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1.1. Territori i medi natural

EL MUNICIPI DE BESALÚ DINS L’ÀMBIT D’ESPAIS D’INTERÈSEL MUNICIPI DE BESALÚ DINS L’ÀMBIT D’ESPAIS D’INTERÈSEL MUNICIPI DE BESALÚ DINS L’ÀMBIT D’ESPAIS D’INTERÈSEL MUNICIPI DE BESALÚ DINS L’ÀMBIT D’ESPAIS D’INTERÈS
NATURALNATURALNATURALNATURAL

Tot i que el terme municipal de Besalú (481 ha) no es troba inclòs dins de cap Espai

d’Interès Natural, la seva proximitat a l’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa i la

situació de la Reserva Natural de Fauna Salvatge de l’Illa del Fluvià a l’extrem est del

municipi de Sant Ferriol fa que Besalú tingui un paper molt important com a connector

biològic entre els espais naturals. Aquest fet condueix a integrar l’avaluació del territori

i del medi natural en una mateixa unitat, facilitant el posterior plantejament

d’estratègies conjuntes. D’aquesta manera es potencia un desenvolupament

sostenible que permet l’evolució del territori i de la població, respectant el medi natural.

Besalú compta amb unes Normes Subsidiàries aprovades el 1982 i s’han anat

realitzant modificacions per tal d’adaptar-les a les necessitats del municipi. Però quan

es modifica, és necessari tornar a equilibrar, ja que el planejament no s’entén com un

disseny aïllat, sinó que ha de conformar una imatge de territori ordenada i integradora.

El sòl no urbanitzable, el qual ocupa un 79% del territori municipal pren un paper de

vital rellevància que s’ha de traduir amb una acurada reglamentació del mateix. Està

ocupat bàsicament per boscos, conreus i hortes.

LA CONFIGURACIÓ I ESTRUCTURACIÓ DEL MUNICIPILA CONFIGURACIÓ I ESTRUCTURACIÓ DEL MUNICIPILA CONFIGURACIÓ I ESTRUCTURACIÓ DEL MUNICIPILA CONFIGURACIÓ I ESTRUCTURACIÓ DEL MUNICIPI

El municipi de Besalú té una demarcació de 4,81 km2 i compta amb 2.161 habitants

(any 2003). El nucli de Besalú aplega la majoria de la població resident i només un 2%

es distribueix en disseminats.

Besalú gaudeix d’una bona posició estratègica al trobar-se en la cruïlla de tres

comarques: La Garrotxa, l’Alt Empordà i El Pla de l’Estany. Per altra banda, la xarxa

de carreteres que passa pel municipi fa que aquest estigui molt ben comunicat, ja no

només amb els municipis veïns, sinó més enllà de la comarca. L’eix pirinenc, la

carretera CN-260, la qual travessa el terme municipal, permet als besalunencs arribar
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fins a Olot i Ripoll. Per l’altre costat, connecta amb Figueres i sobretot permet l’enllaç

amb l’autopista A-7 i la N-II. Dues carreteres més surten del nucli: per una banda, la C-

150, direcció Banyoles, permet igualment la connexió amb l’A-7 i la comunicació amb

la capital del Baix Empordà; de l’altra, una carretera local, la GI-P-5234, que en

direcció nord connecta amb Beuda.

L’origen de la ciutat fou el castell de Besalú, durant l’alta edat mitjana, el qual s’alça

sobre un turó, a 151 metres d’altitud, on hi ha restes de la canònica de Santa Maria.

Besalú efectuà tres creixements importants durant aquesta mateixa època dels quals

en queden restes de muralles en el casc antic. Amb la última fortificació, es completà

la forma de Besalú medieval. L’estructura del casc antic actual es manté gairebé

intacte mostrant el pas del temps i de la història. El 1988 es va redactar un Pla

Especial de Protecció i desenvolupament del centre històric. Alhora, aquest casc antic

és un pol d’atracció de turisme i dóna molta activitat econòmica (sobretot comerços i

serveis) a la població de Besalú.

La necessitat de satisfer la demanda creixent d’habitatges, ha fet que s’ocupessin

espais agrícoles i s’ha trencat el creixement lògic i natural del nucli històric. S’ha

abandonat la tipologia alineada al vial adoptant l’aïllada i de baixa densitat, coexistint

amb el sòl d’ús industrial, en alguns casos. Aquest fet, tot i els avantatges que suposa

per la mixtificació d’usos – disminució de la mobilitat laboral, major cohesió social... –

implica una sèrie de condicionants necessaris, tan estètics com ambientals, per tal que

les activitats industrials no repercuteixin negativament en la vida quotidiana de la

població resident.

LES RELACIONS DE VEINATGE DEL MUNICIPI DE BESALÚLES RELACIONS DE VEINATGE DEL MUNICIPI DE BESALÚLES RELACIONS DE VEINATGE DEL MUNICIPI DE BESALÚLES RELACIONS DE VEINATGE DEL MUNICIPI DE BESALÚ

Besalú, pel fet de trobar-se situat a cavall de tres comarques i estar molt ben

comunicat, manté una personalitat pròpia, amb un actiu important d’iniciativa

empresarial, que el fan un municipi que oferta llocs de treball als municipis veïns,

especialment en el sector serveis i també industrial.

A més, ha aconseguit créixer en població al llarg dels anys (excepte entre 1991 i

2001), captant habitants d’altres municipis, ja no només oferint-los llocs de treball sinó
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també llocs de residència. Això fa que bona part del sòl urbanitzable es destini a ús

residencial (61%). Per altra banda, Besalú concentra un gran ventall de serveis i

comerços, la majoria dels quals manquen als pobles de les rodalies.

D’aquesta manera, el municipi ha anat adoptant certa capitalitat vers els altres situats

a l’extrem est de la Garrotxa, com Sant Ferriol, Beuda, Argelaguer o Maià de Montcal.

Gràcies a la seva posició estratègica, a la xarxa de carreteres i a l’oferta de serveis,

treball i habitatges, Besalú opera com a subcentre comarcal amb independència

d’Olot. Cal recordar que, històricament, Besalú era la capital del comtat homònim de

Besalú, el qual s’estenia des de bona part de la comarca del Pla de l’Estany fins a

tocar el Vallespir.

EL PAPER DE CONNECTOR ECOLÒGICEL PAPER DE CONNECTOR ECOLÒGICEL PAPER DE CONNECTOR ECOLÒGICEL PAPER DE CONNECTOR ECOLÒGIC

El municipi està situat entre dos espais naturals protegits: el Parc Natural de la Zona

Volcànica de la Garrotxa i l’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa.  Aquest fet dóna

importància al municipi com a connector ecològic. La xarxa hidrogràfica hi juga un

paper  molt significatiu. Per una banda, el riu Fluvià actua de connector ecològic entre

el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa el dels Aiguamolls de l’Empordà i

el municipi ja que presenta una estructura de bosc de ribera i de cabal suficients per

garantir-la. Per altra banda, la riera Capellades, la qual és afluent del torrent de la

Serra, a Beuda, i desemboca al Fluvià, a Besalú, actua de connector cap a l’Espai

d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa.

El mosaic d’hortes el qual s’estén per tot el municipi, però sobretot al costat del curs

del riu Fluvià i ajuda a mantenir la biodiversitat ambiental, tot i que la seva funció minva

depenent de les estacions de l’any.

