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1.1. Territori i medi natural

LA POSICIÓ DE MIERES ENTRE ESPAIS NATURALS PROTEGITSLA POSICIÓ DE MIERES ENTRE ESPAIS NATURALS PROTEGITS

La relació entre l’ordenació del territori i el medi natural fa factible l’elaboració d’una

diagnosi conjunta, que facilitarà el posterior plantejament d’estratègies comunes.

D’aquesta manera es potencia un desenvolupament sostenible que permet l’evolució

del territori i de la població respectant el medi natural.

El municipi de Mieres presenta un 7% de  la seva superfície dins del Parc Natural de la

Zona Volcànica de la Garrotxa i un 0,8% dins l’Espai Natural de Rocacorba. Tot i la

poca presència d’espais protegits dins del terme municipal, cal destacar la seva

situació estratègica, basada en la curta distància entre els dos EIN i la presència d’un

continu d’alzinars i carrascars com a hàbitat d’interès comunitari que possibiliten la

connectivitat dels espais de muntanya entre ells i també amb els de la vall, el que li

confereix una posició de gran interès dins la xarxa d’espais d’interès natural de

Catalunya.

Aquesta situació estratègica entre espais naturals protegits obliga a la conscienciació

del municipi de la seva posició privilegiada dins del marc d’espais d’interès del territori

català. D’aquesta manera el sòl no urbanitzable del municipi pren un paper de vital

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

Mieres ha de potenciar aquesta realitat i buscar el reconeixement de la seva

singularitat dins del marc global de la comarca.
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MIERES DINS EL MARC COMARCALMIERES DINS EL MARC COMARCAL

Malgrat que Mieres pertany a la comarca de la Garrotxa, la seva posició a l’extrem

oriental i limítrofa amb la comarca del Pla de l’Estany, fa que Mieres sigui un municipi

dins la zona d’influència de l’àrea urbana de Banyoles.

Els antecedents històrics, el mercat de treball i l’estat de la carretera són els tres

condicionants principals que fan que Mieres sempre hagi mirat cap a Banyoles.

No obstant, la seva posició a cavall entre les dues comarques li confereix un valor

afegit al convertir-se en la ròtula d’encaix entre un espai lacustre i un de volcànic.

La nova reestructuració de la xarxa viària ha fet que Mieres quedi al marge dels eixos

principals comarcals de comunicacions viàries, però aquest fet ha donat a Mieres un

caràcter rural i una tranquil·litat que és el seu principal atractiu. Aquesta ruralitat no ha

d’ésser incompatible amb una millora de les comunicacions tecnològiques.

LA CONFIGURACIÓ I ESTRUCTURACIÓ DEL MUNICIPILA CONFIGURACIÓ I ESTRUCTURACIÓ DEL MUNICIPI

Només el 55% de la població a Mieres es concentra al nucli urbà. La resta viu

disseminada pel terme municipal, només el sector de Ruïtlles té una disposició més

agrupada seguint l’eix del Ritort. Aquest alt percentatge de població disseminada

comporta al municipi un cost afegit en el manteniment i millora de les infrastructures i

serveis bàsics.

La característica més remarcable del nucli és la seva estructura singular composada

per barris separats amb identitat pròpia, sense formar un continu urbà. La Sallera i

Sant Pere cresqueren al voltant de les esglésies de Santa Maria de la Romeria i de

Sant Pere respectivament i són els assentaments més antics. El Pujolet, situat entre

els nuclis de Sant Pere i la Sallera, és un sol carrer format per vuit cases alineades. El

Carrer de Can Caló s’anà bastint al llarg del camí, potser pel progressiu abandó del
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camp i la necessitat d’haver de fer una vida més urbana. El seu desenvolupament s’ha

realitzat a esquenes de la riera, que no s’ha potenciat, i diferents actuacions l’han

reduït a ser com un canal que travessa el nucli.

L’avantprojecte del POUM preveu una població potencial de 480 persones a l’horitzó

de l’any 2014. Aquest increment del 30 % s’absorbiria edificant els espais buits entre

els diferents barris per tal de donar una cohesió al conjunt urbà.

Les Normes urbanístiques haurien de definir les característiques tipològiques i

constructives dels nous creixements per tal de mantenir el caràcter i l’estètica del

municipi.

L’ESPAI AGRARI I FORESTALL’ESPAI AGRARI I FORESTAL

Tot i que el sector primari ha experimentat un fort retrocés, el 29% de la població

encara es dedica a activitats agropequàries, gestionant una part important del territori.

En un període de 10 anys Mieres ha passat de 77 a 22 explotacions agràries i això ha

representat una pèrdua de la meitat de la superfície agrària del municipi. Malgrat tot,

Mieres manté un marcat caràcter agrari i ramader.

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

és l’element fonamental de transformació, creació i evolució dels paisatges rurals.

La disminució de sòl d’ús agrícola comporta un augment de matollars, brolles,

bosquines i finalment del bosc. La distribució del sòl a Mieres està amb consonància

amb la resta de la comarca, on el bosc ocupa un lloc primordial – 75% de la superfície

municipal –, seguit a una distància molt gran per la superfície de conreu.

Aquesta homogenització de la massa forestal implica una pèrdua de la biodiversitat,

amb la pèrdua d’aquelles espècies pròpies de les zones de transició.

La gestió forestal ha afavorit l’expansió de les pinedes sobre la vegetació potencial de

planifolis i aquest fet incrementa notablement el risc d’incendi.
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LA XARXA DE COMUNICACIONS: PRESENT I FUTURLA XARXA DE COMUNICACIONS: PRESENT I FUTUR

El nucli de Mieres té com a carretera municipal d’accés la GI-524, que travessa en

direcció est-oest per la zona nord, i que el comunica amb Santa Pau-Olot en sentit

oest i Sant Miquel de Campmajor-Banyoles per l’est. Hi ha una carretera de la

Diputació, la GIV-5243, que transcorre en direcció nord-sud fins el nucli del Torn.

