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1.1. Territori i medi natural

SANT JOAN LES FONTS DINS L’ÀMBIT DEL  PARC NATURAL DE LASANT JOAN LES FONTS DINS L’ÀMBIT DEL  PARC NATURAL DE LA
ZONA VOLCÀNICA DE LA GARROTXAZONA VOLCÀNICA DE LA GARROTXA

Quasi la totalitat del terme municipal de Sant Joan les Fonts es troba inclòs dins l’àmbit

del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, excloent-ne 240 ha de l’extrem

Nord (incloses dins el PEIN de l’Alta Garrotxa), 493 ha del Sud Est i les zones urbanes

i urbanitzables. Així doncs,  més del 70%  del municipi és Parc Natural i es troba

regulat pel Pla Especial de protecció d’aquest.

Aquesta particularitat permet integrar l’avaluació del territori i del medi natural en un

mateix bloc i facilitar el posterior plantejament d’estratègies conjuntes. D’aquesta

manera es potencia un desenvolupament sostenible que permet l’evolució del territori

respectant el medi natural.

La orografia del municipi, definida per dues franges planeres – representen menys

d’un 10 % de la superfície municipal – separades per la Serra d’Aiguanegra i de

Molera, juntament amb l’aprofitament històric del riu Fluvià, ha condicionat els

assentaments urbans i industrials i la xarxa de comunicacions en les zones planeres.

La seva conformació dóna lloc a un trencament estructural del terme que afecta a les

persones i al medi. Per una banda el Pla de Begudà, ben comunicat amb Olot per la N-

260, té una funció bàsicament industrial i agrícola i, per l’altra, el nucli de Sant Joan té

una estructura urbana més definida i compta amb els serveis i infraestructures del

municipi.

La situació estratègica de Sant Joan dins el Parc Natural de la Zona Volcànica de la

Garrotxa – hi aporta el 15% de superfície amb elements volcànics d’elevat interès –

obliga l’ordenació integrada del municipi amb el Parc Natural i l’hi atorga una posició

privilegiada dins del marc d’espais d’interès del territori català.
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 SANT JOAN LES FONTS DINS L’ÀREA URBANA SANT JOAN LES FONTS DINS L’ÀREA URBANA

No es pot oblidar però la situació de Sant Joan en l’àmbit comarcal, ja que forma part

d’una àrea urbana compacta que s’articula al llarg de l’eix de la conca alta del Fluvià,

des de la Vall d’en Bas fins a Castellfollit de la Roca, en la qual s’estableixen relacions

de cohesió més enllà dels límits administratius.

Davant d’aquesta realitat sembla lògic reformular la funció de Sant Joan dins d’aquesta

àrea urbana, adaptant la seva estructura i planejament en el si d’una zona més àmplia

que li crea altres necessitats i li ofereix més oportunitats.

La muntanya d’Aiguanegra i Serra de Molera representa un  element particular que

conforma les especials característiques de Sant Joan les Fonts com a municipi de pas

i porta d’entrada de l’àrea urbana d’Olot. Aiguanegra adquireix un protagonisme

especial com a espai verd que cal preservar en la seva actual configuració – limitat per

la xarxa de carreteres que la circumbalen – sense ocupar-ne les planes que hi resten

ni incrementar-hi la urbanització difusa. Cal també conservar el paisatge agrícola en

mosaic, a la vessant Sud de la Serra de Molera, que garanteix el manteniment de la

biodiversitat i és imprescindible per a assegurar la recàrrega de l’aqüífer que dóna lloc

a la font de Can Gridó, la qual pot veure’s afectada per la modificació i canalització del

Torrent de Guardiola.

La preservació d’aquesta zona obliga en el possible a mantenir i potenciar els pocs

espais connectors que encara queden amb la resta del Parc Natural (Bosc de

Morunys, zona de Cuní, zona de les Tries).

En un context més ampli que el propi municipi, es pot assimilar la muntanya

d’Aiguanegra i Serra de Molera com a veritable pulmó verd de l’àrea urbana. Per això,

a més del manteniment de la zona com a espai verd, potenciant la conservació del

paisatge i del mosaic agrícola, caldria plantejar-se l’ús públic que ha d’exercir,

fomentant els seus valors geològics i estudiant l’ús lúdic, educatiu i social que se li pot

donar, garantint sempre la seva integració en la vida del municipi i la ciutat real.
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EL PAPER DE CONNECTOR BIOLÒGICEL PAPER DE CONNECTOR BIOLÒGIC