Per altra banda, cal destacar la presència de dues vies molt transitades les quals

fragmenten el municipi d’est a oest. Aquest fet s’agreujarà més amb la construcció de

l’autovia que farà molt improbable el pas de la fauna terrestre d’una banda a l’altra.
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RISCOS NATURALSRISCOS NATURALSRISCOS NATURALSRISCOS NATURALS

Els problemes d’esfondraments i esllavissaments en el municipi de Besalú són riscos

naturals que afecten al territori i a la població que hi viu.

La dissolució dels guixos afavoreix la formació de dolines i esfondraments, els quals

són abundants a Besalú i les seves rodalies.

Bona part del terme municipal de Besalú es troba afectat per ser una zona propensa a

esfondraments i esllavissaments. A inicis de 1995 es crearen diversos esfondraments

al barri del Mont (part est del municipi). A partir d’aquí, el Servei Geològic de Catalunya

va elaborar varis estudis (geològics, hidrogeològics, geofísics, sondatges mecànics,

etc.) per tal de mesurar la perillositat d’aquells terrenys establint diversos graus de risc.

Aquests estudis han servit per delimitar les àrees urbanes i les de possible creixement

urbanístic.

L’ESPAI AGRARI I FORESTALL’ESPAI AGRARI I FORESTALL’ESPAI AGRARI I FORESTALL’ESPAI AGRARI I FORESTAL

El sòl no urbanitzable ocupa una major part del territori municipal (79%) i pren un

paper de vital rellevància. Està format, majoritàriament, per hortes i conreus (51%) i

bosc (24%).

El sector primari ha experimentat un ràpid retrocés, degut a una sèrie de factors, com

el canvi d’usos del sòl o la manca de recanvi generacional, que són les principals

causes de la clara regressió que està experimentant aquest sector de població.

L’espai agrari té un paper fonamental en les connexions ecològiques i l’activitat agrària

és un element fonamental de transformació, creació i manteniment del paisatge. La

població que es dedica al sector primari a Besalú és només de 6 persones. Quan

cessa l’activitat agrària o ramadera sobre el seu entorn s’afavoreix l’extensió de la

superfície forestal arbrada a expenses dels espai ocupats per bosquines, prats i

conreus. Aquest fet es produeix a les zones de més pendent. En canvi, a la superfície

més planera, la pèrdua d’espai agrari és degut a la pressió urbanística. En general, la

homogeneïtzació de la massa forestal implica una pèrdua de paisatges, hàbitats i
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biodiversitat, amb la pèrdua d’aquelles espècies pròpies de les zones de transició i

dels espais oberts.

Dins del terme municipal es troben 119 hectàrees cobertes per hàbitats d’interès

comunitari segons la directiva 67/97/CE, que representen un 25% del total de la

superfície municipal.

LA XARXA DE COMUNICACIONS: PASSAT, PRESENT I FUTURLA XARXA DE COMUNICACIONS: PASSAT, PRESENT I FUTURLA XARXA DE COMUNICACIONS: PASSAT, PRESENT I FUTURLA XARXA DE COMUNICACIONS: PASSAT, PRESENT I FUTUR

Històricament, Besalú ha estat un important nus de comunicacions, tant amb els

municipis veïns com més enllà dels límits comarcals. La seva situació estratègica dins

del territori ha permès una activitat econòmica intensa, sobretot basada en els sectors

industrial, de construcció i serveis.

Actualment les vies principals que comuniquen el municipi són la carretera CN-260,

que l’uneixen amb Olot i Ripoll per una banda i, per l’altra, amb Figueres i l’autopista

A7. La C-150, uneix Besalú amb Banyoles i Girona. Aquestes vies travessen el

municipi amb una intensitat de trànsit molt elevada, provocant el conseqüent impacte

de contaminació (sorolls, fums, pols, etc.). La futura construcció de l’autovia A-26 ha

de permetre solventar aquest problema.

De la carretera CN-260 en surt la GI-V- 5234, que comunica amb el municipi de

Beuda, i de la C-150, en surt la carretera ruderal que uneix el municipi amb Sant

Ferriol.

ELS CRITERIS D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICAELS CRITERIS D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICAELS CRITERIS D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICAELS CRITERIS D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA

El paisatge no s’ha considerat com a un factor de base més en els planejaments

urbanístics municipals, donant lloc a creixements, tant residencials com industrials, poc

integrats amb l’entorn. En les Normes Subsidiàries es parla de condicions estètiques i

de composició, fent referència a unitats formals i harmonia del conjunt, però manca la

definició i especificació d’aquestes condicions.
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El casc antic de Besalú és un nucli històric ben conservat, el conjunt és harmònic i no

hi ha gaire elements dissonants que el pertorbin. Però, els creixements residencials

amb edificacions aïllades a l’entorn contrasten amb la autenticitat del nucli, així com

també la circulació de vehicles rodats.

El desori urbanístic, la manca de criteris paisatgístics a les entrades de Besalú així

com el creixement disharmònic industrial repercuteixen en la qualitat del paisatge urbà

besalunenc, el qual s’ha degradat considerablement els darrer, sobretot a les entrades.
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1.2. Balanç d’aigua

LES AIGÜES SUBTERRÀNIESLES AIGÜES SUBTERRÀNIESLES AIGÜES SUBTERRÀNIESLES AIGÜES SUBTERRÀNIES

Al municipi de Besalú s’hi troben dues unitats hidrogeològiques: l’al·luvial – lacustre, on

es situen els materials sedimentats per l’acció dels diferents cursos fluvials, i la

pliocena.

La presència de captacions fa pensar que el nivell piezomètric descendeix al llarg de

l’any, sobretot a l’estiu i tardor, i en els punts allunyats de les influències dels rius. Els

anys amb quanties de precipitació menors a la mitjana comporten un descens

important dels nivells, perquè sol donar-se, a més, una major extracció relacionada

amb l’ús agrícola.

A Besalú no es duen a terme controls periòdics sobre la qualitat de les aigües

subterrànies.  Les dades més recents del municipi corresponen a les analítiques del

1998 de l’aigua dels pous municipals situats al costat del riu Fluvià, on es capta part de

l’aigua per a l’abastament de la xarxa del municipi. Segons el RD 1138/90 vigent

aleshores, la concentració de sulfats es troba molt per sobre dels límits permesos.

Aquests sulfats provenen de la dissolució dels guixos presents a l’aqüífer.

Segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua, al 2003 hi havia 3 pous legalitzats per

a usos domèstics, agrícola-ramaders i industrials. Se suposa que existeixen altres

pous de caràcter privat, els quals no estan legalitzats. El pou municipal Nou, el 1998,

es trobava al límit de contaminació per nitrats.

LES AIGÜES SUPERFICIALSLES AIGÜES SUPERFICIALSLES AIGÜES SUPERFICIALSLES AIGÜES SUPERFICIALS

Entre 2002-2003 la Universitat de Girona va dur a terme un estudi de l’estat tròfic del

riu Fluvià entre Olot i Besalú. Al seu pas per Besalú, els valors de conductivitat i

alcalinitat obtinguts demostraren que el riu Fluvià presenta una elevada mineralització

i, entre Olot i Besalú, s’observa un augment de la concentració de fosfat, així com una

disminució de les formes nitrogenades (principalment amoni i nitrat).
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Des de l’1 de gener de 2000 el responsable del control de la potabilitat de les fonts del

terme municipal és el propi Ajuntament, que periòdicament realitza analítiques de les

dues fonts públiques. L’aigua procedent de La Fontica no és potable mentre que la del

Molí Vell sí.