El seu mal estat en els darrers anys ha fet que fos uns carretera poc transitada,

excepte pels veïns de municipis com Santa Pau o Mieres. Les obres de remodelació

actual han millorat una mica la situació tot i que no estan acabades i encara queden

molts trams per revisar.

La xarxa de camins rurals és extensa i no està inventariada. Aquesta xarxa té especial

importància ja que ha de donar accés a les granges i masies on viu la població

disseminada, a part de facilitar el turisme rural, el senderisme i l’accés a les zones

d’interès paisatgístic.

Actualment el transport públic que connecta el municipi amb els municipis veïns és

deficient i poc utilitzat pels mierencs. Es redueix a dos serveis setmanals amb destí

Banyoles -dimecres i dissabtes- i un servei els dimecres direcció Olot. No hi cap

empresa que ofereixi un servei públic regular de viatgers.

ELS CRITERIS D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICAELS CRITERIS D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA

El marcat caràcter rural i la poca pressió urbanística han contribuït a que el municipi

hagi conservat la seva identitat paisatgística. Tot i això encara queden alguns

elements dissonants que s’haurien de resoldre, com les restes del que havia d’ésser la

urbanització la Reserva, l’antic camp de futbol i l’estesa de línies elèctriques que

subministren la població disseminada.

Al nucli de Mieres no hi ha grans elements pertorbadors del fons escènic, excepte el

pavelló polisportiu que actualment està en construcció. El paisatge s’ha considerat
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com un factor important a l’hora de prendre decisions urbanístiques i així ho contempla

l’avantprojecte del Pla d’Ordenació Urbana Municipal. No obstant això, una actuació

que podria alterar l’harmonia del nucli seria la proposta del POUM sobre el Pla

Especial PE-2 si es manté la volumetria i sostre edificable del projecte.
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1.2. Balanç d’aigua

LES AIGÜES SUPERFICIALS I SUBTERRÀNIESLES AIGÜES SUPERFICIALS I SUBTERRÀNIES

Hi ha estudis pocs estudis específics sobre les aigües superficials ni subterrànies del

terme municipal de Mieres, malgrat la proximitat al Parc Natural de la zona volcànica

de la Garrotxa i la importància del terme municipal com a connector entre espais

ecològics PEIN.

No obstant, es pot parlar d’una certa estabilitat hidràulica dins del municipi, ja que no

es té coneixement de gran escassetat d’aigua. Tot i la menor pluviometria registrada

en els darrers anys, l’aigua captada directament de la deu existent per sobre de Can

Mas sol ésser suficient per abastar la població resident al nucli excepte en èpoques

estivals. El pou del Camí de Finestres assegura el subministrament en cas de que

l’aigua captada de la deu sigui insuficient.

La millora i ampliació de la xarxa pública efectuada l’any 2000, juntament amb la

inauguració de la xarxa de Ruïtlles fa que actualment es garanteixi l’abastament

d’aigua a la major part de la població. La xarxa de Ruïtlles preveu subministrar aigua a

deu masos, encara està a l’espera d’entrar en total funcionament, i de moment compta

només amb un abonat connectat.

No hi ha estudis sobre la qualitat de les aigües superficials de la Riera del Merdançà,

Ritort ni cap dels torrents del municipi, tot i que es suposa que a la capçalera del

Merdançà l’aigua ha de ser molt neta ja que no hi ha activitats antròpiques ni

agropequàries importants. No obstant, la naturalitat de la riera es veu molt alterada al

seu pas pel nucli i en l’anàlisi de l’índex QBR del bosc de ribera aquest rep un valor

qualificat com a pèssim o dolent.

La informació de la que es disposa sobre les aigües subterrànies és escassa. Segons

l’ACA existeixen 7 pous legalitzats, però les úniques fondàries que es coneixen són les

dels pous municipals del Camí de Finestres i de la Cadamunt, de 100 i 120 m.
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respectivament. No hi ha cap dada sobre oscil·lacions piezomètriques. Pel que fa a la

qualitat de les aigües subterrànies, els resultats d’unes anàlisis efectuades l’any 2001

a diferents pous i fonts del municipi indiquen que no es supera en cap punt els límits

màxims dels paràmetres establerts.

L’Ajuntament realitza analítiques periòdiques - cada 3 mesos - de les fonts més

properes o utilitzades i n’exposa els resultats públicament. Els controls analítics

realitzats en algunes de les fonts de Mieres han demostrat la no potabilitat de les

seves aigües, encara que no presentin nivells significatius de nitrats i la presència de

coliforms sigui variable. L’única font d’aigua clorada és la Font de la Plaça Major ja que

està connectada a xarxa.

CAPTACIÓ, POTABILITZACIÓ I QUALITAT DE L’AIGUACAPTACIÓ, POTABILITZACIÓ I QUALITAT DE L’AIGUA

La distribució de la població al municipi, amb un alt percentatge de població

disseminada (45%), dificulta el fet de connectar a tothom a la xarxa d’aigua potable.

Malgrat tot Mieres sembla haver resolt força bé el problema a través de dues xarxes

independents amb les que abasteix la major part de la població; una xarxa de

distribució d’aigua potable que subministra als diferents barris del nucli urbà i el sector

de Can Mas, amb un total de 160 abonats; i una altra xarxa recentment inaugurada

que preveu l’abastament dels 10 masos del barri de Ruïtlles. La captació de l’aigua per

abastament públic es realitza a través d’una deu superficial o un pou en el cas del

nucli, i d’un pou en el cas de la xarxa de Ruïtlles. Es pot considerar que el sistema de

potabilització emprat és correcte ja que les analítiques realitzades no reflecteixen

signes de contaminació.