El paper connector de Sant Joan les Fonts no es veu reflectit només en els punts de

connexió amb la muntanya d’Aiguanegra sinó que és també molt important a nivell

territorial donada la seva situació estratègica – entre l’espai protegit de l’Alta Garrotxa i

el Parc Natural de la Zona Volcànica –. La revisió actual del Planejament urbanístic del

municipi ja contempla el manteniment d’alguns espais d’interès connector, amb la

figura del Pla especial de les Molleres i el Parc Sofia amb el Bosc de Morunys. Així

mateix, l’ampliació prevista dels límits externs del Parc Natural també asseguren la

connectivitat amb l’Alta Garrotxa. Aquesta ampliació, tot i no afectar zones d’alt interès

ecològic, respon a la necessitat de garantir la connectivitat ecològica entre espais.

Finalment cal remarcar la important funció de corredor biològic del Riu Fluvià, que

travessa tot el municipi i uneix el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

amb el dels Aiguamolls de l’Empordà. Tot i la redacció d’un Pla Especial per a la

protecció de les riberes del Fluvià que s’està duent a terme a aquest municipi, cal que

les estratègies de protecció per aquest espai fluvial es desenvolupin de manera

conjunta, més enllà dels límits administratius, amb l’objectiu d’assegurar la funció

d’espai connector. Cal tenir en compte els nombrosos aprofitaments històrics del

Fluvià que han donat lloc al seu encaixonament en l’àrea urbana.

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

Les comunicacions que actualment estan construint-se – desdoblament de la N-260 –

i les que estan previstes – variant de Sant Joan i pont sobre el Fluvià – afecten i

afectaran de manera molt directa els elements bàsics del medi natural com són la

flora, la fauna, la connectivitat, el sòl, la hidrologia o el paisatge. El grau d’afectació

d’aquests factors dependrà del desenvolupament de les obres i de la capacitat de

recuperació de la zona una vegada finalitzada la infraestructura. Per alguns d’aquests

factors, com el sòl o la capacitat d’infiltració, les actuacions són irreversibles, s’han

perdut sòls únics i valors geològics importants. Cal tenir en compte, a més, que el
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desdoblament de la N-260 és l’obra de més embargadura que mai s’ha dut a terme en

territori del Parc Natural o en el conjunt de la Garrotxa.

Una de les conseqüències de l’increment de les vies de comunicació és el canvi d’usos

del sòl. Es dóna una important pèrdua de sòl agrícola de constitució edàfica única a la

península, fet que cal remarcar sobretot considerant que aquest es troba en les zones

planeres o amb poc pendent. Aquesta pèrdua de sòl agrícola es dóna per una banda

per l’ocupació directe de les vies de comunicació però, per l’altra, també és molt

important l’efecte vertebrador d’aquestes vies, que determinen nous creixements i

usos en la seva àrea d’influència. Cal destacar que les dades de què es disposen

reflecteixen que només un 34% de la superfície plana total del municipi – considerant

aquella que té menys d’un 10% de pendent – no té en aquests moments assentaments

urbano-industrials.

Actualment la GI-522 actua com a barrera fragmentadora i divideix el nucli de Sant

Joan en dos parts perillosament comunicables, afectant a la seguretat ciutadana i a la

qualitat de vida, la qual cosa perjudica el seu teixit social i comercial. Si el

desdoblament de la N-260 actua com a variant del nucli de Sant Joan i, per tant, com a

alternativa a la GI-522, disminuirà considerablement el trànsit de pas pel seu interior.

Aquesta disminució del trànsit, juntament amb una redefinició de la GI-522 al seu pas

pel nucli – reordenant-la com a via pública integrada en el sistema urbà i potenciant el

seu efecte dinamitzador de les relacions socials –, ha de permetre que Sant Joan

pugui tenir un veritable centre, vertebrador de les activitats urbanes, que consolidi el

municipi.

Tot i així, si la N-260 no compleix amb les expectatives de variant previstes, serà

necessari estudiar la possibilitat de la construcció de la variant de la GI-522 al seu pas

pel nucli de Sant Joan, ja plantejada en les revisions del Pla General. Tot i que

aquesta sembli una solució idònia per l’estructura del nucli de Sant Joan, es una mala

opció des del punt de vista de la sostenibilitat, ja que accentua l’aïllament de la

Muntanya d’Aiguanegra i Serra de Molera i la fragmentació del municipi.

La revisió del Pla General planteja la creació d’un nou bici-carril al municipi. La seva

ubicació, a la zona de Russinyol i a les Coromines - la Canova, el converteix però en

una infraestructura poc operativa, assimilable a una franja de protecció de la GI-522,

sense potenciar la funció social i de mobilitat sostenible que podria tenir. Replantejant
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la ubicació del bici-carril, Sant Joan podria actuar com a futur nexe de connexió d’una

xarxa més àmplia, que connectés tots els municipis de la Garrotxa i comarques veïnes.