CAPTACIÓ I POTABILITZACIÓ D’AIGUA, LA SEVA QUALITATCAPTACIÓ I POTABILITZACIÓ D’AIGUA, LA SEVA QUALITATCAPTACIÓ I POTABILITZACIÓ D’AIGUA, LA SEVA QUALITATCAPTACIÓ I POTABILITZACIÓ D’AIGUA, LA SEVA QUALITAT
I EL SEU COSTI EL SEU COSTI EL SEU COSTI EL SEU COST

Besalú disposa d’una xarxa per a la distribució d’aigua potable gestionada pel propi

Ajuntament. L’estructura del municipi, on la majoria de la població viu concentrada en

un sol nucli, suposa, entre d’altres avantatges, una considerable reducció dels costs de

la xarxa i del seu manteniment.

Diverses ampliacions i remodelacions han permès que es distribueixi aigua amb un

cabal i pressió suficient a pràcticament tot el municipi. En èpoques estivals o períodes

de sequera, l’aigua proporcionada per l’actual captació no és suficient, per la qual cosa

s’ha iniciat la perforació d’un nou pou a la ribera del Fluvià, pròxima als dos ja

existents.

Actualment Besalú també abasteix d’aigua a algunes cases de Beuda, pròximes al seu

terme municipal.

Es pot considerar que el sistema de potabilització emprat és correcte ja que les

analítiques realitzades no reflecteixen signes de contaminació microbiològica. No

obstant, es tracta d’aigües amb una elevada concentració de sulfats, el que pot

suposar en un futur problemes de conservació de la xarxa.

El nivell de clor pot presentar algunes oscil·lacions, degut a la cloració directa just

després de la captació en els pous ubicats al costat del Fluvià.

Finalment, uns pocs habitatges que no estan connectats a la xarxa d’aigua potable i

s’abasteixen de fonts superficials o pous propis,  dels quals, no hi ha dades sobre la

seva qualitat.
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El propi Ajuntament de Besalú és el responsable de la gestió de la xarxa d’abastament

d’aigua potable del municipi. A l’any 2000 comptava amb 885 abonats domèstics i 174

abonats industrials.

Referent al sistema de fiscalitat de l’aigua de Besalú, s’apliquen els principis de

subsidiarietat i de corresponsabilitat, i es té en compte que per l’ús d’un recurs s’han

de internalitzar els costos del conjunt de la gestió, posant-lo a l’abast de tothom i per

igual. Es distingeix entre abonats domèstics i industrials, aplicant diferents tarifes

segons els volums consumits.

EL SANEJAMENT DE L’AIGUAEL SANEJAMENT DE L’AIGUAEL SANEJAMENT DE L’AIGUAEL SANEJAMENT DE L’AIGUA

La xarxa de clavegueram de Besalú té trams molt nous i d’altres molt vells, fins i tot de

l’època romana. El municipi compta amb un sistema de sanejament de les seves

aigües residuals situat en el paratge del Camp dels Arrals.

La xarxa en baixa és responsabilitat de l’Ajuntament, i el control de la xarxa en alta i la

depuradora són responsabilitat del Consell Comarcal de la Garrotxa. Per altra banda,

el sanejament de les aigües residuals de la població dispersa - d’un volum poc

important en el municipi - es dóna a través de fosses sèptiques particulars, el

funcionament de les quals es desconeix perquè no hi ha cap tipus de control.

Les aigües que arriben a la depuradora de Besalú són majoritàriament de tipus

domèstic, amb unes característiques d’entrada molt uniformes. Les indústries més

problemàtiques disposen d’un sistema de depuració propi, afavorint el bon

funcionament de la depuradora.
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1.3. Estructura energètica

ESTRUCTURA ENERGÈTICA, PRODUCCIÓ, DISTRIBUCIÓ I CONSUMESTRUCTURA ENERGÈTICA, PRODUCCIÓ, DISTRIBUCIÓ I CONSUMESTRUCTURA ENERGÈTICA, PRODUCCIÓ, DISTRIBUCIÓ I CONSUMESTRUCTURA ENERGÈTICA, PRODUCCIÓ, DISTRIBUCIÓ I CONSUM

El model de consum energètic a Besalú correspon amb el model predominant a

Catalunya, amb predomini de les energies no renovables enfront de les energies

renovables, i produïdes en gran part fora del municipi. Així doncs el balanç energètic

del municipi és fortament negatiu (diferència entre l’energia produïda en el municipi i la

produïda fora d’aquest), i la dependència externa és total.

El consum mitjà d’energia al municipi de Besalú és de 2,18 Tep/habitant·any, superior

a la mitjana catalana, que és de 1,8 Tep/habitant·any. La màxima aportació a aquest

índex de consum correspon al sector industrial, que representa un 40% de l’energia

total consumida.

Les fonts energètiques més utilitzades són l’electricitat amb un 69%, seguida dels

combustibles líquids amb un 13% i el gas natural amb un 18%.

El municipi de Besalú disposa de gas natural canalitzat, provinent del gasoducte que

travessa la comarca des de Besalú fins a Olot, per consum domèstic, comercial i

industrial. El consum domèstic anual és de 360 Tep que representa un 56% i en canvi

el consum industrial de gas natural anual és de 282 Tep, un 44%.

EL CONSUM ENERGÈTIC MUNICIPALEL CONSUM ENERGÈTIC MUNICIPALEL CONSUM ENERGÈTIC MUNICIPALEL CONSUM ENERGÈTIC MUNICIPAL

El consum energètic total de les dependències i serveis municipals equival a un 1,7%

de l’energia total consumida al municipi. Aquest consum correspon a l’enllumenat

públic, als equipaments educatius (escola, llar d’infants i ludoteca), als equipaments

esportius, a l’edifici de l’Ajuntament, al casal d’avis, al centre de dia, a la Biblioteca, als

vehicles municipals (un cotxe, una furgoneta i una camioneta), a la xarxa d’aigua

potable i a l’Antic Hospital de Sant Julià on es duen a terme exposicions i xerrades.
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El consum més elevat es dóna en l’enllumenat públic, que representa un 57% del

consum total d’energia de les dependències municipals, seguit pels equipaments

educatius, que en representen un 16%.

La coherència de l’enllumenat dins el consum municipal fa recomanable establir un

model de gestió de l’enllumenat públic. En aquest sentit cal considerar el Programa

d’Energia que s’està duent a terme a nivell comarcal que, a més de crear aquest

model de gestió, haurà d’aportar directrius en relació a l’eficiència energètica i a la

contaminació lumínica. Tot i això, em de tenir en compte que només representa l’1,7%

de l’energia total consumida en el municipi.
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1.4. Contaminació atmosfèrica

LES EMISSIONSLES EMISSIONSLES EMISSIONSLES EMISSIONS

El principal focus emissor de contaminants atmosfèrics a Besalú és el trànsit de

vehicles, és a dir, la combustió dels hidrocarburs dels automòbils, seguit en menor

grau el consum de gas en el sector domèstic.

Les indústries i els mitjans de transport són una de les fonts més importants emissores

de contaminants atmosfèrics, sobretot de diòxid de carboni CO2, que contribueix a

l’escalfament global de la Terra per l’efecte hivernacle que origina. El CO2 no seria el

gas amb major efecte hivernacle sinó fos per la seva elevada concentració, que fa que

contribueixi en un 55% al canvi climàtic, que contribueix a que la temperatura mitjana

superficial del planeta augmenti.