Tenint en compte que la distribució en xarxa d’aigua potable només es realitza al nucli

urbà i al sector Ruïtlles, és de suposar que tota la població disseminada obté l’aigua a

través de fonts i pous, tot i haver-n’hi només 7 de legalitzats. Cal destacar que a

Mieres, igual que en altres municipis de la Garrotxa, l’aigua s’ha vist sempre com un

recurs ilimitat i fins i tot excedentari, considerant-la com un bé particular lligat a la
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propietat de la finca. Això fa que en general la població no vegi la necessitat de

legalitzar els pous ni de posar comptadors per tal de poder gestionar millor l’aigua.

Cal tenir present 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. Cal premiar l’estalvi d’aigua i

penalitzar els consums abusius.

La manca d’informació global sobre els volums posats en xarxa i el consums dels pous

particulars impossibilita la planificació i gestió sostenible d’aquest recurs, ja que no es

poden valorar amb rigorositat els volums incontrolats, ni les pèrdues de la xarxa, ni

l’equilibri de aqüífer.

EL SANEJAMENT DE L’AIGUAEL SANEJAMENT DE L’AIGUA

Actualment el nucli de Mieres compta amb tres xarxes de clavegueram independents

connectades a dues estacions depuradores, una pel barri de la Sallera i l’altra per una

part del barri de Sant Pere i Can Caló. En un futur es preveu connectar a aquesta

segona depuradora una nova xarxa de clavegueram, que recollirà les aigües residuals

generades per la part de Sant Pere que encara no està connectada i les aigües

residuals procedents de la zona esportiva, garantint el sanejament de tot el nucli urbà

de Mieres.

Les plantes depuradores també estan dimensionades per sanejar el possible

increment de població si s’edifiquessin les parcel·les que queden encara per

urbanitzar. El sanejament de les aigües residuals de la població dispersa es fa a través

de fosses sèptiques particulars, sense que hi hagi actualment un control sobre

aquestes.

L’origen d’aquestes aigües residuals es bàsicament domèstic. L’aigua residual

abocada a llera no presenta un alts índexs de contaminació.
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1.3. Estructura energètica

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

El model energètic a Mieres es correspon amb el model predominant a Catalunya,

amb més importància de les energies no renovables enfront de les renovables i

produïdes en la seva pràctica totalitat fora del municipi.

Tot i això, cal destacar la intenció de l’Ajuntament d’enllumenar alguns punts dels

camins d’accés a la població disseminada a través de plaques solars fotovoltaiques,

pla que encara no s’ha dut a terme.

Així doncs el balanç energètic del municipi és negatiu (diferència entre l’energia

produïda en el municipi i la produïda fora d’aquest). El consum mig d’energia al

municipi de Mieres és de 1,82 tep/habitant.any. Aquesta és consumida en primer lloc

pel sector agrícola – amb un 41% de l’energia total –  i per tant  es centra bàsicament

en els combustibles líquids que representen fins el 76% de les fonts energètiques. Cal

destacar el poc consum energètic industrial a Mieres, de l’ordre del 1%, degut al seu

caràcter rural.

La xarxa de gas natural de la comarca s’estén des de Besalú fins a Olot. Mieres queda

fora de l’actual línia de recorregut de la xarxa de distribució, el que fa difícil la seva

connexió. Caldria tenir en compte la possibilitat de fer-la arribar des del municipi veí de

Banyoles, que sí que compta amb gas natural.

EL CONSUM ENERGÈTIC MUNICIPALEL CONSUM ENERGÈTIC MUNICIPAL

El consum energètic total de les dependències i serveis municipals equival a un 1,4%

de l’energia total consumida al municipi. El consum més gran es deu a l’escola, que
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representa un 36% del consum total d’energia de les dependències municipals,

bàsicament pel seu consum de gasoil per calefacció i una despesa del 16% del

consum elèctric municipal.

L’electricitat és la major font d’energia consumida per les dependències municipals

amb un 70%, degut bàsicament a l’enllumenat públic (46%). La importància de

l’enllumenat dins el consum municipal, fa que sigui bàsic millorar l’eficiència 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 d’aportar directrius en relació a l’eficiència

energètica i ha de donar respecte a la contaminació lumínica.
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1.4. Contaminació atmosfèrica

LES EMISSIONSLES EMISSIONS

Els principals focus emissors de contaminants atmosfèrics a Mieres són el trànsit de

vehicles, la maquinària agrícola i les fonts domèstiques.

Els mitjans de transport són la font més important de contaminants atmosfèrics,

sobretot de l’emissió de CO2, que contribueix a l’escalfament global de la terra per

l’efecte hivernacle que origina.

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

d’un autocar 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’AIRE

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

atmosfèrics i que permeti conèixer la qualitat de l’aire al municipi. En el conjunt de 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 – a Can Jordà, al terme municipal de

Santa Pau – els valors obtinguts no reflecteixen la qualitat de l’aire a Mieres.

Respecte a l’ozó, els nivells detectats són acceptables. El nombre de dies en que es

supera el valor límit fixat pel llindar d’informació és generalment baix.
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La inexistència d’un control de contaminants primaris a l’atmosfera comporta el

desconeixement de la presència real de certs contaminants com SO2, PST, NO o CO

que potencialment emeten els principals focus emissors del municipi. Tanmateix, atesa

la seva relativament petita magnitud, es suposa que la qualitat de l’aire de Mieres es

molt bona.
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1.5. Sorolls

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I REGULACIÓCONTAMINACIÓ ACÚSTICA I REGULACIÓ

Degut el caràcter rural de la zona, Mieres no és un municipi acústicament problemàtic.

Les principals fonts de soroll queden limitades al trànsit de la carretera GI-524.

Mieres, 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. Mieres

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 RESIDUS

En els últims anys es detecta un lleuger 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 els últims anys en la

producció ha estat del 57%.