És factible la connexió de xarxes de dimensió humana – bici-carrils, rutes a peu,

eqüestres... – de Sant Joan amb altres nuclis i comarques.

LA FUNCIÓ DELS ESPAIS LLIURESLA FUNCIÓ DELS ESPAIS LLIURES

La revisió del Pla General preveu també la creació d’una sèrie d’espais lliures que

exerciran una funció tamponadora i de microconnexió important i permetran una

transició més coherent entre la zona urbana i la no urbanitzable, actuant com a franges

de protecció de zones vulnerables. Tot i així no s’ha d’oblidar la necessitat de disposar

d’espais lliures dins les entitats urbanes, ja que desenvolupen altres funcions, tan o

més importants, vinculades a la qualitat de vida i a la cohesió social.

L’ESTRUCTURA URBANA CAP A UN MODEL DE CIUTAT DIFUSAL’ESTRUCTURA URBANA CAP A UN MODEL DE CIUTAT DIFUSA

Pel que fa al sòl urbà i urbanitzable, el nou planejament urbanístic de Sant Joan

potencia les zones residencials amb predomini d’habitatges unifamiliars. Algunes

d’aquestes són els Horts dels Mitjans, el nucli de Begudà o  la Canya.

Amb aquest planejament es propicia una estructura de ciutat difusa, amb nuclis

distants, potenciant una estructura urbana poc sostenible, amb creació de zones

deficitàries en serveis i amb possibilitat de convertir-se en ciutat dormitori. Això afecta

negativament el vincle del ciutadà amb el seu territori, sobretot per l’elevada mobilitat

obligada que representen els desplaçaments residència-treball.

Aquest model urbà potencia la separació d’usos sense potenciar la mixtificació d’usos,

bàsic per a la sostenibilitat.

Aquesta ocupació extensiva del sòl està, a més, directament lligada a un increment

d’infraestrucutres de serveis – xarxa de gas, electricitat, aigua, etc. –, que alhora
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s’associen amb un increment de l’esforç de manteniment d’aquestes xarxes i de la

prestació dels serveis bàsics per a la població – recollida de deixalles, potabilització i

tractament d’aigua, etc. – . Així mateix comporta un augment important en el consum

de recursos com l’energia o l’aigua. Aquestes previsions de desenvolupament urbà

comportarien – considerant 2,4 habitants per habitatge – un increment del 100 % de la

població actual en dotze anys, és a dir, es passaria dels 2.724 habitants actuals a

5.158. Aquest creixement de població es podria donar en el cas d’un augment

important de la immigració, ja sigui població procedent de la mateixa àrea urbana o bé

immigrants d’altres països. Com a contrapartida a aquest planejament de creixement

urbà cal remarcar la l’abandó i envelliment del nucli antic de Sant Joan, on la població

és molt envellida i en els últims anys s’hi detecta un important increment d’habitatges

desocupats.

EL CREIXEMENT DEL SÒL INDUSTRIALEL CREIXEMENT DEL SÒL INDUSTRIAL

En relació a la indústria, el nou planejament urbanístic preveu un creixement del sòl

industrial al municipi, configurant un total de quatre zones industrials segregades i

distribuïdes en els extrems del terme municipal a més de la zona industrial del nucli de

Sant Joan. En aquest cas tampoc es contempla la mixtificació d’usos i a més caldrà

preveure les necessitats de manteniment d’aquests polígons i la dificultat que això

comportarà.

Aquesta previsió es pot relacionar clarament amb la tendència actual a nivell de tot el

territori de proliferació de polígons industrials dispersos a les zones planeres. A nivell

comarcal s’està donant una reubicació de les indústries ja existents, creant-se una

segona corona urbano-industrial arrel del trasllat d’indústries d’Olot a d’altres municipis

com Sant Joan les Fonts, la Vall de Bianya, Sant Jaume de Llierca o Les Preses,

sense que existeixi en cap moment una planificació conjunta.

Actualment existeixen a Sant Joan algunes indústries ubicades en sòl no urbanitzable i

dins l’àmbit del Parc Natural. Per tal d’adaptar-les a la normativa vigent i fer-les

compatibles amb el planejament urbanístic, s’ha previst una reclassificació del sòl. Cal

evitar que aquest canvi de classificació, associat a una adequació de les
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infraestrucutres – com vials d’accés, punts d’aigua o de llum, etc. –, comporti un nou

creixement de sòl industrial i evitar l’annexió d’aquestes indústries amb els polígons ja

existents, per tant, és essencial mantenir la seva excepcionalitat.