Donada la diferència existent entre les emissions per passatger d’un vehicle privat o

d’un autobús, i considerant que la major part dels automòbils que circulen per la xarxa

viària del municipi són privats, és clar el benefici ambiental que suposaria el transport

de viatgers en vehicles col·lectius.

LA QUALITAT DE L’AIRELA QUALITAT DE L’AIRELA QUALITAT DE L’AIRELA QUALITAT DE L’AIRE

Besalú no disposa de cap estació que mesuri les immissions de contaminants

atmosfèrics i que permeti conèixer la qualitat de l’aire al municipi. A la comarca existeix

una estació de control de la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació

Atmosfèrica (XVPCA) que només mesura els nivells d’ozó – tipus de contaminant

secundari –. Per la seva ubicació – al terme municipal de Santa Pau – els valors

obtinguts no reflecteixen la qualitat de l’aire a Besalú.

La inexistència d’un control de contaminants primaris a l’atmosfera comporta el

desconeixement de la presència real de certs contaminants com el diòxid de sofre

(SO2), partícules sòlides totals (PST), monòxid de nitrogen (NO) o monòxid de carboni

(CO), que potencialment són els principals focus emissors del municipi.
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1.5. Sorolls

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I REGULACIÓCONTAMINACIÓ ACÚSTICA I REGULACIÓCONTAMINACIÓ ACÚSTICA I REGULACIÓCONTAMINACIÓ ACÚSTICA I REGULACIÓ

Una de les principals fonts de soroll de Besalú és el trànsit rodat de la N-260, que

enllaça Olot i Figueres, així com el de la C-150, que enllaça Besalú amb Banyoles, que

afecta pràcticament tot el municipi. Alhora, en el municipi hi ha diverses indústries

situades a prop de zones residencials.

A mitjans de la dècada de 1990, el soroll ocasionat pels bars i restaurants ubicats

principalment en el nucli antic de Besalú, comportà alguna queixa, que fou solucionada

ràpidament. Aquesta és la poca informació que tenim de contaminació acústica del

municipi, ja que no hi ha dades de cap tipus per poder donar una informació més

completa.

Besalú, igual que la resta dels municipis de la Garrotxa, compta amb un cadastre de

sorolls que defineix les diferents zones de sensibilitat acústica del municipi. Aquest

document ha estat elaborat des del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de

Catalunya com a base per una posterior regulació de la contaminació acústica.

Així mateix, la Generalitat de Catalunya ha redactat una Ordenança municipal tipus per

tal que cada ajuntament l’adeqüi a les particularitats i necessitats del seu municipi.

Però a 2004, Besalú no té cap ordenança que reguli la contaminació acústica del seu

municipi.
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1.6. Residus

L’INCREMENT CONSTANT EN LA GENERACIÓ DE RESIDUSL’INCREMENT CONSTANT EN LA GENERACIÓ DE RESIDUSL’INCREMENT CONSTANT EN LA GENERACIÓ DE RESIDUSL’INCREMENT CONSTANT EN LA GENERACIÓ DE RESIDUS

En els últims anys es detecta un increment en la generació de residus, que es pot

relacionar amb el model de societat de consum actual. Amb les dades existents

actualment, però, no es pot precisar si l’increment de producció es deu a les activitats

econòmiques o a la població, fet que dificulta dur a terme actuacions de minimització

i/o de valorització dels residus molt més ajustades. L’increment en la producció durant

el període 1996-2002 ha estat del 13,5%.

Aquest increment de generació de residus requereix un major esforç de gestió, enfocat

bàsicament a recollir-los i tractar-los de manera ordenada. En aquest sentit cal

destacar la millora en la gestió i tractament dels residus en els últims anys, que ha

suposat la disposició controlada del rebuig a l’abocador comarcal de Beuda.

L’abocador de Beuda comença a estar als límits de les seves posssibilitats i en un

futur pròxim caldrà trobar-li un nou emplaçament.

També cal fer esment de la millora important en els punts d’abocament incontrolat, per

una banda amb les campanyes de neteja d’aquests i per l’altra per la posada en marxa

del servei de recollida de materials voluminosos –recollida porta a porta des del 1994-.

Els sistemes actuals de tractament i gestió tenen com a principal objectiu la disposició

controlada i el reciclatge dels residus, però no es contempla com a objectiu prioritari el

foment de la minimització dels residus, és a dir, no s’actua sobre la causa sinó

directament sobre els seus efectes. Aquesta ha de ser la opció prioritària en el futur

sobretot considerant el previst en el Programa de Gestió de Residus de Catalunya

2001-2006.

La producció de residus, per habitant i dia durant l’any 2002 al municipi de Besalú, s’ha

situat a 1,57 kg/habitant dia, superior a l’1,26 Kg/habitant·dia que recull el Programa de

Residus de Catalunya.
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L’EFICÀCIA EN EL CONTROL DE LA GESTIÓL’EFICÀCIA EN EL CONTROL DE LA GESTIÓL’EFICÀCIA EN EL CONTROL DE LA GESTIÓL’EFICÀCIA EN EL CONTROL DE LA GESTIÓ

L’any 1989, la gestió dels residus a la comarca va ser delegada al Consell Comarcal

de la Garrotxa, que ha redactat el Programa de Gestió de Residus Municipals de la

Garrotxa, com a marc de referència per els sistemes de gestió de les deixalles.

Actualment aquest programa es troba en fase de revisió.

La inexistència d’una ordenança reguladora dels residus, en l’àmbit domèstic,

comercial i industrial, no permet un control eficaç del sistema. Així mateix, la manca

d’una fiscalitat dels residus clara, que permeti bonificar les actuacions de minimització

en la generació de deixalles, i la correcta selecció i gestió dels mateixos, dificulta

l’adopció d’hàbits més sostenibles per part de la població.

EL RENDIMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVAEL RENDIMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVAEL RENDIMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVAEL RENDIMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA

Segons la composició mitjana dels residus domèstics, el percentatge de materials

reciclables podria assolir el 88%. Tot i que en els darrers anys els nivells de recollida

selectiva de deixalles augmenten en valors absoluts, el rendiment d’aquesta recollida a

Besalú – materials recollits selectivament en el municipi en relació a la generació total

de deixalles – és només d’un 12,7%.

La capacitat de recollida selectiva va estretament relacionada amb el nombre de

contenidors i la seva ubicació – referida a la seva proximitat amb el ciutadà – dins el

municipi. Tot i que el nombre de contenidors de recollida selectiva per habitant a

Besalú s’estima suficient, l’elevada activitat econòmica ubicada en carrers del nucli

antic d’accés complicat, dificulta la gestió del servei de recollida.

A Besalú es donen uns rendiments de recollida per a les diferents fraccions similars als

d’altres municipis de la comarca, tot i que gran part dels comerciants i restauradors no

solen realitzar una correcta separació dels residus ni fer ús de la deixalleria.

Besalú disposa de servei de Deixalleria Local pròpia, que actua com a punt de

recollida i ordenació dels residus especials i valoritzables per a la població i petits

comerciants i industrials, que posteriorment són portats a la Deixalleria Comarcal de la

ciutat d’Olot.
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Està prevista la incorporació d’un servei de Deixalleria mòbil a nivell comarcal amb

l’objectiu de fomentar i millorar la correcta separació dels residus especials i

valoritzables.

El municipi de Besalú, segons la Llei de residus vigent, no està obligat a realitzar la

recollida selectiva de matèria orgànica, per ser una població inferior als 5.000

habitants. La propera construcció d’una planta de compostatge al municipi d’Olot, així

com les previsions del al Programa de Gestió de Residus de la comarca – manifestant

la voluntat de tots els municipis de desenvolupar la recollida orgànica – han d’ajudar a

la implantació d’aquesta recollida al terme municipal, en un futur proper.

