deixalles. 
• Lixiviats: les deixalles per la seva mateixa constitució 
fermenten i aquestes fermentacions alliberen sucs (lixiviats). La 
composició d’aquests lixiviats i per tant el seu poder 
contaminant està directament relacionat amb la tipologia de les 
deixalles abocades. En el cas de la Garrotxa els lixiviats 
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presenten una forta contaminació de caràcter orgànic però una 
baixa contaminació amb agents tòxics o perillosos. 

 
- La deixalleria: En aquests moments a la capital de la Garrotxa hi ha una 

deixalleria, i en un futur s’ha pensat en la instal·lació de 6 deixalleries 
més a la comarca i una altra de central a Olot des d’on es portaria una 
gestió integrada de totes les altres. El funcionament s’ha pensat que 
podria ser de franc els dos primers anys per conscienciar a la població i 
en funció de la resposta obtinguda es marcarien unes taxes. L’objectiu 
bàsic rau en millorar la recollida per part dels industrials i dels 
comercials, els quals formen dos sectors problemàtics en aquests 
moments. 

 
Actualment ja s’ha iniciat durant aquest curs escolar 1999-2000 la companya de 
conscienciació escolar, la qual es preveu continuar i ampliar a tota la població 
de la comarca. 
 
 
6.2. LA RECOLLIDA DE RESIDUS A CASTELLFOLLIT 
 
La gestió dels residus de Castellfollit de la Roca, com a municipi de la comarca 
de la Garrotxa va a càrrec del Consell Comarcal. 
 
Castellfollit de la Roca disposa de contenidors de RSU, de vidre, de paper i 
d’envasos lleugers, amb un total de 56 contenidors distribuïts de la següent 
manera: 29 de residus sòlids urbans (RSU), 9 de vidre, 9 de paper i 9 d’envasos 
lleugers. Per tant, dins del municipi es porta a terme la campanya de la 
recollida selectiva de residus. 
 
La recollida es realitza cada dos dies pel que fa als RSU, els quals un cop 
recollits es porten a l’abocador comarcal de Beuda. Els camions que realitzen la 
recollida comencen la ruta als túnels de Bianya, segueixen cap a Sant Joan les 
Fonts i arriben a Castellfollit de la Roca. Si a Castellfollit de la Roca no omplen 
el camió continuen recollint a Begudà. Des del gener de 1999 cada contenidor 
porta incorporat un xip que permet fer una pesada al moment que el camió 
aixeca el contenidor. Això permet saber la producció exacta de cada municipi. 
 
Fins al maig de 1999 es recollia conjuntament els RSU amb els residus 
industrials. A partir d’aquest moment es comença a realitzar una gestió 
separada, tractant per una banda els residus domèstics i per altre costat els 
residus industrials. Amb aquesta nova política el que es pretén és fer assumir 
uns costos més elevats a l’empresari per la producció de residus industrials per 
tal de fomentar així una reducció en la generació de residus. 
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Pel que fa als residus de la construcció existeix un abocador de runes al 
municipi veí de Sant Joan les Fonts on també s’hi porten els residus de la 
construcció generats a Castellfollit de la Roca. 
 
El paper, el vidre i els envasos lleugers són transportats a altres empreses fora 
de la comarca que tracten aquests tipus de residus ja que a la Garrotxa no 
existeix cap empresa amb aquest tipus de competències.  
 
 
6.3. LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS 

 
Quadre 6.1 

PRODUCCIÓ DE RSU (Kg) 
 1996 1997 1998 1999
Castellfollit 439.567 458.710 462.974 301.235
Olot 12.756.270 13.015.390 13.595.920 13.577.487
Garrotxa 21.142.209 21.540.336 22.786.219 22.405.346
Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Laboratori Polivalent de la Garrotxa. 

 
Quadre 6.2 

PRODUCCIÓ DE RSU (% respecte al total comarcal) 
 1996 1997 1998 1999
Castellfollit 2,079 % 2,129 % 2,031 % 1,344 %
Olot 60,335 % 60,423 % 59,667 % 60,599 %
Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Laboratori Polivalent de la Garrotxa. 
 
Analitzant les dades de producció total de residus sòlids urbans, des de l’any 
1996 fins al 1999, hom s’adona que la producció augmenta un xic cada any, 
excepte el 1999, que tant a nivell comarcal com a nivell local la producció de 
residus sòlids urbans experimenta una regressió. Aquest fet es pot atribuir a la 
conscienciació de la població en realitzar recollida selectiva de manera que al 
separar les deixalles per tipus de residus això representa reduir la quantitat de 
deixalles que arriben a l’abocador. 
 