LA REGRESSIÓ DE LA PAGESIALA REGRESSIÓ DE LA PAGESIA

Tot i representar un petit percentatge de la població, la pagesia gestiona una part

important del territori. Gestiona el 33% de zona plana. Actualment una sèrie de factors,

com el canvi d’usos del sòl o  la importància de la indústria, exerceixen molta pressió

sobre aquest sector de població que, en conseqüència, es troba en clara regressió.

Així mateix, l’àmbit forestal també es veu molt afectat, degut entre d’altres a la dificultat

de gestió, les dimensions generalment reduïdes de les propietats o el baix rendiment

que poden donar. Això provoca l’abandonament i la desatenció d’una gran part del

territori agrícola i forestal.

 LES NOVES TECNOLOGIES LES NOVES TECNOLOGIES

La creixent importància de les noves tecnologies, com la connexió per cable, és cada

cop més evident arreu. En el conjunt de sectors de la societat actual, però sobretot per

a determinats tipus d’empreses en clara expansió, com són les de serveis, el futur

passa necessàriament per a l’implantació d’aquestes noves tecnologies, essent

necessària una eficaç xarxa de comunicació.

Sant Joan no pot quedar-ne al marge, cal preveure la seva inclusió en aquesta xarxa,

vinculant-se a un concepte de ciutat real,  més global. Cal habilitar els sistemes

necessaris perquè aquest conjunt urbà no quedi aïllat d’aquest model de

desenvolupament, fent que no representi un extrem de la xarxa sinó que es configuri

com a un nus de comunicacions.
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ELS CRITERIS D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTIAELS CRITERIS D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTIA

La manca de tradició de considerar el paisatge com a un factor de base més en el

planejament urbanístic municipal ha donat lloc al desenvolupament d’actuacions

urbanístiques poc integrades en l’entorn. La falta de criteris comuns que estableixin

unes pautes bàsiques comporta una incoherència provocant un gran desequilibri entre

la integració paisatgística en sòl no urbanitzable i en sòl urbanitzat.

En el cas de Sant Joan el paisatge forestal i fluvial presenten una elevada fragilitat

visual degut a que les pendents són força pronunciades i la massa forestal és molt

uniforme en textura i color, per tant qualsevol actuació sobre aquesta unitat de

paisatge podria trencar fàcilment aquesta uniformitat.

Per altra banda els paisatges agrícola, urbà  i industrial ubicats bàsicament a les zones

planes del municipi presenten un fort component antròpic, i per tant una elevada

fragilitat que cal corregir amb actuacions d’integració paisatgística.
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1.2. Balanç d’aigua

EL CONTROL DE LES EXTRACCIONS DE L’AQÜÍFER I LES FONTSEL CONTROL DE LES EXTRACCIONS DE L’AQÜÍFER I LES FONTS
NATURALSNATURALS

La major part de les extraccions d’aigua del municipi de Sant Joan es donen a l’aqüífer

volcànic-alubial, al igual que en la resta dels municipis de la Conca del Fluvià.

Actualment el control sobre aquestes extraccions és deficient, no permet conèixer amb

exactitud el volum d’aigua captada ni el nivell piezomètric en tota la seva extensió i,

per tant, no es pot assegurar la necessària recàrrega de l’aqüífer.

Tot això es veu reforçat sobretot si es considera l’elevat volum d’aigua que consumeix

aquesta zona, amb un gruix important de població i indústria. Actualment un nombre

important d’extraccions – bàsicament industrials – no estan legalitzades o sobrepassen

els límits de concessió permesos.

Els resultats de tots els controls analítics realitzats en algunes de les fonts de Sant

Joan han demostrat la no potabilitat de les seves aigües degut a una contaminació de

caràcter bacteriològic.

A més de la qualitat de les aigües, es potencia poc la important funció social i lúdica

que tenen les fonts i el seu entorn, sobretot en un municipi com Sant Joan que deu

probablement el seu nom a la gran quantitat de fonts que afloren dins el seu terme. En

alguns casos s’ha arribat a la privatització total de la zona – Font Faja o Can Barranc–.
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LA  QUALITAT DE LES AIGÜES SUPERFICIALSLA  QUALITAT DE LES AIGÜES SUPERFICIALS

Els resultats dels índex biològics i fisicoquímics indiquen un grau de contaminació

important en els principals cursos fluvials que travessen el municipi,  el Fluvià i

Turonell. Tot i així la tendència observada des de l’any 1993 fins avui és de lleugera

millora, passant de la qualificació d’aigua molt contaminada a contaminada.