ELS RESIDUS D’ORIGEN INDUSTRIALELS RESIDUS D’ORIGEN INDUSTRIALELS RESIDUS D’ORIGEN INDUSTRIALELS RESIDUS D’ORIGEN INDUSTRIAL

Segons la Llei de residus, la recollida i el tractament de les deixalles industrials no és

un servei d’obligat compliment per l’administració. En els darrers anys, s’ha procedit a

la desconnexió dels industrials del servei municipal de recollida i tractament de

residus, amb l’objectiu de què els propis processos industrials internalitzin els costos

associats a la generació de deixalles.

Els residus que es disposen a l’abocador comarcal procedents de la indústria són

tipificats com a residus no especials al Catàleg de Residus de Catalunya. Així mateix,

totes les empreses fan declaració anual de residus i disposen de la fulla d’acceptació

d’aquests a l’abocador comarcal.

Segons la Junta de Residus, al municipi es van declarar un total de 1177 tones de

residus industrials a l’any 2002, de les quals 773 tones van seguir vies de valorització,

333 tones anaren a dipòsit controlat, 50 tones van seguir tractaments fisico-químics i

21 tones van seguir altres vies.

LES DEJECCIONS RAMADERESLES DEJECCIONS RAMADERESLES DEJECCIONS RAMADERESLES DEJECCIONS RAMADERES

Segons el cens de la cabanya ramadera actual, d’acord amb el Programa de Gestió de

Dejeccions Ramaderes elaborat recentment pels serveis de medi ambient del Consell
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Comarcal de la Garrotxa, en el municipi no es donen excedents de nitrogen. Ni en la

producció de dejeccions ramaderes actual ni considerant el nombre màxim de places

contemplades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP).

A més del nitrogen procedent de les dejeccions ramaderes, cal considerar l’aportació

d’adobs químics al medi. Els resultats de les analítiques dutes a terme en els aqüífers

subterranis d’aquest municipi no indiquen l’existència d’una problemàtica per

contaminació de nitrats, tot i que hi ha el Pou municipal vell que es troba als límits de

la seva contaminació (43mg/L) amb 50 mg/L diem que està contaminat.

A més a més, em de destacar les aigües superficials del riu Fluvià al seu pas per

Besalú que presenten uns nivells de nitrats molt elevats, de 280 mg/L, que multiplica

per sis els límits permesos per no ésser contaminats.
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1.7. Sostenibilitat econòmica

MERCAT DE TREBALL DE BESALÚMERCAT DE TREBALL DE BESALÚMERCAT DE TREBALL DE BESALÚMERCAT DE TREBALL DE BESALÚ

Besalú registra una taxa d’activitat –relació entre la població activa i la població de 16

anys i més – del 51,5%, molt similar a la de la Garrotxa (51,6%) i lleugerament inferior

a la de Catalunya (53,4%). En els darrers anys aquesta taxa ha disminuït, degut al

descens de la taxa d’activitat masculina, ja que la femenina s’ha incrementat

lleugerament.

La taxa d’ocupació específica de Besalú – relació entre la població ocupada i la

població de 16 a 64 anys – es manté superior a la de Catalunya, amb uns baixos

nivells d’atur, destacant que en els darrers anys han augmentat les persones

ocupades del municipi.

Les persones amb contractes eventuals representen un percentatge del 18%, similar a

la mitjana catalana. La masculinització de la població ocupada és evident (60,5%),

seguint la tendència generalitzada al mercat laboral. El grau de població masculina

ocupada és similar al de la Garrotxa (60,2%) i inferior al de Catalunya (63,2%).

El 43% de la població ocupada de Besalú treballa en el sector serveis, que els últims

anys ha experimentat un important augment. A diferència del que s’observa a la

Garrotxa, el sector secundari, amb un 47% d’ocupació, ha patit un retrocés durant els

darrers anys. El sector primari també ha patit un retrocés, igualment com succeeix a la

resta de la comarca, amb només el 2,6% de la població ocupada que treballa a

l’agricultura i/o ramaderia.

Analitzant la localització dels llocs de treball de Besalú, s’observa que el saldo de

treballadors – diferència entre els que marxen a fora a treballar i els de fora que venen

a treballar – és lleugerament positiu, símptoma que Besalú és un pol d’atracció

econòmic i laboral, sobretot en els sectors secundari i terciari. A més, si s’analitza

l’evolució durant el període 1991-1996, es constata que aquesta diferència positiva ha

tendit a augmentar, al mateix temps que els llocs de treball que ofereix el municipi han

experimentat un increment del 15,4%, atribuïbles principalment al sector secundari. El

tipus d’indústria dóna feina sobretot a mà d’obra poc qualificada.
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El 36% de la població activa de Besalú treballa fora del municipi, majoritàriament en

els sectors secundari i terciari, alhora que el 39% dels llocs de treball que ofereix el

municipi estan ocupats per treballadors d’altres poblacions, sobretot en la indústria.

La taxa d’atur de Besalú (4,03%), en data de març de 2003, és inferior a la mitjana

comarcal i molt inferior a la catalana, essent més elevat en la població de més de 40

anys i amb una formació acadèmica baixa. Cal tenir present que a la Garrotxa, on

treballen la gran majoria de ciutadans del municipi, l’atur és poc significatiu.

L’ESTRUCTURA ECONÒMICA DEL MUNICIPIL’ESTRUCTURA ECONÒMICA DEL MUNICIPIL’ESTRUCTURA ECONÒMICA DEL MUNICIPIL’ESTRUCTURA ECONÒMICA DEL MUNICIPI

Històricament Besalú havia estat un centre comercial important a nivell comarcal. Tal i

com succeeix a nivell català, en els darrers anys el municipi ha apostat per una

economia basada en el sector terciari, en detriment de l’industrial, que ha experimentat

un retrocés significatiu.

Durant el període 1991-1996, s’observa que les places laborals de Besalú han

augmentat en un 15,4%, passant de 727 a 839 llocs de treball, degut principalment  al

creixement del sector industrial del municipi. En canvi, a la comarca del la Garrotxa el

nombre de llocs de treball pràcticament s’ha mantingut estable durant aquest període.

MOBILITAT LABORAL A BESALÚ ASSOCIADA A LA SEVA ÀREAMOBILITAT LABORAL A BESALÚ ASSOCIADA A LA SEVA ÀREAMOBILITAT LABORAL A BESALÚ ASSOCIADA A LA SEVA ÀREAMOBILITAT LABORAL A BESALÚ ASSOCIADA A LA SEVA ÀREA
D’INFLUÈNCIAD’INFLUÈNCIAD’INFLUÈNCIAD’INFLUÈNCIA

Dins l’àrea d’influència a què pertany Besalú s’estableix un important flux de persones

per raons de treball. A l’any 1996 el saldo de treballadors dels diferents sectors

econòmics era positiu, exceptuant els serveis, tot i haver augmentat el nombre de llocs

de treball que ofereix el municipi.

Actualment el sector industrial és el que ofereix més llocs de treball. Al 1996 el 44%

dels llocs de treball d’aquest sector eren ocupats per població d’altres municipis,

principalment de Banyoles i Olot, i un nombre menor d’habitants de Besalú (el 18% de

la població activa) es desplaçaven a treballar al sector industrial a d’altres municipis.
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La dependència observada en el comerç i els serveis respecte a les poblacions veïnes

queda reflectida en la mobilitat per raons de treball. El balanç de treballadors del sector

terciari és clarament negatiu: un 37% de població ocupada en el sector serveis de

Besalú treballa fora, mentre que 105 llocs de treball del municipi són ocupats per

població principalment provinent de Banyoles.