Quadre 6.3 
PRODUCCIÓ DE PAPER (Kg) 

 1997 1998 1999 
Castellfollit 20.200 16.654 28.596 
Olot 274.508 242.781 327.629 
Garrotxa 494.124 467.808 665.240 
Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Laboratori Polivalent 
de la Garrotxa. 
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Quadre 6.4 
PRODUCCIÓ DE PAPER (% respecte al total comarcal) 

 1997 1998 1999 
Castellfollit 4,088 % 3,560 % 4,298 % 
Olot 55,554 % 51,897 % 49,249 % 
Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Laboratori Polivalent 
de la Garrotxa. 

 
La recollida selectiva de paper de l’any 1997 respecte el 1999 ha experimentat 
un fort increment que també es pot atribuir a la progressiva conscienciació de 
la població. Cal destacar però un fet inversemblant que es va produir durant el 
1998 que tant a nivell comarcal com a nivell local hi va haver una disminució en 
la recollida de paper. 
 

Quadre 6.5 
PRODUCCIÓ DE VIDRE (Kg) 

 1997 1998 1999 
Castellfollit 16.400 17.800 18.082 
Olot 458.020 458.020  
Garrotxa 810.020 346.400 391.40012

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Laboratori Polivalent 
de la Garrotxa. 

 
Quadre 6.6 

PRODUCCIÓ DE VIDRE (% respecte al total comarcal) 
 1997 1998 1999 
Castellfollit 2,024 % 5,138 % 4,619 % 
Olot 56,544 %  
Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Laboratori Polivalent 
de la Garrotxa. 

 
La recollida selectiva de vidre ha seguit la mateixa tendència d’augment 
progressiu al llarg dels anys. 
 

Quadre 6.7 
PRODUCCIÓ D’ENVASOS LLEUGERS (Kg) 

 1998 1999 
Castellfollit 113,3 2.975 
Olot 4.083 21.010 
Garrotxa 5.314,6 58.790 
Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel 
Laboratori Polivalent de la Garrotxa. 
 

                                                           
12 Total de vidre recollit al 1999 excepte el municipi d’Olot. 
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Quadre 6.8 
PRODUCCIÓ D’ENVASOS LLEUGERS 

(% respecte al total comarcal) 
 1998 1999 
Castellfollit 2,131 % 5,060 % 
Olot 76,826 % 35,737 % 
Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel 
Laboratori Polivalent de la Garrotxa. 

 
La recollida selectiva d’envasos lleugers és l'última que es va implantar i és la 
que ha experimentat un major increment, des de l’any d’implantació el 1998 
fins al 1999.  
 
Com a resum de les deixalles recollides l’any 1999 a la comarca de la Garrotxa 
tenim: 
 
Quadre 6.9 

PRODUCCIÓ COMARCAL (Kg) 
 Comarcal 

(Kg/any 1999) 
Persona (Kg/any 

1999) Persona (Kg/dia)

Industrial 4.444.343   
Trastos 738.100   
Domèstic 21.667.246 461 1,27 
Total 26.849.689   
Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Laboratori Polivalent de la Garrotxa. 
 
I pel que fa a la selecció de les deixalles a nivell comarcal: 
 
Quadre 6.10 

SELECCIÓ A NIVELL COMARCAL (%) 

Fracció Selecció (%) al 
1999 

Objectiu any 2000 (%) 
(segons PGRMC i PGRMG*) 

Vidre 58,8 % 35 % 
Paper i cartró 16,6 % 20 % 
Envasos lleugers 2,67 % 15 % 
Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Laboratori Polivalent de la Garrotxa. 
* PGRMC: Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya. PGRMG: Programa de 
Gestió de Residus Municipals a la Garrotxa. 
 
Pel que fa als objectius que pacta el Programa de Gestió de Residus Municipals 
de Catalunya per a l’any 2000 trobem que la fracció que cal seleccionar de 
vidre, ja està superada en aquests moments. Aquest fet es pot atribuir a que el 
vidre va ser un dels primers elements que es va seleccionar tot i que es tracta 
d’un material que s’ha anat seleccionant sempre i per tant la població està més 
habituada a separar-lo. Un altre fet pot ser que la separació d’aquest residu és 
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relativament senzilla des del punt de vista de la vida domèstica, ja que no 
genera males olors. 
 
En canvi pel que fa a paper, cartró i envasos lleugers encara no s’ha arribat a la 
fracció que dicta el PGRMC. Pel que fa a paper el valor es troba molt proper a 
assolir la quantitat pactada. I els envasos lleugers el valor assolit a nivell 
comarcal es troba encara molt lluny de la fracció que s’ha d’assolir. Aquesta 
causa es pot atribuir a que a la Garrotxa només fa dos anys que s’ha començat 
a separar aquest tipus de residu i tot i això les dades enregistrades de selecció 
d’envasos lleugers durant aquests dos anys han experimentat un increment 
considerable (com ja s’ha comentat anteriorment). 
 