Per una banda el Turonell presenta a la capçalera unes aigües d’alta qualitat, però

sofreix posteriors contaminacions, bàsicament pels abocaments industrials, al Pla de

Begudà. Aquesta contaminació es veu agreujada per les deficiències de funcionament

que presenta en aquests moments l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR)

de Begudà.

El Fluvià ja entra al municipi amb una important càrrega contaminant degut a que el

seu curs ja ha travessat  zones de gran pressió antròpica. Tot i així, els aports d’aigua

que es donen al riu al seu pas pel municipi – EDAR de Sant Joan i EDAR de l’empresa

Torras Papel SA – i les diferents fonts existents, afavoreixen la millora de la qualitat del

riu.

Les concessions al municipi de Sant Joan per l’aprofitament de l’aigua del Fluvià

provoquen l’existència de certs trams amb poc cabal, a on és difícil mantenir les

condicions mínimes necessàries per la vida de l’ecosistema fluvial.

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

Actualment no es coneix amb certesa el volum d’aigua extret per l’abastament del

municipi de Sant Joan, degut a la manca de cabalímetres als pous existents. Això

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

valorar amb rigorositat els volums incontrolats i les pèrdues de la xarxa.
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S’observen deficiències en el sistema de potabilització, degudes al procediment de

cloració emprat. Això es tradueix en una contaminació bacteriològica contemplada en

un percentatge elevat de les analítiques realitzades. La disposició de la xarxa

d’abastament juntament amb la cloració de l’aigua en els mateixos punts d’extracció,

provoca que hi hagi zones – coincidents amb alguns trams finals de la xarxa

d’abastament com Sant Cosme – amb dèficit de clor, degut a que la funció

potabilitzadora d’aquest element es perd a les 48 hores de la seva aplicació.

Referent al sistema de fiscalitat de l’aigua a Sant Joan, es detecten importants

diferències de preu en la facturació per a ús domèstic segons la zona de la població.

Seria convenient aplicar els principis de subsidiarietat i de corresponsabilitat. 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.

EL SANEJAMENT DE L’AIGUAEL SANEJAMENT DE L’AIGUA

La població agrupada del municipi de Sant Joan compta al 100% amb un sistema de

sanejament, acomplint els objectius de l’Ordenança de sanejament comarcal. Per altra

banda el sanejament de les aigües residuals de la població dispersa, d’un volum

important dins el municipi, es dóna a través de fosses sèptiques particulars.

Actualment però no hi ha un control sobre les fosses existents, el planejament

urbanístic estipula la tipologia d’aquestes però no  es contempla enlloc la seva gestió.

Els funcionament de L’EDAR de Sant Joan es pot considerar correcte, tot i que s’hi ha

detectat deficiències puntuals derivades de factors externs. En principi el

dimensionalment de la planta és l’adequat, tot i que els nous bombaments derivats de

les ampliacions residencials i industrials previstes tant al propi municipi com a la Vall

de Bianya poden posar en compromís el bon funcionament d’aquesta estació.

Pel contrari, l’EDAR de Begudà, ja des dels seus inicis, no ha estat mai dimensionada

per a cobrir les necessitats de la realitat existent i alhora presenta problemes de

funcionament. Com a conseqüència l’aportació d’aigua de la depuradora provoca
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problemes de contaminació al riu Turonell. Aquesta planta presenta unes condicions

molt particulars al ser industrial. Cal destacar que el creixement industrial previst a la

zona de Begudà pot agreujar encara més aquestes problemàtiques.

La inexistència d’un cabalímetre d’entrada en aquesta estació depuradora dificulta el

coneixement del volum d’aigua – bàsicament d’origen industrial – que arriba a la planta

i a més, no es respecten els cabals d’abocament autoritzats a les indústries de la zona.

Els col·lectors en baixa del sistema de sanejament de Sant Joan les Fonts no

presenten problemes significatius degut a que són relativament nous. Seria molt

interessant però plantejar el desdoblament del clavegueram per separar les aigües

netes de les residuals, d’aquesta manera la incidència en la planta de tractament,

sobretot de cabal, seria menor.
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1.3. Estructura energètica

ESTRUCTURA ENERGÈTICA, PRODUCCIÓ I CONSUMESTRUCTURA ENERGÈTICA, PRODUCCIÓ I CONSUM

El model de consum energètic a Sant Joan les Fonts es correspon amb el model

predominant a Catalunya, amb un consum bàsicament d’energies no renovables. Tot i

això cal destacar la importància de la energia produïda al propi municipi a través de

centrals hidroelèctriques i de cogeneració – una sola indústria genera el 36% de

l’energia que es consumeix al municipi –.