La mobilitat laboral – tan importadora com exportadora – ha augmentat en els darrers

anys a Besalú. El transport col·lectiu regular que uneix Olot amb Girona i Figueres,

amb nombroses parades al municipi de Besalú, pot contribuir a disminuir l’ús del

vehicle privat, amb les millores ambientals i socials que això comporta.

EL SECTOR PRIMARI: LA REGRESSIÓ DE L’AGRICULTURA I LAEL SECTOR PRIMARI: LA REGRESSIÓ DE L’AGRICULTURA I LAEL SECTOR PRIMARI: LA REGRESSIÓ DE L’AGRICULTURA I LAEL SECTOR PRIMARI: LA REGRESSIÓ DE L’AGRICULTURA I LA
RAMADERIA TRADICIONALRAMADERIA TRADICIONALRAMADERIA TRADICIONALRAMADERIA TRADICIONAL

A Besalú l’agricultura i la ramaderia tradicionals estan experimentant una tendència

clarament regressiva, com succeeix a nivell català i comarcal. Actualment queden 6

explotacions agrícoles i/o ramaderes que donen 21 llocs de treball dels quals un 38%

són persones residents a Besalú.

Les antigues explotacions eren poc tecnificades, amb un baix valor afegit i que

actualment es tradueixen en una feble competitivitat en el sector. En els darrers anys

han disminuït el nombre d’explotacions (de 22 a 6), la superfície cultivada i el nombre

d’unitats ramaderes, així com el nombre de treballadors del sector (de 24 a 21).

Pràcticament la totalitat de l’agricultura està dedicada als conreus herbacis de secà, la

qual cosa hauria d’afavorir el manteniment sostenible dels nivells de l’aqüífer de la

zona. Tot i això, es té constància que en períodes d’aridesa estacional es reguen

alguns dels cultius, però es desconeix l’aigua consumida.

EL DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR SECUNDARIEL DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR SECUNDARIEL DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR SECUNDARIEL DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR SECUNDARI

El sector industrial de Besalú és el principal sector del municipi i és el que ofereix el

nombre més elevat de llocs de treball, oferta 415 places de les quals un 56%
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d’aquestes són ocupades per persones residents a Besalú, ja al 1996 un 44% eren

ocupades per treballadors residents en d’altres municipis.

Tot i que la tendència en aquests últims anys ha sigut un augment en l’obertura

d’establiments industrials (de 30 a 37), la tendència del sector secundari és de

disminuir en pro al sector terciari, tal i com succeeix a la Garrotxa, comarques de

Girona i Catalunya.

Pel que fa la distribució per activitats, a Besalú hi ha diverses tipologies d’indústria:

tèxtil, química, alimentària, etc. La pluralitat d’activitats, des de la perspectiva de la

sostenibilitat econòmica, cal interpretar-la positivament perquè no hipoteca el futur del

sector, en funció exclusivament del desenvolupament d’un subsector.

Majoritàriament les empreses són de caràcter manufacturer, d’alt consum energètic i

requereixen d’un gruix important de personal no qualificat. Actualment a Besalú hi ha 7

empreses que tenen més de 9 treballadors.

EL SECTOR TERCIARI: EL TURISME, PRESENT I FUTUREL SECTOR TERCIARI: EL TURISME, PRESENT I FUTUREL SECTOR TERCIARI: EL TURISME, PRESENT I FUTUREL SECTOR TERCIARI: EL TURISME, PRESENT I FUTUR

En el sector terciari s’hi diferencien tres branques d’activitat: comerç, serveis i turisme.

L’elevada oferta comercial i de serveis del municipi ha provocat que molts habitants de

municipis veïns – com Beuda, Maià de Montcal i Sant Ferriol- es desplacin fins a

Besalú per satisfer les necessitats de consum.

El sector terciari ofereix 332 llocs de treball dels quals el 68,4% estant ocupats per

persones residents en el municipi. D’altra banda, el nombre d’establiments de serveis

ha augmentat molt en els darrers anys, sobretot els dedicats a l’hostaleria, s’ha passat

de 140 a 168 establiments entre el 1994-2001. No obstant, el municipi no disposa de

serveis tecnològics o generadors de valors afegits que puguin atraure mà d’obra

qualificada.

L’oferta turística és molt considerable, ja que el passat històric de la vila i el seu

patrimoni arquitectònic atrauen nombrosos visitants al llarg de tot l’any. Besalú compta

amb un total de 124 places hoteleres, distribuïdes en cinc hotels i hostals, alhora que
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s’ofereixen nombroses activitats turístiques – fires, festes, visites guiades, etc. –, un

centre d’informació i, fins i tot, una pàgina web pròpia per donar a conèixer el municipi.
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1.8. Sostenibilitat social

EL CREIXEMENT DEMOGRÀFIC: EL MOVIMENT NATURAL I LAEL CREIXEMENT DEMOGRÀFIC: EL MOVIMENT NATURAL I LAEL CREIXEMENT DEMOGRÀFIC: EL MOVIMENT NATURAL I LAEL CREIXEMENT DEMOGRÀFIC: EL MOVIMENT NATURAL I LA
INCIDÈNCIA DEL PROCÉS IMMIGRATORIINCIDÈNCIA DEL PROCÉS IMMIGRATORIINCIDÈNCIA DEL PROCÉS IMMIGRATORIINCIDÈNCIA DEL PROCÉS IMMIGRATORI

Besalú experimentà un creixement demogràfic a partir dels anys vuitanta del segle

passat, assolint 2.137 habitants el 1981. A partir de llavors perdé població (1.983

habitants l’any 1999) amb una lenta recuperació posterior fins a assolir els 2.161

habitants al novembre de 2003.

Durant el període 1988-2000, el creixement vegetatiu i el saldo d’immigració del

municipi van ser negatius. A partir de l’any 2000, la immigració externa comporta un

lleuger increment demogràfic per Besalú, essent més destacada la procedent de

països africans, principalment Marroc. Aquest fenomen, que s’està convertint en una

realitat tangible a les societats occidentals, permet en molts casos mitigar el descens

natural de la població i, fins i tot, propiciar un creixement.

Alhora s’observa que la població de Besalú majoritàriament és nascuda a les

comarques de Girona, però també hi ha un percentatge important de nascuts a la

província de Barcelona.

En definitiva, es pot dir que amb l’actual moviment natural de la població es fa difícil

garantir el manteniment demogràfic i el rejoveniment de l’estructura d’edats. Així

doncs, si es vol positivitzar aquesta tendència caldria assumir, davant la impossibilitat

que es produeixi a curt termini canvis en els factors vegetatius, l’arribada de nova

població en el municipi. No obstant, aquest escenari requerirà unes respostes

adequades als possibles problemes associats de segregació i manca d’habitatge

social que facilitin la integració dels nouvinguts i assegurin una bona cohesió social

amb els ciutadans de Besalú.
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L’ENVELLIMENT DE LA POBLACIÓ, UNA REALITATL’ENVELLIMENT DE LA POBLACIÓ, UNA REALITATL’ENVELLIMENT DE LA POBLACIÓ, UNA REALITATL’ENVELLIMENT DE LA POBLACIÓ, UNA REALITAT

El pes específic de la població d’edat més avançada al municipi és superior als

registres de Catalunya i de la Garrotxa.