Pel que fa al Kg de residus sòlids urbans que es generen per habitant a la 
comarca de la Garrotxa trobem: 
 
Quadre 6.11 

RSU TOTAL COMARCAL, 1999 
Municipi RSU (Kg) Habitants* Kg/hab.dia 
Argelaguer 188.453 361 1,43 
Besalú 1.000.650 2.031 1,34 
Castellfollit 301.235 1.006 0,82 
Les Planes 661.083 1.743 1,03 
Les Preses 705.802 1.327 1,45 
Maià 121.994 320 1,04 
Mieres 133.571 300 1,21 
Montagut 347.581 771 1.23 
Olot 13.577.487 27.482 1,35 
Riudaura 141.893 389 0,99 
Sales 23.711 66 0,98 
St. Aniol de Finestres 160.074 251 1,74 
St. Feliu de Pallerols 496.611 1.101 1,23 
St. Ferriol 57.888 188 0,84 
St. Jaume de Llierca 324.690 761 1,16 
St. Joan les Fonts 1.457.896 2.745 1,45 
Sta. Pau 666.341 1.445 1,26 
Tortellà 298.249 683 1,19 
La Vall d’en Bas 647.274 2.542 0,69 
La Vall de Bianya 1.119.863 1.076 2,85 
Total 22.405.346 46.708 1,31 
Catalunya   1,36 
Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Laboratori Polivalent de la Garrotxa. 
* Habitants del Cens de població realitzat el 1996. 
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Analitzant els Kg/hab.dia d’una població ens adonem de la quantitat de residus 
que genera un individu en un dia. La mitjana de Catalunya es troba al voltant 
de 1,36 Kg/hab.dia. Estudiant les dades a nivell comarcal trobem que la mitjana 
comarcal es troba per sota de la mitjana catalana amb 1,31 Kg/hab.dia. 
 
Però si s’estudia el cas local de Castellfollit de la Roca trobem que la producció 
de residus per habitant dia és molt baixa sent de l’ordre de 0,82 Kg/hab.dia. 
Analitzat i comparant amb altres municipis de la comarca que també tenen el 
voltant de 1000 habitants tots ells generen més de 1Kg/hab.dia.  
 
 

6.4. LA CONSCIENCIACIÓ DE LA POBLACIÓ 
 
L’anàlisi sobre la conscienciació que pot tenir la població de Castellfollit de la 
Roca envers la recollida selectiva de deixalles, s’ha fet a partir dels resultats 
obtinguts a l’enquesta a les famílies. Per això, els resultats s’han d’entendre 
com una aproximació a la realitat, ja que s’ha treballat a partir d’una mostra al 
voltant del 30% de famílies del municipi. 
 
Quadre 6.12 

SEPAREN LES FAMÍLIES LES ESCOMBRARIES 
DE MANERA SELECTIVA? 

 Famílies % famílies 
Sí 90 84.11 
No 5 4.68 
A vegades 8 7.48 
No sap/no contesta 4 3.73 
Total 107 100 
Font: elaboració pròpia a partir de l’enquesta realitzada durant el mes de febrer de 
2000 a les famílies de Castellfollit de la Roca. 
 
Del total de famílies que varen contestar l’enquesta un 84,1% consideren que 
separen les escombraries de manera selectiva, seguit d’un quasi 7,5% que 
consideren que ho fan a vegades, i només quasi el 5% consideren que no ho 
fan mai. 
 
Quadre 6.13 

RESIDUS QUE SEPAREN LES FAMÍLIES 
Paper Vidre Piles Envasos  Medicaments 

Famíl. % Famíl. % Famíl. % Famíl. % Famíl. % 
95 88,78 99 92,52 82 76,63 68 66,55 44 41,12

Font: elaboració pròpia a partir de l’enquesta realitzada durant el mes de febrer de 2000 a les 
famílies de Castellfollit de la Roca. 
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Pel que fa als productes que se separen, del total de les famílies que varen 
contestar l’enquesta el 92,5% d’elles separen el vidre, quasi el 89% separen el 
paper, seguit de les piles que ho fan un 76,6% de les famílies, un 66,5% 
separen els envasos, i poc més del 40% separen els medicaments. 
 