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 als últims anys, amb la

disposició controlada del rebuig a l’abocador comarcal de Beuda. 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 posta 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 2001 s’ha situat a 1,37 kg/

habitant dia, dada superior als 1,26 kg/habitant dia que recull el Programa de Residus

de Catalunya. Aquesta diferència en la generació de residus pot ser deguda a la

generació de residus procedents de la indústria connectada, que s’inclouen en el

servei municipal de recollida i tractament de deixalles.
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EFICÀCIA EN EL CONTROL DE LA GESTIÓEFICÀCIA EN EL CONTROL DE LA GESTIÓ

L’any 1989, la gestió dels residus a la comarca és 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, que es preveu finalitzada a finals de

2002.

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 SELECTIVA

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

reciclables és de l’ordre del 88%. Tot i que en els darrers anys els nivells de recollida

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

– materials recollits selectivament en relació a la generació total de deixalles – és d’un

12,53%.

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

Mieres s’estima suficient, les característiques rurals del municipi, i la important

quantitat de població dispersa, fan difícil assolir el nombre d’àrees d’aportació

suficients per donar un servei de proximitat a la població. Tot i això a Mieres es donen

uns rendiments de recollida per a les diferents fraccions similars als d’altres municipis

de la comarca.
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En aquests moments Mieres no disposa de servei de Deixalleria Local, que actuï com

a punt de recollida dels residus especials i valoritzables per a la població i petits

comerciants i industrials. Això comporta la impossibilitat de valorar, actualment, el

rendiment de la recollida de residus especials que es pugui donar per part dels

habitants de Mieres.

Per altra banda l’existència d’una Deixalleria comarcal al terme municipal d’Olot ofereix

la possibilitat als professionals i comerciants del conjunt de la comarca de disposar

ordenadament els seus residus especials i valoritzables.

Està previst la incorporació d’un servei de Deixalleria mòbil a nivell comarcal amb

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

valoritzables.

El municipi de Mieres, segons la Llei de residus en la seva versió actual, 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 ja fetes al Programa de Gestió de Residus de la

comarca – manifestant la voluntat de tots els municipis de desenvolupar la recollida

orgànica – ha d’ajudar a la implantació d’aquesta recollida al terme municipal en un

futur proper.

ELS 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 que els propis processos industrials internalitzin els costos

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

d’aquests residus a l’abocador comarcal.

El caràcter rural i poc industrialitzat del municipi, fa que la quantitat de residus

declarats sigui nul·la. Segons les dades de la Junta de Residus, a Mieres no hi ha cap

indústria que consti a l’inventari permanent de productors de residus o que hagi fet la

declaració de residus l’any 2000.

LES DEJECCIONS RAMADERESLES DEJECCIONS RAMADERES

El sector agrícola i ramader pren un paper molt important al municipi de Mieres. Si

s’estudia 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 Comarcal, a Mieres no es donen excedents en la producció de dejeccions i les

possibilitats del territori per absorbir-les, essent un dels municipis de la comarca que

no presenta excedents de nitrogen.

No obstant, es podrien arribar a donar excedents equivalents a 4 TM Nitrogen/any si

s’incrementa el cens de bestiar fins el nombre de places ramaderes autoritzades pel

Departament d’Agricultura. També cal considerar que es creu que part de les

dejeccions ramaderes produïdes al municipi veí de Santa Pau (molt excedentari en

producció de nitrogen) s’apliquen en les terres del terme de Mieres, tot i que no es

disposen de dades que verifiquin aquesta hipòtesi.

L’Ajuntament de Mieres aprovà per acord de ple, l’establiment d’una moratòria per a

noves instal·lacions i la redacció d’una ordenança comarcal de fertilitzants en

agricultura, que hauria de facultar les directrius que permetessin acostar el nombre de

places a un equilibri que pugui perdurar en el temps, tal i com planteja el Programa

comarcal de Gestió de Dejeccions Ramaderes.
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1.7. Sostenibilitat econòmica

MERCAT DE TREBALL DE MIERESMERCAT DE TREBALL DE MIERES

Segons dades de 1996, Mieres registra una taxa d’activitat -relació entre la població

activa i la població de 16 anys i més - del 46,9%, inferior a la de la Garrotxa (51,6%) i a

la de Catalunya (53,4%). Les principals causes d’aquesta baixa taxa d’activitat són l’alt

percentatge de població jubilada; el retard de la incorporació dels joves en el mercat

de treball -fruit de l’allargament de l’etapa formativa i de la major dificultat per inserir-se

en el món laboral- i la poca integració de la dona en el mercat de treball -degut a la

ruralitat del municipi-.

No obstant, Mieres  presenta una taxa d’ocupació específica – relació entre la població

ocupada i la població de 16 a 64 anys – superior a la de la Garrotxa i Catalunya, degut

als baixos nivells d’atur del municipi i de l’àrea d’influència. Per altra banda, la

distribució per sexes de la població ocupada mostra un clar predomini dels homes

respecte les dones, seguint la tendència generalitzada al mercat laboral.

La majoria de la població ocupada de Mieres, independentment d’on es localitzi el seu

centre de treball, s’ubica en el sector terciari. Aquest sector ha experimentat un fort

increment en els darrers anys i el 1996 ha passat a ser el sector amb més població

ocupada (34,2%) en detriment de l’agricultura i la ramaderia. El sector secundari es

situa 9 i 4 punts per sota del terciari i del primari respectivament.

Tenint en compte que quasi la meitat dels ocupats a Mieres treballen en altres

municipis, sembla evident que aquesta estructuració correspon més a les variacions

que s’han produït a l’economia comarcal que a les d’àmbit local. Atès el poc

dinamisme econòmic del municipi, juntament amb l’increment de la població ocupada,

l’economia local es mostra incapaç d’absorbir bona part de la població treballadora

resident a Mieres.
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Per altra banda, s’observa que en termes relatius els sectors que més població ocupen

són aquells que l’economia local menys població reté. Als sectors secundari i terciari

és on el percentatge de persones del municipi que treballen a fora és més elevat,

mentre que el primari és el sector que reté més població del municipi.