Tot i que el balanç energètic del municipi és negatiu (diferència entre l’energia

produïda en el municipi i la produïda fora d’aquest) cal valorar i tenir en compte la

producció interna del municipi. Actualment no existeix però una política de millora en

l’eficiència energètica ni de foment del desenvolupament de energies renovables, que

faria decantar clarament el balanç energètic actual.

La Xarxa de Gas Natural de la Garrotxa va des de Besalú fins a Olot i Sant Joan es

troba dins aquest recorregut. Això fa que un 6% de l’energia consumida al municipi

correspongui a aquest tipus de gas, més net que altres fonts energètiques i que facilita

l’establiment de centrals de cogeneració.

Tot i així, el consum de combustibles líquids al municipi segueix representat el major

percentatge amb un 67%, seguit de la electricitat amb un 27%.

LA INDÚSTRIA, EL PRINCIPAL CONSUMIDOR D’ENERGIALA INDÚSTRIA, EL PRINCIPAL CONSUMIDOR D’ENERGIA

El marcat caràcter industrial de Sant Joan les Fonts condiciona la distribució del

consum energètic per sectors. Cal destacar el consum energètic industrial respecte el

dels altres sectors. Quasi el 88% de l’energia consumida a Sant Joan les Fonts recau

sobre les indústries, tot i que cal tenir present que el 72% del consum del municipi és

efectuat per una sola empresa, la Torras Papel SA. Sense tenir en compte aquesta
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empresa, però, el consum del sector industrial continua essent elevat amb un 56%,

seguit pel transport amb un 30%.

En la mateixa línia, el tep per habitant i any és de 9,6 si es considera el consum de la

Torres Papel SA. Sense aquesta indústria, el consum mig per habitant i any és de 2,63

tep, sensiblement superior a la mitjana catalana que és de 2,1 tep. Això pot ser degut a

la clara industrialització del municipi, en relació al seu volum de població.

EL CONSUM ENERGÈTIC MUNICIPALEL CONSUM ENERGÈTIC MUNICIPAL

Tot i que es té un bon coneixement de l’enllumenat públic, no es disposa encara d’un

programa clar de reposició i millora de les làmpades. Aquest programa és important

sobretot si es considera que un 90% de les làmpades del municipi són de vapor de

mercuri.

En aquest sentit cal considerar el Programa d’Energia que s’està duent a terme a nivell

comarcal que, a més de establir un model de gestió de l’enllumenat públic, pot aportar

directrius en relació a l’eficiència energètica i a la contaminació lumínica.
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1.4. Contaminació atmosfèrica

LES EMISSIONSLES EMISSIONS

Els principals focus emissors de contaminants atmosfèrics a Sant Joan són el trànsit

de vehicles els focus industrials i les fonts domèstiques.

Pel que fa als mitjans de transport són una de les fonts més importants de

contaminants atmosfèrics, sobretot les emissions originades en les grans

infrastructures viàries. A Sant Joan cal destacar la N-260, a on el volum de trànsit és

considerablement alt.  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, el benefici ambiental que suposaria

el transport de viatgers en vehicles col·lectius seria molt important.

Tot i la falta de dades, cal remarcar també la GI-522 com a important focus emissor de

contaminants. Aquesta font de contaminació s’accentua degut sobretot a les

particulars caracterísitques del municipi pel que fa a la inversió tèrmica, freqüent en

aquesta zona del Fluvià, que ocasiona una baixa renovació de l’atmosfera i una

acumulació de partícules contaminants que cal tenir present.

Aquest mateix fenomen es dóna a la zona del Pla de Begudà amb el Turonell, sobretot

a la zona ocupada per l’empresa Grefacsa. L’estratificació de l’aire que es dóna en

aquest espai durant la nit i  l’escalfament per radiació de dia, provoquen una corrent

d’aire de flux preferent seguint el corrent del riu, que dóna lloc a la persistència d’olors

riu avall.

Cal destacar les substitucions de certs combustibles com el Fuel-Oil o la closca de

pinyó pel Gas Natural que s’estan donant en determinades empreses del municipi com

la Torras Papel o Noel, que han de contribuir a disminuir de manera important la

contaminació atmosfèrica millorant la qualitat de les emissions produïdes.
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LA QUALITAT DE L’AIRELA QUALITAT DE L’AIRE

Sant Joan les Fonts no disposa se 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 – al terme municipal de

Sant Joan – els valors obtinguts no reflecteixen rigorosament la qualitat de l’aire a Sant

Joan.