Quadre 6.14 

RESIDUS QUE SEPAREN LES FAMÍLIES 
Paper Vidre Piles Envasos Medicam. Total 

× × × × × 34 
× × × ×  23 
× × ×  × 6 
× × ×   13 
× ×  × × 1 
× ×  ×  9 
× ×    9 
 × ×  × 1 
 × ×   2 
 ×  ×  1 
  ×  × 2 
  ×   1 
     5 
     107 

Font: elaboració pròpia a partir de l’enquesta realitzada durant el mes de febrer de 2000 a les 
famílies de Castellfollit de la Roca. 
 
Després d’analitzar totes les dades cal tenir present uns factors molt importants 
pel que fa a la recollida selectiva. Per una banda no tots els habitatges, en 
concret les cuines, estan habilitades per realitzar una bona recollida selectiva, ja 
que moltes vegades el problema de no realitzar la recollida selectiva és la 
manca d’espai que un té a casa seva.  
 
També és molt important la proximitat als contenidors de recollida selectiva, 
que pot representar un punt en contra  a l’hora de seleccionar els residus. 
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7. ELS RISCOS ESPECIALS 
 
 
Tot territori té uns riscos associats a les seves característiques. En el present 
capítol s’analitzarà els riscos especials singulars de Castellfollit de la Roca – el 
risc d’inestabilitat de la cinglera i el transport de mercaderies perilloses – .   
 
Per analitzar-los s’han consultat dos estudis bàsics. Per una banda, s’ha 
consultat un estudi tècnic dedicat a descriure i valorar tots els factors naturals 
que indueixen el procés d’inestabilitat de la cinglera de Castellfollit de la Roca. I 
per altra banda, s’ha consultat un estudi referent a l’estat dels habitatges 
situats damunt la cinglera per analitzar la situació més humana associada a 
aquest risc d’inestabilitat de la cinglera. 
 
La bibliografia consultada és: 
 

- GAETE i HARZENETTER, Rodrigo; PALOMAR i MOLINS, Jordi; ROS i 
VISÚS, Xavier. Estudi geotècnic del cingle de Castellfollit de la Roca. 
Desembre de 1996. 

- GONZALVO i SAN ADRIÁN, Ana Yolanda. Castellfollit de la Roca, té 
solució?. Escola Universitària Politècnica de Barcelona. Treball de final de 
carrera d’Arquitectura Tècnica. Gener de 1999. 

 
 
7.1. EL RISC D’INESTABILITAT DE LA CINGLERA 
 
Els riscos naturals són aquells causats per la pròpia dinàmica de funcionament 
del planeta, en el cas del terme municipal de Castellfollit de la Roca degut a les 
seves característiques el risc natural més important que trobem és la 
inestabilitat de la cinglera i com a conseqüència se’n deriva el risc no natural, o 
millor dit, social que és l’estat en què es troben alguns dels habitatges situats al 
Barri Vell. 
 
 
7.1.1. La inestabilitat de la cinglera 
 
La inestabilitat de la cinglera és producte de diversos factors que sumats 
provoquen aquest risc. Alguns d’aquests factors són els següents: 
 
• Factors geodinàmics: distingint com a més important la pròpia estructura 

del cingle formada per basalt. Aquest basalt presenta hàbits de retracció de 
diverses menes, sent els principals l’esferoïdal, el prismàtic i el lenticular, 
típics de les colades basàltiques. Fruit d’aquest fet a la base del cingle és 
comú poder veure blocs i columnes que s’han separat de la paret pels seus 

   
Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat a Castellfollit de la Roca 91 



  Els riscos especials 

plans de disjunció. En aquests plans és on hi actuen tota una sèrie de forces 
que acceleren el despreniment d’aquests blocs. 

 
• Gelifracció: l’alteració física produïda per la gelifracció és un dels factors 

destructius de la cinglera. Aquest fet es caracteritza per les oscil·lacions de 
temperatura entorn dels 0ºC que provoquen cicles de gel-desgel de l’aigua 
que hi ha a l’interior de les esquerdes, la qual cosa implica canvis de volum 
que poden generar fortes pressions sobre les parets de les discontinuïtats 
tot afavorint l’augment de llurs obertures i la creació de noves fractures. 
Segons certs estudis consultats consideren que l’efecte de les gelades s’ha 
vist molt potenciat en època històrica per l’abocament directe a la cinglera 
d’aigües residuals i pluvials des de les cases, sent gairebé segur que aquesta 
acció és el principal factor responsable de l’aparició de les esquerdes 
superiors. 