La taxa d’atur de Mieres, amb un 1,6%, és clarament inferior a la mitja catalana (6,2%)

i a la comarcal (4,8%). Cal tenir present que a la Garrotxa i al Pla de l’Estany, a on

treballen la gran majoria de ciutadans del municipi, l’atur no és una de les principals

problemàtiques socioeconòmiques.

Tot i l’aspecte positiu que suposa registrar baixes taxes d’atur, paradoxalment pot

ésser un símptoma d’una economia local i comarcal estancada. Diferents estudis i

dades objectives mostren que els àmbits geogràfics amb un important dinamisme

econòmic solen registrar taxes d’atur més elevades que aquelles zones més

deprimides i on la seva economia es mostra menys activa.

L’ESTRUCTURA ECONÒMICA DEL MUNICIPIL’ESTRUCTURA ECONÒMICA DEL MUNICIPI

La situació limítrofa de Mieres amb el Pla de l’Estany i la major proximitat geogràfica

amb la seva capital, fa que a la pràctica Mieres es relacioni més amb l’àrea urbana de

Banyoles que no amb la d’Olot. Un exemple d’aquesta realitat és el fet que els aturats

del municipi, a diferència de la resta de garrotxins, no estan inscrits a l’Oficina de

Treball de la Generalitat  d’Olot sinó a la de Banyoles.

De totes maneres, tant si es pren com a referència  la Garrotxa o el Pla de l’Estany, és

evident que el pes econòmic de Mieres és pràcticament testimonial. Així, a l’any 1996

el nombre de places laborals de Mieres només suposen el 0,5% del total de la

Garrotxa i el 1%  del Pla de l’Estany .

Si s’analitza l’evolució produïda durant el període 1986-1996, s’observa que  les places

laborals de Mieres van disminuir en un 23,4%, passant de 111 a 85 llocs de treball.

Una tendència ben diferent a la produïda a la Garrotxa i al Pla de l’Estany on s’han
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registrat uns augments del 5,3% i 14,2% respectivament. Cal considerar que la

població en aquest període es va reduir en 59 habitants.

Al mateix temps, l’economia local ha patit una fortíssima reducció de les explotacions

agràries, passant de 77 l’any 1989 a 22 l’any 1999, i un insuficient increment dels

establiments dels altres sectors econòmics que han experimentat un creixement de 25

a 29. Sembla doncs que Mieres està immers en un procés de davallada econòmica,

fruit d’una estructura poc competitiva i dinàmica, incapaç  d’absorbir a la meitat de la

població ocupada de Mieres i d’atreure treballadors d’altres municipis.

Per altra banda, la situació geogràfica de Mieres, apartada dels eixos econòmics del

riu Fluvià i Besalú-Banyoles-Girona, i de les principals vies de comunicació, li

proporciona una ruralitat que hauria d’aprofitar per reorientar la seva estructura

econòmica, com per exemple utilitzant models d’agricultura i ramaderia ecològiques,

elaboració de productes artesanals de qualitat i potenciar un turisme alternatiu basat

amb l’excursionisme, senderisme i activitats eqüestres.

   LA MOBILITAT LABORAL DE MIERES   LA MOBILITAT LABORAL DE MIERES

A Mieres existeix una clara diferència entre l’oferta de llocs de treball – 85 al 1996 – i la

població ocupada resident – 114 persones l’any 1996 –. Gairebé la meitat de la

població ocupada de Mieres treballa fora del municipi. Aquesta tendència exportadora

de mà d’obra, suposa un increment dels desplaçaments per motius laborals. Aquest

fet, sumat a l’absència d’un transport col·lectiu regular,  genera una dependència i un

increment clar de l’ús del vehicle privat amb totes les conseqüències ambientals i

socials que això comporta.
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EL SECTOR PRIMARI: EL PAPER DE L’AGRICULTURA I LA RAMADERIAEL SECTOR PRIMARI: EL PAPER DE L’AGRICULTURA I LA RAMADERIA

El sector primari de Mieres es caracteritza, seguint la tendència de la resta de

Catalunya, per un envelliment de la mà d’obra i dels titulars de les explotacions, per

una progressiva disminució del nombre d’explotacions i per un canvi en el règim de

tinença, amb una reducció de la propietat a favor de l’arrendament. Això podria ser

conseqüència de la manca de relleu generacional en moltes explotacions, els

propietaris de les quals es jubilen o opten per la segona residència i arrenden les

terres.

La forta disminució del nombre de treballadors del sector primari i del nombre

d’explotacions agrícoles i ramaderes entre els anys 1989 i 1999, ha anat

acompanyada d’una gran reducció de la superfície agrària útil, passant de 519 a 380

Ha, amb l’abandonament de les terres marginals. Alhora s’ha desenvolupat una clara

tendència a l’especialització ramadera, únicament a l’engreix de bestiar. El nombre de

explotacions ha descendit dràsticament al municipi, desapareixen totalment aquelles

sense ramaderia i les de dimensions més petites. En quan al règim de tinença de les

terres, el nombre d’explotacions arrendades supera a les de propietat, encara que

aquesta dada s’inverteix si es considera el còmput per hectàrees.

El caràcter tradicional de l’agricultura i la ramaderia al municipi genera un baix valor

afegit i es tradueix actualment en una feble competitivitat del sector. Tot i això, són

aquests els agents que asseguren el manteniment del paisatge en mosaic de les

zones planeres del municipi.

EL SECTOR SECUNDARIEL SECTOR SECUNDARI

La situació al municipi de Mieres difereix de la comarcal pel pes del sector primari però

també per la menor rellevància del sector secundari en el seu conjunt, que es situa a
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17,7 i 10,1 punts percentuals per sota de la mitjana de la Garrotxa i el Pla de l’Estany,

encara que no s’ha que oblidar que sempre es tracta de valors absoluts molt petits.

Segons l’IAE del 2000, a Mieres hi ha 6 empreses de les quals només dues de

dimensions considerables, que donen feina a 26 i 10 treballadors respectivament.