Si s’analitza l’estructura d’edats de Besalú s’observa que la taxa d’envelliment de la

població ha augmentat en el període comprès entre els anys 1986-2003. La disminució

dels riscos de defunció que s’ha produït en les darreres dècades ha propiciat una

major esperança de vida, fet que queda reflectit en l’elevada presència de contingents

poblacionals de més edat.

La gent gran és un col·lectiu que precisa de serveis concrets, que moltes vegades van

més enllà dels merament tangibles. Al municipi de Besalú el 24,2% de la població té

més de 64 anys, percentatge superior a la mitjana comarcal i catalana.

Per altra banda, entre 1996 i 2003, es constata un manteniment de la població infantil

(0-15 anys), amb un índex lleugerament inferior als de la Garrotxa i Catalunya.

TIPOLOGIA DELS HABITATGES DE BESALÚTIPOLOGIA DELS HABITATGES DE BESALÚTIPOLOGIA DELS HABITATGES DE BESALÚTIPOLOGIA DELS HABITATGES DE BESALÚ

El terme municipal de Besalú s’estructura en un nucli que agrupa el 98,3% de la

població, la qual cosa facilita el manteniment de les infraestructures i els serveis

bàsics.

El perfil de llar del municipi és familiar en un 83%, però cal destacar també la

presència de llars no familiars que, formades per una sola persona, han experimentat

un creixement significatiu durant el període 1991-1996. Al 1996 la dimensió mitjana de

les llars és de 2,7 persones.

La gran majoria d’habitatges són de primera residència (77%), amb un 12%

d’habitatges vacants. En contrast amb altres municipis de la província de Girona, la

presència de segones residències no és molt rellevant. Majoritàriament els habitatges

són de propietat (81%), fet coincident amb la resta de la comarca, on s’observa un

elevat arrelament de la cultura de la propietat.
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Més del 31% dels edificis de Besalú foren construïts abans de 1941, i de 1971 a 1995

es dugué a terme una important activitat constructora que va donar lloc al 24% dels

edificis actuals. En el últims anys la mitjana d’edificis construïts es situa al voltant de 6

per any. Alhora també destaca el fet que entre els anys 1992 i 2002 només s’ha

construït un habitatge de protecció oficial.

L’oferta d’habitatges de lloguer és escassa i no és massa econòmica. Aquest fet

dificulta la retenció de la població jove en el municipi, i impedeix atraure persones que

fixen la seva residència a punts de la comarca on l’oferta d’habitatges és major i amb

millors condicions financeres. Malgrat tot, durant l’any 2003 l’Ajuntament de Besalú i

l’Institut Català del Sòl han promogut sis habitatges de promoció oficial per a joves del

municipi.

Al 2001 la gran majoria d’habitatges disposen d’instal·lacions bàsiques, però alguns

encara no tenen serveis essencials com aigua corrent o evacuació d’aigües residuals.

Cal remarcar també, que el municipi disposa de gas natural canalitzat.

SALUT I PROTECCIÓ SOCIALSALUT I PROTECCIÓ SOCIALSALUT I PROTECCIÓ SOCIALSALUT I PROTECCIÓ SOCIAL

L’envelliment de la població és un dels principals reptes de la salut pública de les

societats occidentals. Aquesta tendència demogràfica es seguirà pronunciant en el

futur, requerint un reforç dels recursos per afrontar les necessitats sanitàries i socials

de la gent gran.

La problemàtica social que en deriva es pot veure agreujada pel creixent nombre de

persones d’edat avançada que viuen soles, molt sovint en edificis antics i algunes

vegades sense instal·lacions bàsiques.

Converses mantingudes amb els assistents i educadors del Consorci de Benestar

Social de la Garrotxa han permès considerar la dificultat de la població més gran del

municipi per accedir a l’assistència social, tot i que Besalú disposa d’una oferta

important en aquest sentit: Casal de Juvilats, Centre de Dia, un servei de repartiment

d’àpats a domicili i, en un futur proper, una Residència per a la Gent Gran. Aquests
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serveis majoritàriament són utilitzats pels habitants del municipi, però també per

alguns dels pobles veïns.

La mobilitat és un altre aspecte destacable dins la sostenibilitat social. El municipi de

Besalú disposa de transport públic, que comunica la població amb Olot, Figueres,

Girona i Barcelona.

OFERTA EDUCATIVA I NIVELLS D’INSTRUCCIÓOFERTA EDUCATIVA I NIVELLS D’INSTRUCCIÓOFERTA EDUCATIVA I NIVELLS D’INSTRUCCIÓOFERTA EDUCATIVA I NIVELLS D’INSTRUCCIÓ

El nivell d’instrucció de la població de Besalú és relativament baix a causa de

l’estructura demogràfica. Un 39% de la població de més de 16 anys del municipi ha

assolit nivells d’estudis de segon i tercer grau.

Malgrat això, l’estructura econòmica del municipi precisa de mà d’obra no qualificada i

ofereix pocs llocs de treball que requereixin nivells elevats d’instrucció.

Els nens i nenes amb edats compreses entre els 3 i 12 anys assisteixen al CEIP

Salvador Vilarrasa, situat al mateix municipi, que també cobreix les necessitats

educatives de Beuda, Maià de Montcal i Sant Ferriol. El municipi també disposa de llar

d’infants i d’una ludoteca municipal.

Els joves de Besalú que cursen l’ensenyament secundari obligatori s’han de desplaçar

a l’IES Garrotxa d’Olot, que és el centre públic assignat pels estudiants del municipi. A

la capital de la Garrotxa també s’hi ubiquen tres instituts d’ensenyament secundari

concertats i dos altres de públics.

 CULTURA I ASSOCIACIONISME A BESALÚ CULTURA I ASSOCIACIONISME A BESALÚ CULTURA I ASSOCIACIONISME A BESALÚ CULTURA I ASSOCIACIONISME A BESALÚ

Besalú té una vida cultural i associativa molt important, amb una trentena

d’associacions de tipologia molt variada, algunes de  llarga tradició, que apleguen

ciutadans de totes les edats alhora que atrauen els habitants de les poblacions veïnes

i els visitants ocasionals.
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La vida esportiva és molt intensa, amb clubs esportius que disposen pavelló

poliesportiu, camp de futbol, pistes de tennis i piscina municipal.

Al llarg de l’any l’oferta cultural de Besalú també és molt àmplia i diversa, amb

nombroses activitats culturals, esportives, lúdiques, etc.

Des de l’Ajuntament s’han potenciat els aspectes culturals, amb la dotació

d’instal·lacions i de material que ho han fet possible. Així, Besalú disposa de la

Biblioteca, l’Arxiu Històric, la sala multifuncional de Cal Campaner, l’Aula d’Adults i

Ràdio Besalú.





2. DIAGNOSI ESTRATÈGICA



LES OPORTUNITATS I NECESSITATS D’ARGELAGUER DERIVADES DE LA SEVA SITUACIÓ ESTRATÈGICA EN EL TERRITORI

Argelaguer forma part d’una àrea urbana funcional que s’articula al llarg de l’eix de la

conca alta del Fluvià, amb capital a Olot, dins la qual s’estableixen relacions de

cohesió més enllà dels límits administratius.

Argelaguer és un municipi que ha apostat per una economia basada en la indústria i

els serveis, recolzada en el principal eix viari de la Garrotxa.