 
• Vegetació: el cingle, a més, es veu afectat per un altre factor que és la 

vegetació. Tot i ser una estructura gairebé vertical, es troba colonitzat per 
vegetació preferentment en els nivells més tous i en les esquerdes 
reomplertes de sorra i argila. El creixement de les arrels a les esquerdes 
genera tensions que les engrandeix i en provoca de noves. D’altra banda, un 
segon efecte produït per les arrels vegetals és el de proporcionar cohesió a 
les zones en què s’han desenvolupat sòls.  

 
• Acció del riu Fluvià: un altre factor important en el procés d’erosió de la 

base de la cinglera és l’acció del riu Fluvià, agreujat en aquest punt per la 
presència d’un meandre – que augmenta el poder erosiu del riu sobre la 
base del talús – i pel fort pendent longitudinal del curs del riu entre Olot i 
Castellfollit de la Roca. La climatologia és un altre factor negatiu que cal 
sumar. Les pluges d’una banda, incideixen directament en els volums 
d’aigua que discorre pel riu, condicionant el seu poder erosiu a la base de la 
cinglera. Per altra banda, l’aigua de pluja s’infiltra dins de la roca, provocant 
processos de dissolució i alteració i, si es produeixen oscil·lacions tèrmiques 
entorn dels 0ºC, actua la gelifracció. 

 
• Moviments sísmics: com a últim factor actuant es consideren moviments 

sísmics degut a la situació de Castellfollit de la Roca dins la zona sísmica de 
Catalunya. A més és indubtable que un moviment sísmic de magnitud 
mitjana o alta és un factor que pot produir la caiguda de les zones més 
inestables del cingle, provocant l’engrandiment d’esquerdes i creant-ne de 
noves. 

 
Com a conseqüència d’aquests factors l’Estudi geotècnic del cingle de 
Castellfollit de la Roca, el més detallat realitzat fins a la data, pronostica futurs 
despreniments d’entre 100 i 200 m3 de volum a la meitat superior del cingle, 
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juntament amb petites esllavissades de la part superior i caigudes de blocs en 
nombrosos indrets.  
 
 
7.1.2. El risc de despreniment d’habitatges 
 
Associat al propi risc natural que comporta l’estructura i funcionament de la 
cinglera es dóna el risc de despreniments dels habitatges situats a sobre de la 
cinglera. 
 
La inestabilitat de la cinglera de Castellfollit es coneix ja des de fa molt de 
temps, ja que hom creu que el nom d’aquest antic i estratègic emplaçament 
militar pot venir de Castel-freit, documentat ja a l’any 1017, pel fet que una 
part de l’antiga fortificació hagués acabat esllavissada daltabaix de la timba. 
 
Al 1907 M.Cazurro ja escrivia: “A veces los prismas faltos de adherencia unos 
con otros quedan suspendidos, de modo que desde abajo se ve su base en 
sección poligonal, y acabando por desprenderse, se desploman desde su altura, 
amontonandóse al pie del tajo por donde discurre el río. De esta suerte el borde 
del precipicio se va paulatinamente destruyendo y acercándose al pueblo de tal 
modo que las tapias de muchas casas quedan hoy en la misma orilla y, 
amenazadas de desplome, parecen predecir para no muy remota fecha la ruina 
de parte de la población”.13

 
Setanta anys més tard, el 1977, es van produir dues ensulsiades que varen 
commoure literalment al poble. La primera va provocar el despreniment del 
nivell de prismes irregulars que es troba a mitja alçada del cingle. La 
compressió dels nivells superiors damunt d’aquesta franja afeblida va engendrar 
un bombament de les columnes prismàtiques cap enfora que es va resoldre 
amb la primera ensulsiada al mes de febrer. La part superior restà suspesa i 
s’engrandiren algunes escletxes del nivell de falsa columnata. Després d’un 
estiu plujós, el 4 de setembre es produí el segon despreniment, que féu caure, 
amb gran terrabastall, més de 1000 m3 de basalt. La vora de la cinglera va 
recular uns 3 metres d’amplada al llarg d’uns 50 metres de llargada i afaità els 
fonaments de tres cases del Barri Vell, les quals van haver d’ésser evacuades. 
Al desembre de 1977 es va produir un tercer despreniment, aquest de 
dimensions més reduïdes. Entre tots tres van desprendre’s unes 3000 tones de 
basalt. 
 
Al nord dels habitatges afectats havien existit uns patis i més enllà un carrer, a 
darreries del segle XIX, dels quals avui ja no queda cap rastre. Així, doncs, és 
possible estimar que el retrocés d’un sector de la cinglera septentrional de 
Castellfollit de la Roca durant el segle XX ha assolit uns 8 metres. 
                                                           
13 Cita de M. Cazurro extreta del treball Castellfollit de la Roca, té solució? d’Ana Yolanda. Pàgines 44 i 
45. 
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Des del punt de vista geodinàmic, els esllavissaments del 1976-1977 no han 
acabat del tot. Dues amenaçadores clivelles d’uns 40 cm d’amplada darrere un 
voluminós voladís desplomat permeten predir propers despreniments, els quals 
podrien arrossegar alguns habitatges que ja foren desallotjats. 
 