Tenint en compte que el nombre de persones que treballen al sector secundari a l’any

1996 a Mieres era de 26 i que a l’any 2001 aquestes dues empreses ja donen feina a

36 persones, cal pensar que el sector secundari ha incrementat el seu pes ocupacional

al mateix temps que es confirma l’elevada dependència del sector, i per extensió de

l’economia local, a aquestes dues empreses, fet que es pot interpretar com un factor

de risc.

EL SECTOR TERCIARI: COMERÇ, TURISME I SERVEISEL SECTOR TERCIARI: COMERÇ, TURISME I SERVEIS

A Mieres el sector serveis no ha crescut, a diferència del que ha succeït a d’altres

municipis veïns com Santa Pau i en general a la comarca. A l’any 1996 només el

23,7% dels llocs de treball del municipi són al sector terciari, un percentatge molt

inferior al de la Garrotxa (38,4%) i Pla de l’Estany (40,2%)

Tot i la reduïda dimensió demogràfica de Mieres, el municipi disposa de 6 establiments

de comerç al detall i 9 empreses de serveis. Per satisfer la resta de necessitats de

consum la població es desplaça a Olot, Banyoles o Girona. Això i el fet de que Mieres

no sigui un lloc de pas dificulta el desenvolupament d’altres iniciatives empresarials.

Per altra banda, malgrat la tímida aparició del turisme rural, el municipi encara no ha

desenvolupat el seu excel·lent potencial turístic relacionat amb la natura, una activitat

que podria dinamitzar el sector terciari i conseqüentment l’economia local.
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1.8. Sostenibilitat social

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

El major desenvolupament del sector secundari i terciari a d’altres indrets com Olot i

Banyoles, juntament amb el progressiu retrocés del sector primari a Mieres, ha

comportat al llarg del segle XX un constant flux emigratori que ha significat un evident

despoblament del municipi.

Tan sols entre 1975 (506 hab) i 1996 (300 hab), Mieres va perdre fins el 40% de la

seva població; en termes percentuals, la pèrdua més important de tota la Garrotxa.

Malgrat el petit augment de població assolit el 2001, s’ha perdut el 34% de la població

comptabilitzada 25 anys endarrera. En valors absoluts, ha perdut prop de 200

habitants des del 1975, una xifra molt important per un dels municipis petits, en termes

de població, de la comarca.

No obstant, des de 1996 Mieres està experimentant una certa recuperació

demogràfica que ha permès arribar als 355 habitants l’any 2002, tot i no haver-se

produït cap canvi substancial en la seva estructura econòmica.

L’evolució demogràfica d’un municipi depèn de tres variables: el moviment natural de

la població, les migracions internes i les migracions externes. Si s’analitza el moviment

vegetatiu de la població durant el període 1986-2001, s’observa que el saldo final és

clarament desfavorable amb un registre total de 54 naixements i 84 morts. L’existència

d’unes taxes de natalitat baixes, fruit d’una pràctica natalista més reduïda, i un

augment de les defuncions, a causa d’una estructura d’edats clarament envellida,

generen un moviment natural negatiu que no garanteix el manteniment de la població.

Malgrat no haver-se superat encara aquesta dinàmica, des de l’any 1996 es constata

una recuperació del nombre de naixements que ha servit per minimitzar els efectes

negatius de la tendència vegetativa de la població de Mieres.
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Les migracions internes, per la seva banda, també han mostrat un canvi de tendència

durant els darrers anys. Si bé durant els períodes 1988-1990 i 1992-1995 es

produeixen saldos negatius de 14 i 10 persones respectivament, a l’etapa 1997-2001

aquesta realitat s’ha invertit i, per primera vegada, s’ha constatat una saldo positiu de

10 persones.

Però si bé Mieres darrerament és un tímid pol d’atracció en les migracions internes, no

passa el mateix amb l’arribada d’immigrants externs que al municipi és un fenomen

pràcticament inapreciable. No es d’estranyar, per tant, que Mieres tingui un índex de

població no comunitària inferior a la mitjana comarcal. A més, la composició d’aquest

segment de ciutadans és ben diferent a la realitat de la resta de la comarca. Així,

mentre a la Garrotxa i al Pla de l’Estany la majoria de població no comunitària és

africana, a Mieres les 8 persones d’origen extra-comunitari són del continent americà.

En línies generals, es pot afirmar que l’arribada de nous habitants al municipi ha tingut

efectes demogràfics positius, a més de contribuir a un augment de la natalitat que ha

servit per rejovenir la població de Mieres i donar vida, per exemple, a l’escola.

L’ESTRUCTURA D’EDATS DE LA POBLACIÓL’ESTRUCTURA D’EDATS DE LA POBLACIÓ

L’estructura per edats de la població de Mieres en els darrers anys està canviant, fet

que permet minvar els efectes de l’envellida piràmide d’edats de l’any 1996. L’arribada

d’aquests nous immigrants majoritàriament interns, al marge de fer augmentar el

nombre d’adults de 30 a 64 anys en termes absoluts i relatius, han contribuït a un

lleuger increment de la natalitat, la base de la piràmide d’edats. Així, mentre el 1996 la

població infantil de 0 a 15 anys només se situava al 9% del total d’habitants, a l’any

2002 aquest segment ja assoleix el 16,3%, tot augmentant el seu nombre d’efectius de

27 a 58 persones. Paral·lelament, durant aquest mateix període la població de més de

64 anys s’ha reduït en 10 persones (de 95 a 85), passant a ser del 31,7% al 23,9% de

la població.
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Tot i aquest rejoveniment, que ha suavitzat l’alarmant grau d’envelliment de l’any 1996

i ha suposat un canvi de tendència demogràfica, a Mieres segueix havent-hi pocs

joves de 16 a 30 anys i una notable presència de persones grans. L’any 2002 gairebé

un de cada quatre habitants de Mieres té més de 64 anys i un de cada deu en té més

de 75.