El terme municipal d’Argelaguer està dividit per la N-260. El desdoblament d’aquesta

carretera millorarà les comunicacions, però alhora suposarà una important pèrdua de

sol agrícola i actuarà com a barrera fragmentadora, limitant la permeabilitat entre

espais naturals.

Argelaguer juga un paper connector important a nivell territorial donada la seva

situació de proximitat entre dos espais naturals protegits -el Parc Natural de la Zona

Volcànica de la Garrotxa i l’Alta Garrotxa-, així com per la seva xarxa hidrogràfica.

Les importants modificacions de les Normes Subsidiàries (1989) i els canvis

estructurals que poden esdevenir-se amb la construcció de l’autovia A-26, plantegen

la necessitat de redefinir el planejament del municipi.

LA FUNCIÓ DE LA ZONA NO URBANITZABLE D’ARGELAGUER

La disminució dels conreus i pastures de la plana d’Argelaguer a favor de sòl

industrial, residencial i d’infraestructures viàries ha comportat una clara regressió de

l’activitat agrícola, una pèrdua de qualitat del paisatge i una fragmentació important

de la connectivitat ecològica.

El municipi presenta un extens espai forestal, en un bon estat de conservació, que

compleix funcions ambientals com el manteniment de la biodiversitat i la connectivitat

amb el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i les àrees forestals dels

municipis veïns.

El tractament  de l’espai agrari, forestal i fluvial en les Normes Subsidiàries (1989), no

assegura ni potencia la conservació dels seus elements naturals i paisatgístics.

Argelaguer és un dels pocs municipis de la Garrotxa que no és excedentari en la

producció de dejeccions ramaderes en relació a la seva superfície agrària útil.

No es disposa de dades sobre la qualitat de les aigües superficials al seu pas per

Argelaguer, malgrat els abocaments urbans i industrials del municipi. Pròximament,

degut a les obres de desdoblament de la N-260, s’han previst controls del riu Fluvià,

riu Llierca, riera de Sales, torrent del Vinyot i torrent de Can Sis Rals.

Els guixos existents en el subsòl de la zona on està projectat el creixement

residencial poden formar dolines i provocar esfondraments. Un estudi geotècnic

podria assegurar la viabilitat del projecte.

LA MIXTIFICACIÓ D'USOS EN L'ESTRUCTURA URBANA DEL MUNICIPI

L’estructura urbana del municipi, en dos nuclis poblacionals –Argelaguer (75%) i

Hostalnou de Llierca o Barri del Pont (6%)- i la resta de població disseminada (19%),

no facilita el manteniment de les infraestructures i dels serveis municipals.

Un 6% de la població resideix al Barri del Pont, molt proper al nucli de Sant Jaume de

Llierca, que li ofereix la majoria dels serveis i infraestructures.

Dels 141 llocs de treball que oferia el municipi al 1996, només el 39% són ocupats

per residents d’Argelaguer, mentre que un 73% són en el sector industrial.

A nivell comarcal s'està donant una reubicació de les indústries existents, arrel del

trasllat d’empreses d'Olot a d'altres municipis veïns. Argelaguer ha duplicat el seu sòl

industrial, oferint nombroses parcel·les. Cal tenir en compte però, l’elevat cost

municipal que generen els polígons industrials en quant a necessitats i manteniment

de serveis i infraestructures.

En els darrers 10 anys a Argelaguer s’han construït 22 habitatges nous, cap d’ells de

protecció oficial. Aquesta dinàmica constructiva, juntament amb la poca oferta

d’habitatges de lloguer, dificulta que la gent jove del municipi, així com la que treballa

a la seva indústria, puguin optar a una residència.

El patrimoni històric d’Argelaguer es troba en bon estat de conservació i ben

senyalitzat, però no es potencien els valors naturals del municipi. L’oferta turística és

poc significativa.



LA POBLACIÓ: SUBJECTE I OBJECTE DEL TERRITORI

En els darrers 15 anys la població d’Argelaguer ha augmentat lleugerament, sobretot

degut a immigració procedent de la província de Barcelona.

El 26% dels habitants d’Argelaguer tenen més de 65 anys, alhora que hi ha un

augment important de la població entre 0 i 15 anys, fet que confirma el recanvi

generacional del municipi.

El projecte d’urbanització dels camps de Morató duplicarà la població del municipi, fet

que comportarà un important increment de serveis bàsics com aigua, eliminació de

residus, etc.

L’escola municipal d’educació primària es troba al 77% de la seva capacitat i

pràcticament tots els nens i nenes del municipi entre 3 i 12 anys hi assisteixen,

exceptuant els del Barri del Pont que van a Sant Jaume de Llierca.

En els darrers anys s’ha detectat un descens de la població que sap escriure el

català, principalment degut a l’afluència significativa d’immigrants no catalano-

parlants.

Les demanda social més important és un servei de guarderia, per abans i després de

l’horari escolar, que s’adeqüi a l’horari laboral dels pares. Alhora, hi ha una manca

d’ofertes d’oci diversificades per a joves.

LA IMPORTÀNCIA EN LA GESTIÓ DELS SERVEIS BÀSICS I L’OPTIMITZACIÓ D'INFRASTRUCTURES

L’aigua potable està consorciada amb els municipis de Montagut i Oix i Tortellà, fet

que suposa una optimització del sistema i una considerable reducció dels costos de

la xarxa i del manteniment.

El Consorci del Gomarell difícilment podrà assumir un increment de la demanda

d’aigua degut a l’ampliació prevista del polígon industrial d’Argelaguer.

Es desconeixen les extraccions d’aigua dels pous per a ús domèstic, agrícola o

industrial.

El municipi d’Argelaguer no compta encara amb un sistema de sanejament per les

seves aigües residuals, d’origen urbà o industrial. La construcció de la depuradora

d’Argelaguer-Sant Jaume de Llierca no està prevista fins a l’any 2006.

El municipi ja disposa de gas natural canalitzat i, degut a la seva indústria, és el quart

municipi de la comarca que més en consumeix.

El consum de l’empresa Cales de Llierca SA representa el 83% del consum energètic

total d’Argelaguer, essent el gas natural i el coc de petroli els combustibles més

utilitzats pel municipi.

Argelaguer no disposa de cap estació que mesuri les immissions de contaminants

atmosfèrics que permeti conèixer la qualitat de l’aire.

Els sistemes actuals de tractament i de gestió de deixalles no tenen com a objectiu

prioritari la reducció dels residus.

La implantació de la recollida de matèria orgànica l’àrea urbana d’Olot hauria de

facilitar ampliar aquest servei a Argelaguer.

La proximitat del polígon industrial d’Argelaguer amb la zona residencial, ha

ocasionat queixes per soroll. A més a més, cal considerar els problemes de sorolls

que pot comportar l’ampliació prevista d’aquest polígon.



LES NORMATIVES LOCALS COM A EINES DE CONTROL I GESTIÓ

Les Normes Subsidiàries de 1989 han tingut modificacions importants, essent

necessària una reelaboració d’aquestes.

No existeix cap normativa clara que reguli la integració paisatgística de les àrees

urbanes i industrials amb el seu entorn.

La Garrotxa no disposa d’un Programa d’Energia que aporti directrius per millorar

l’eficiència energètica, desenvolupar les energies renovables i reduir la contaminació

lumínica, tant a nivell públic com privat.

En l’actualitat no hi ha control sobre les fosses sèptiques del municipi.
Argelaguer compta amb un cadastre de sorolls, però no disposa d’una ordenança

que reguli la contaminació acústica del municipi.