L’anàlisi de fotografies del cingle nord preses cap al 1906 permet identificar tres 
cons d’enderroc que corresponen a despreniments dels decennis anteriors. Això 
permet estimar que la dinàmica d’aquesta espectacular columnata basàltica 
sembla consistir en uns cinc despreniments o esllavissades importants per 
segle, en les condicions climàtiques actuals. Tanmateix, es desconeix l’efecte de 
les extraccions de basalt del cingle efectuades per picapedrers durant alguns 
decennis al segle XIX i principis del XX. 
 
La taxa d’erosió mitjana calculada per a l’excavació dels cursos del Fluvià i del 
Turonell, a Castellfollit de la Roca, dóna valors pròxims als 60x10-3 mm/any, 
que són comparables als que s’han obtingut per a les taxes mitjanes d’erosió de 
les colades de laves basàltiques en sectors del massís central francès, amb 
clima similar. 
 
 
7.1.3. L’avaluació del risc d’inestabilitat de la cinglera 
 
Una vegada analitzada la vessant tècnica i la més social del mateix risc especial, 
els diversos autors treuen hipòtesis diferents en quan a la manera d’actuar 
davant del mateix risc. 

 
Gaete, Palomar i Ros consideren que la millor solució per a la minimització del 
risc existent consisteix en: 
 

- No fomentar la rehabilitació i ocupació dels habitatges actualment 
abandonats, tant si es pretén convertir-los en habitatges permanents 
com si es pensa en l’establiment de segones residències, fins que no 
s’hagi dut a terme un estudi que permeti determinar si és possible 
prendre mesures arquitectòniques per tal de garantir que les cases no 
sofriran directament les conseqüències de futures caigudes o 
esllavissades en cas de produir-se aquestes. 

- Considerar la possibilitat d’efectuar micropilotatges o assajar altres 
opcions. Pel que fa a les cases actualment en ús, permanent o temporal, 
l’estudi sobre la possible adopció de mesures arquitectòniques cal que 
sigui realitzat amb la màxima brevetat, especialment en aquells casos en 
què els habitatges es troben a les zones de major risc de despreniments. 

- Sotmetre les zones afectades per un major risc de sofrir despreniments 
de grans volums de roca a un control acurat mitjançant la instal·lació 
d’un sistema d’auscultació de les esquerdes considerades més 

   
94 Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat a Castellfollit de la Roca 



Diagnosi Ambiental   

problemàtiques; aquesta monitorització permetria conèixer la dinàmica 
de les zones esquerdades en relació a l’acció dels agents 
desestabilitzadors (precipitacions, gelades, moviments sísmics, 
avingudes, etc.), podent ser adoptat com a sistema d’alarma després 
d’un període prou llarg d’observacions que permetés el 
desenvolupament d’un model detallat de comportament de les 
discontinuïtats. 
 

Per la seva part Gonzalvo (1999) realitza una anàlisi de tots els factors que 
intervenen en la degradació de la cinglera i estudia minuciosament les 
possibilitats o necessitats de rehabilitació de les cases afectades 
 
En l’estudi es veu que la major part de les lesions, a part d’estar associades a la 
pròpia inestabilitat de la cinglera, són degudes a una manca de manteniment 
que ha anat agreujant el seu estat, complicant-se amb el temps degut a la 
qualitat dels materials, a les estructures de construcció, i també sobretot, a la 
vida que s’ha dut en aquests habitatges al llarg de la història. A més les cases 
que es troben en pitjor estat provoquen lesions a les veïnes.  
 
Després de realitzar una primera anàlisi de l’estat de la qüestió Gonzalvo es 
planteja la següent reflexió: “Davant qualsevol proposició de rehabilitació de 
conjunts històrics o patrimonials sempre sorgeixen dubtes, en aquest cas més 
que mai: per què rehabilitar..., fins a quin punt val la pena fer-ho sobre un sòl 
inestable..., preguntar-se sobre la durabilitat de la rehabilitació. Fins a on arriba 
la decisió: tu sí, tu no. Més important és encara que la societat assumeixi el 
manteniment del patrimoni, és una feina col·lectiva que permetrà acotar les 
intervencions de renovació que degraden el centre històric i fer un contrapunt a 
la desídia del manteniment que porta a les edificacions a la ruïna literal. De fet 
ha perdut bona part del seu passat, però encara som a temps d’evitar la pèrdua 
total.” 
 