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 i cap any s’ha

superat el valor llindar d’alerta a la població.

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.



                                                                                                                                              
Document II. Diagnosi municipal. Sant Joan les Fonts. Pàg. 17

1.5. Sorolls

LA REGULACIÓ DELS SOROLLSLA REGULACIÓ DELS SOROLLS

Sant Joan les Fonts, 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.

La normativa de sorolls del municipi, però, la configura l’Ordenança municipal

reguladora de sorolls i vibracions, basada en la norma bàsica de l’edificació

“Condiciones acústicas en los edificios”. Per la seva elaboració no s’ha pres com a

base el que fixa el Cadastre de sorolls ni el model d’ordenança tipus establerta per la

Generalitat de Catalunya.

Tot i l’interès de l’Ajuntament envers el tema de la contaminació acústica, l’Ordenança

municipal presenta certes incoherències. Així, estableix l’obligat compliment pels

establiments i les activitats industrials, comercials i administratives, oblidant els

habitatges i la mateixa ciutadania. A més els nivells sonors màxims permesos en

zones industrials són més restrictius que en les zones plurifamiliars, fet que no s’ajusta

a la realitat de les activitats existents.

Per altra banda, en aquests moments el municipi de Sant Joan no compta amb els

aparells necessaris pel control de l’acompliment d’aquesta normativa.
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LA PROBLEMÀTICA ACÚSTICA A SANT JOANLA PROBLEMÀTICA ACÚSTICA A SANT JOAN

El soroll no és neutre, afecta a la salut de la població i és l’origen d’afeccions tan

físiques com psíquiques, que alteren l’estat de benestar de les persones i la seva

qualitat de vida quan sobrepassen determinats nivells d’intensitat d’emissió.

Cal tenir en compte que al nucli de Sant Joan coexisteixen importants activitats

industrials amb la població resident. Un dels exemples més significatius és el cas de

l’empresa Torras Papel SA envoltada de residències particulars. En aquests casos

manca una franja acústica tamponadora, que minimitzi els sorolls provocats per

l’activitat evitant en la mesura del possible, les molèsties vers la població.

El mateix cas es dóna al Pla de Begudà,  on la manca de mesures per la minimització

de la contaminació acústica procedent del polígon industrial afecta directament a la

població dispersa de la zona.

Un dels altres focus emissors de sorolls del municipi que cal destacar és el trànsit de

les vies de comunicació, especialment el provocat a la Ge-522 al seu pas pel nucli de

Sant Joan ja que afecta a la  població resident al llarg de l’eix d’aquesta via.
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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 increment constant en la generació de residus, que es

pot relacionar amb el model de societat de consum actual. Es constata una producció

desmesurada i cada vegada més insostenible. En aquest moment, amb les dades

existents, no es pot precisar si l’increment de producció és deu a la indústria o a la

població. Tot i així des de mitjans de l’any 2000 es disposa de dades segregades que

han de permetre en un futur proper conèixer molt millor l’origen en la producció de

residus i això permetrà actuacions de minimització i/o de valorització dels residus molt

més ajustades.

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 1,28 Kg/

habitant dia, dada propera als 1,26 Kg/habitant dia que recull el Programa de Residus

de Catalunya. L’increment en els últims anys en la producció ha estat del 3,1%.
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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

9,51%.

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. El desplegament actual de contenidors de vidre és adequat i dimensionat a la

generació real, en canvi, s’observa un lleuger dèficit en el nombre i ubicació dels

contenidors de paper i envasos lleugers. En general hauria d’existir homogeneïtat pel

que fa a les àrees d’aportació, a on hi hauria d’haver els tres contenidors en cada una

d’elles.
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La deixalleria local de Sant Joan, de recent entrada en servei és una  instal·lació

pensada com a centre de transferència i millora de selecció dels comerciants i petits

industrials i està complint amb els objectius fixats,. Tot i això, amb previsió d’una

possible saturació així com per fomentar la separació de fraccions residuals entre la

població, s’incorporarà al servei una deixalleria mòbil comarcal. Així mateix, la

deixalleria fixa comarcal, propera al municipi de Sant Joan, ofereix una altra opció als

professionals i comerciants del municipi.

El municipi de Sant Joan, 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 de Sant

Joan en un futur proper. Aquesta implantació és fàcil si es pensa en la existència d’una

àrea urbana real des de Sant Esteve d’en Bas fins a Castellfollit de la Roca. La

recollida selectiva d’aquesta fracció al municipi afavoriria la reducció del volum de

rebuig generat.