TIPOLOGIA DELS HABITATGES DE MIERESTIPOLOGIA DELS HABITATGES DE MIERES

Mieres s’estructura en una àmplia zona disseminada, que aplega més del 45% de la

població, i un únic nucli urbà.

El perfil de llar del municipi és familiar en un 81%, però cal destacar també la

presència de llars no familiars – un 19% –. Tot i no disposar de dades quantitatives

recents, observant el padró de 1996 s’aprecia que moltes d’aquestes llars estan

formades per persones majors de 65 anys. Si es confirma la tendència a l’envelliment,

s’incrementaran alhora les necessitats d’uns serveis específics per aquest segment de

població.

Pel que fa a les dades referents als habitatges s’ha de tenir present que són dades de

1991, ja que no n’hi ha de més actualitzades. Si considerem que ha partir del 1997 es

produeix el punt d’inflexió i es comença a incrementar la població amb l’arribada de

nous residents, totes les dades referents als habitatges poden haver canviat

substancialment.

Segons el cens de 1991, el 51% dels habitatges del municipi són de primera

residència i el nombre d’habitatges vacants en el municipi és molt elevat, de l’ordre del

34%, i es concentren majoritàriament al nucli de Mieres. El percentatge d’habitatges

buits és àmpliament superior al de Catalunya, que es troba al 12%, i al de la Garrotxa,

un 20%.

Tot i així la presència de segones residències és rellevant, de l’ordre del 11% del total

d’habitatges, un valor molt superior a la mitjana comarcal que se situa al 8,14%. Moltes

segones residències s’ubiquen en antigues cases rehabilitades, fet que podria ajudar a
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mantenir el patrimoni arquitectònic del municipi i evitar un major aspecte

d’abandonament del nucli. La demanda per comprar aquest tipus d’habitatge, però, ha

generat una clara inflació dels preus de compra, també pels propis ciutadans del

municipi i la comarca.

No es poden oblidar però, els riscos que suposa la ocupació del territori per part de

segones residències, ja que requereix un major esforç de manteniment

d’infrastructures i serveis municipals però no aporten beneficis socials i econòmics

clars. Cal potenciar normatives locals per a regular aquesta realitat evitant

l’especialització del municipi únicament en aquest tipus de residències.

Els habitatges principals es situen bàsicament en edificis antics. Al 1991, el 86% es

localitzen en construccions d’abans del 1900. Aquest fet suposa una clara

diferenciació respecte a la realitat de la Garrotxa i Catalunya on aquest tipus

d’habitatges tenen un pes específic del 16% i el 6% respectivament.

Durant el període 1986-2000 a Mieres s’han construït 13 habitatges nous dels quals

només un ha estat de protecció oficial. La poca presència d’aquest tipus d’habitatges i

la manca d’una oferta d’habitatges de lloguer són factors que dificulten 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.

SALUT I PROTECCIÓ SOCIALSALUT I PROTECCIÓ SOCIAL

Un dels principals reptes de futur per Mieres és assumir l’elevada presència de gent

d’avançada edat. D’entrada, partint de la base que en matèria de salut és una població

de més risc, es requerirà un reforçament dels recursos assistencials i sanitaris en el

municipi. Més enllà de la solidaritat que pugui existir entre els familiars i els veïns, les

administracions públiques hauran d’intensificar les seves activitats i actuar en aspectes

tant importants com els serveis domiciliaris i garantir que tots els ancians visquin en

habitatges en condicions dignes.
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Es planteja la necessitat de disposar d’un local que faci la funció de centre de dia i

menjador per als avis. A la vegada, també semblen millorables els serveis sanitaris

existents al municipi que, en línies generals, es considera que són massa dependents

de Banyoles i deficients en horaris.

Finalment, la manca d’una bona oferta de transport públic regular limita la mobilitat de

molts habitants del municipi. Aquesta insuficiència de transport col·lectiu genera una

alta dependència al vehicle privat que tant en termes socials com medi ambientals no

és gens positiva.

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

Segons el cens de 1996, el nivell d’instrucció de la població de Mieres tendeix a ésser

similar al de la Garrotxa, però lleugerament inferior al de Catalunya. El 75% de la

població de més de 10 anys només ha assolit nivells d’estudis baixos. Un 16% té

estudis mitjans i els nivells d’instrucció superiors corresponen al 7,8% de la població.

Aquesta realitat respon en bona mesura el grau d’envelliment demogràfic de Mieres i

la Garrotxa que és més elevat que la mitjana catalana. La població analfabeta i amb

nivells baixos es concentra bàsicament en poblacions de més edat. Així doncs, el

major pes demogràfic de la gent més gran fa que el nivell global d’instrucció dels

habitants del municipi sigui més baix.

L’escola de Mieres, CEIP Finestres, compta amb 28 alumnes, 20 d’ells del municipi, 7

del Torn i 1 de Sant Miquel de Campmajor. Dels 40 nens entre 3 i 12 anys

empadronats al municipi  20 estan matriculats a escoles d’altres municipis. Aquesta

elevada taxa de deserció escolar segurament es justifica per l’elevat percentatge de

població ocupada  del municipi que treballa a d’altres indrets.
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CULTURA I ASSOCIACIONISME A MIERESCULTURA I ASSOCIACIONISME A MIERES

Mieres té un teixit associatiu format per 3 entitats: Associació de Joves de Mieres,

Associació Cultural la Fulla i Manipul de Manaies i Botxins de Mieres. L’agenda cultural

no es massa extensa i manté com a principals referents de la tradició la Processó dels

Dolors i la Festa Major. Tot i això, des de fa set anys i organitzat per l’Associació

Cultural La Fulla, a Mieres s’hi celebra una de les fires més concorregudes i originals

de la comarca, la Fira de l’Intercanvi. Retornant a les relacions comercials de

l’antiguitat, el certamen consisteix en un mercat basat en el bescanvi, és a dir, en

l’intercanvi de mercaderies sense la intervenció dels diners.