Per tant un planejament d’ordenació respectuós amb el medi és la millor 
manera de no seguir destruint el que ens queda del passat i conservar el que hi 
ha en l’actualitat. En aquest cas la destrucció és innata, li ve donada, però no li 
treu que sigui cuidada. 
 
A més, depèn de moltes condicions que hi hagi grans despreniments, i fins ara 
sempre ha avisat amb els seus sorolls i patacades. Per tant, no es pot datar el 
temps que queda pel declivi i és una realitat que el poble habita sobre un 
terreny que es va desflorant, però això no treu que es pugui intervenir.  
 
L’estudi remarca que caldria donar importància al Barri Vell per tal de dotar-lo 
de més serveis i equipaments, posant-lo al dia, amb tècnics professionals que 
estudiïn com donar la imatge i la seguretat idònia equilibrada amb el medi. 
Tenint compte de les edificacions que distorsionen el conjunt, com ara les 
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fàbriques amb una alçada molt superior a la mitja del poble i fetes de materials 
poc adequats. 
 
La limitació del territori, les contínues reconstruccions i la pressió d’alguns 
propietaris han fet i desfet el poble. Així doncs, s’aconsella un plantejament 
respectuós amb el poble i el medi que l’envolta. S’hauria d’estudiar com donar-li 
la seguretat, i en cas de no ser possible oferir-la, minvar les conseqüències. És 
motiu de controvèrsies el tractament que hauria de portar-se a l’illa de cases 
situada vora el tall rocós, quan a la resta del poble és de suposar que la decisió 
és més còmode si més no, més fàcil d’arribar a un acord. Rehabilitar davant 
una situació registrada i confirmada per especialistes com una zona de risc 
permanent, és fer-ho a fons perdut, i no tothom està preparat per un “carpe 
diem”, com tampoc ho està de viure constantment en una tribuna, és a dir es 
pot assimilar el conjunt de la cinglera i la vorera edificada a un gran balcó. 
 
Com a conclusió final l’autora pensa que s’hauria de fer un treball que estudiés 
com respectar els valors significatius adaptant-se a la realitat i a les principals 
necessitats.  
 
Una vegada avaluats tots els riscos presents a la cinglera de Castellfollit de la 
Roca els dos estudis analitzats coincideixen que el més recomanable és evitar 
l’ocupació dels habitatges situats a la zona de màxim risc (veure mapa) i 
controlar detalladament l’evolució del cingle. 
 
Amb aquesta conclusió cal remetre’s al capítol 1 referent a l’ús del territori i el 
seu grau de protecció específica en el qual es parla de les Normes Subsidiàries 
les quals  proposen la realització d’un pla de Protecció Especial del Barri Vell. 
 
 
7.2. EL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES 
 
El transport de mercaderies perilloses comporta un risc per la població davant 
de qualsevol accident que es pogués produir en el tram de carretera que 
transcorre per dins del municipi. A més de la perillositat intrínseca dels 
materials transportats s’ha d’afegir el propi traçat de la carretera ja que es fa 
complicat i perillós amb corbes molt tancades, amb radis de 20 metres i 
pendents superiors al 8% en alguns trams. Això comporta una dificultat afegida 
pel meniobratge de determinats camions que circulen per aquesta via. Aquests 
aspectes desapareixeran en part amb la construcció de la nova variant i la 
proposta de convertir l’actual travessia amb un passeig molt menys transitat i 
en canvis en el seu traçat. 
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8. INFORMES ANNEXOS A LA DIAGNOSI 
AMBIENTAL 
 
 
8.1. LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 
 
L’efecte que l’activitat humana té sobre el territori pel que fa a generació de 
soroll pot esdevenir contaminació acústica. 
 
En el cas de Castellfollit de la Roca per analitzar el soroll s’ha recorregut a un 
estudi que el Departament de Medi Ambient va realitzar a tota la comarca de la 
Garrotxa. Aquest estudi consistia en prendre mesures de decibels als diferents 
municipis de la comarca. 
 
Per tant, la bibliografia que s’ha consultat és: 
 

- Estudi realitzat pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya l’octubre de 1998. 

 
En el cas de Castellfollit es va elaborar un mapa de sorolls pel municipi en el 
que es marcaven diferents zones segons la contaminació acústica enregistrada. 
De manera que zonifica el municipi en tres zones de sensibilitat acústica. 
S’entén per zona de sensibilitat acústica aquella part del territori que presenta 
una mateixa percepció acústica. 
 
Zones de sensibilitat acústica: 

 
- A) Zona de sensibilitat acústica alta: comprèn tots els sectors del territori 

que demanen una protecció alta contra el soroll. 
- B) Zona de sensibilitat acústica moderada: comprèn tots els sectors del 

territori que admeten una percepció mitjana del nivell sonor. 
- C) Zona de sensibilitat acústica baixa: comprèn els sectors del territori 

que admeten una percepció elevada del nivell sonor. 
- Zona de servitud: comprèn els sectors del territori afectats per servituds 

sonores en favor de sistemes generals d’infraestructures viàries, 
ferroviàries o altres equipaments públics que la reclamin. 

 
En el municipi de Castellfollit de la Roca es troba una gran zona C que 
correspon al traçat de la N-260, per tant es tracta d’una zona que admet una 
percepció elevada del nivell sonor. Associat al traçat d’aquesta xarxa viària hi ha 
una zona de servitud. 
 
Les cruïlles que connecten amb la N-260 estan qualificades com a zona B, de 
manera que es tracta d’un sector que admet una percepció mitjana del nivell 
sonor. 
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I finalment, la resta del territori de Castellfollit que correspon bàsicament a la 
part més interna del municipi, a banda i banda de la N-260, està qualificat com 
a zona A, referent a un sector que demanden una protecció alta contra el soroll, 
ja que es tracta de la zona residencial del municipi. 
 
Una vegada obtingut aquest mapa de sorolls del municipi es va elaborar una 
ordenança “tipus” reguladora del soroll i les vibracions.     
 
L’objecte de l’ordenança és, establir els objectius de qualitat ambiental en el 
marc de la legislació vigent sobre medi ambient i de protecció de la salut i 
urbanística, com també regular les actuacions municipals específiques en 
matèria de sorolls i vibracions. 
 
Pel que fa als objectius generals d’aquesta ordenança són: 
 

1. Integrar en el conjunt de l’acció de policia administrativa que exerceix 
l’ajuntament els requeriments de qualitat de vida, protecció i millora del 
medi ambient i de la salut. 

2. Ordenar la conducta dels ciutadans vers el respecte als objectius de 
qualitat que s’assenyalen en l’apartat anterior. 

3. Establir els sistemes, procediments i instruments d’actuació necessaris 
per a una intervenció eficient en aquesta funció. 

 
Actualment aquesta ordenança no està en vigor en el municipi, ja que en la 
construcció de la nova variant les zones de sensibilitat acústica descrites 
anteriorment variaran bastant. Per tant, actualment és un tema que està 
aparcat ja que fins a la inauguració de la nova variant que s’està construint en 
aquests moments no es pot començar a actuar ja que la realitat canviarà 
moltíssim. En el moment que la situació dins del municipi variï s’haurà de 
pensar en l’aplicació d’una ordenança municipal, pel que respecte als nivells de 
soroll permesos dins de Castellfollit. Aquesta ordenança municipal hauria d’anar 
en consonància a la resta d’àrea urbana i comarca. 
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8.2. LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 
 
Degut a les característiques del municipi de Castellfollit de la Roca en quan a 
presència d’indústries, el tema de generació de contaminació atmosfèrica és 
quasi inexistent dins dels límits municipals. Tot i això existeix una problemàtica 
bastant greu de contaminació atmosfèrica provinent del polígon industrial de 
Begudà i que afecta a la població de Castellfollit. Es tracta d’un problema de 
males olors generats per l’empresa Grefacsa. 

 
En aquests moments s’està al corrent de l’existència d’aquest problema però no 
s’hi pot actuar des del propi Ajuntament. Per tant en un futur proper és un 
assumpte que s’hauria de tractar des del Consell Comarcal.  
 
 
8.3. L’EFICIÈNCIA EN LA UTILITZACIÓ DE L’ENERGIA 
 
L’avaluació de l’ús de l’energia també és vàlida per a estudiar la sostenibilitat 
d’una població ja que caracteritza el nivell d’utilització dels recursos. Tot i els 
diferents usos que es poden donar a l’energia, la diversitat de fonts 
energètiques existents i els diferents graus d’eficiència energètica que 
s’utilitzen, cal un conjunt de mesures comunes per a minimitzar-ne el consum. 
 
Referent al tema de l’energia en aquests moments s’està elaborant un pla del 
consum d’enllumenat públic en el qual s’hi hauria d’afegir tot el consum 
realitzat pels diferents equipaments municipals. 
 
Per tant, una actuació a elaborar a curt termini seria l’elaboració d’un Pla 
energètic municipal que contemplés diverses mesures de minimització i estalvi 
d’energia municipal. 
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