2. DIAGNOSI ESTRATÈGICA



LES OPORTUNITATS I NECESSITATS DE MIERES DERIVADES DE LA SEVA SITUACIÓ ESTRATÈGICA EN EL TERRITORI

El municipi actua com a connector entre dos Espais d’Interès Natural: la Zona

Volcànica de la Garrotxa i les muntanyes de Rocacorba, jugant un paper important

dins la xarxa d’espais d’interès natural de Catalunya.

Mieres ha de buscar el reconeixement de la seva singularitat territorial, com a ròtula

d’encaix entre un espai lacustre i un de volcànic.

Només el 8% del està inclòs en el Pla d’Espais d’Interès Natural, malgrat la seva

importància com a connector ecològic i comptar amb hàbitats d’interès comunitari.

Al quedar fora dels principals eixos viaris, Mieres ha mantingut una ruralitat que s’ha

convertit en el seu valor potencial, amb molts recursos naturals, paisatgístics i

arquitectònics.

LA FUNCIÓ DE LA ZONA NO URBANITZABLE DE MIERES

El sòl no urbanitzable té un paper de vital rellevància que s’hauria de reflexar en el

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

Malgrat la importància del municipi com a connector ecològic no hi ha estudis de

seguiment sobre fauna, vegetació, ni sobre la qualitat de les aigües tant superficials

com subterrànies.

L’abandó de conreus i pastures en zones de pendent ha comportat un increment de

la massa forestal i la conseqüent homogeneïtzació del paisatge i pèrdua de

biodiversitat.

La riera de Mieres presenta un mal estat de conservació, sobretot en el tram urbà del

nucli, per la pèrdua del bosc de ribera i les actuacions a la llera.

Tot i que no hi ha importants elements pertorbadors del paisatge, encara queden per

resoldre alguns aspectes.

La xarxa de camins rurals té un paper fonamental per la conservació del medi

agrícola i forestal, la vigilància i lluita contra els incendis, l’ús social i el turisme de

natura.

En els darrers 15 anys el nombre d’explotacions agràries s’ha reduït un 70%

(passant de 77 a 22) i la superfície agrària útil s’ha reduït un 25% (de 519 Ha a 380

Ha).

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

Gairebé la meitat de la població ocupada resident a Mieres treballa fora del municipi,

bàsicament en el sector terciari seguit del secundari.

El municipi ofereix 85 llocs de treball: 63 estan ocupats per residents del municipi i 22

venen de fora. D’aquests llocs de treball el 38% són del sector primari, 31% del

secundari, construcció un 8% i els serveis un 23%.

El 86% dels habitatges principals són construccions d’abans de l’any 1900 i això

comporta un elevat cost de manteniment i millores.

En el període 1986-2000 s’han construït 13 habitatges, dels quals només un és de

protecció oficial.

El 34 % dels habitatges del municipi estan deshabitats (dades 1991). No existeixen

normatives ni mesures fiscals locals per tal de fomentar l’ocupació dels immobles

buits i afavorir la seva rehabilitació.

Malgrat les preferències per l’habitatge unifamiliar de la població s’ha de procurar no

alterar la tipologia dels nuclis urbans tradicionals actuals i limitar l’extensió del poble

en barris periurbans.



LA POBLACIÓ: SUBJECTE I OBJECTE DEL TERRITORI

Mieres manté el seu caràcter de municipi agrari i ramader, tot i l'envelliment de la

població ocupada en el sector. Degut a la manca de recanvi generacional, el nombre

d’explotacions en actiu ha disminuït comportant un canvi en el règim de tinença.

Malgrat que des de 1975 a 1996 Mieres va perdre el 40% de la seva població (la

davallada demogràfica més forta de tota la comarca), en el període 1996-2002 la

població ha passat de 300 a 355 habitants, per l’arribada de nous residents al municipi

i per l’increment de la natalitat.

L’elevat índex d’envelliment juntament amb la distribució disseminada de quasi la

meitat de la població, genera la necessitat d’un increment i una adaptació dels

serveis bàsics.

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

més enllà dels merament tangibles. A  Mieres falta obrir vies d’oci i recreatives per

aquest col·lectiu.

Un 50% dels nens entre 3 i 12 anys censats a Mieres marxen a escoles d’altres

municipis. No hi ha llar d’infants pels menors de 3 anys.

Manca dinàmica empresarial autòctona, així com inversions en les explotacions

agrícoles per tal de millorar les finques i la rendibilitat.

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

Existeix una manca de transport públic regular que connecti Mieres amb Banyoles i

Olot adaptat a les necessitats de la població.

No s’aprofiten les energies renovables, que podrien compensar les deficiències pel

que fa a les infrastructures elèctriques en una part del poblament disseminat.

No es pot fer una planificació i gestió sostenible del consum d’aigua degut a la

manca d’informació dels volums posats en xarxa i a la inexistència de comptadors

en els pous.

Mieres, malgrat haver quedat apartat dels principals eixos viaris, no hauria de quedar

al marge de les comunicacions tecnològiques.

LES NORMATIVES LOCALS COM A EINES DE CONTROL I GESTIÓ

El municipi ha aprovat la redacció d’una ordenança reguladora dels residus ramaders

i una moratòria per a noves instal·lacions ramaderes d’acord amb el Programa de

Gestió de Dejeccions Ramaderes de la Garrotxa.

Actualment el Programa de Gestió de Residus Comarcal es troba en revisió i no

existeix una ordenança reguladora dels residus ni una fiscalitat adequada.

Mieres té un cadastre de sorolls però encara no disposa de cap ordenança que reguli

aquest aspecte.

En l’actualitat no hi ha control sobre les fosses sèptiques del municipi tot i que el 55%

de la població del municipi viu dispersa.

En aquests moments 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.

No hi ha cap pla de prevenció d’incendis ni d’emergències, tot i el risc que presenta el

municipi, degut a les pràctiques de gestió forestal que han afavorit l’expansió de les

pinedes en detriment de la vegetació de planifolis.