ELS RESIDUS D’ORIGEN INDUSTRIALELS RESIDUS D’ORIGEN INDUSTRIAL

Sant Joan és un municipi bàsicament industrial, amb el que una elevada quantitat dels

residus generats provenen de les indústries locals. 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,

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

d’aquests residus a l’abocador comarcal.
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L’ABOCADOR CONTROLAT DE RUNESL’ABOCADOR CONTROLAT DE RUNES

Sant Joan compta amb una infrastructura d’abast comarcal, l’abocador de runes, que

està arribant als límits de la seva capacitat. La seva ubicació, dins del Parc Natural de

la Zona Volcànica de la Garrotxa, no fa aconsellable una ampliació del mateix, tot i que

és plantejable la seva reordenació aprofitant la seva ubicació estratègica dins l’àrea

urbana.

LES DEJECCIONS RAMADERESLES DEJECCIONS RAMADERES

Al municipi de Sant Joan hi ha poques explotacions ramaderes, però també hi ha poca

terra útil des d’un punt de vista agrícola, la superfície útil per a l’aplicació de residus

ramaders és per tant petita i més encara si es considera la superfície urbana. 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, s’observa un equilibri entre la producció de dejeccions i les

possibilitats del territori per absorbir-les, mentre que si es consideren les dades pel

nombre de places permeses de bestiar en les explotacions es comproven uns

excedents equivalents a 57 Tn Nitrogen/any.

El mateix programa comarcal el planteja 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.
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1.7. Sostenibilitat econòmica

MERCAT DE TREBALL DE SANT JOAN LES FONTSMERCAT DE TREBALL DE SANT JOAN LES FONTS

La disminució generalitzada de la població i el seu envelliment – amb l’increment de

les persones majors de 64 anys – juntament amb el retard de la incorporació en el

mercat treball dels més joves, són les principals variables que determinen la

disminució de la població activa de Sant Joan les Fonts.

Igualment, en els darrers anys el municipi ha viscut una disminució, en nombres

absoluts, de la població ocupada, donada principalment per l’increment en la

tecnificació de les empreses i la conseqüent disminució dels llocs de treball, sobretot

els menys qualificats.

Ateses les característiques de l’estructura econòmica del municipi, la majoria de la

població resident a Sant Joan les Fonts està ocupada en el sector industrial. La

masculinització de la població ocupada es dóna en tots els sectors d’activitat del

municipi excepte en el terciari a on hi ha més població femenina ocupada.

Tot i això, el percentatge de dones que treballen al sector industrial supera àmpliament

el de les comarques de Girona i el de Catalunya, per les característiques de l’oferta de

llocs de treball de les indústries del municipi.

Del total de persones que treballen al municipi, més d’un 70% desenvolupen

professions de baixa i mitjana qualificació. La majoria treballadors de Sant Joan les

Fonts són assalariats i s’està donant un augment important en el nombre d’eventuals

en els darrers anys.

Malgrat la crisi dels anys 90, la taxa específica d’ocupació de Sant Joan les Fonts s’ha

mantingut constant en els darrers anys i és superior a la de les comarques de Girona i

de Catalunya. Això és degut a que les indústries eradicades al municipi pertanyen a

sectors de producció que no s’han vist afectats per aquestes crisis.
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Pel que fa a l’atur, Sant Joan les Fonts té una taxa baixa, però lleugerament superior a

la de la Garrotxa. Si bé que aquesta taxa d’atur és inferior respecte les comarques de

Girona i respecte Catalunya.

A Sant Joan les Fonts la taxa d’atur és molt més alta en les dones que en els homes.

Per edats, el gruix més important de població aturada es concentra en la població de

més de 50 anys i els joves de 20 a 29 anys, essent especialment  molt més pronunciat

aquest fen entre les dones.

Per altra banda, la majoria de la població desocupada prové de treballs molt poc

qualificats i compta amb un nivell d’instrucció baix.

EL SECTOR SECUNDARI, PRINCIPAL ACTIU DE L’ECONOMIA LOCALEL SECTOR SECUNDARI, PRINCIPAL ACTIU DE L’ECONOMIA LOCAL

L’economia local de Sant Joan les Fonts ha estat tradicionalment, i segueix essent,

bàsicament industrial, a diferència de la tendència generalitzada a la Garrotxa,

Comarques de Girona i Catalunya, on el sector terciari supera o s’aproxima al

secundari.

Dins aquest sector secundari, principal motor de l’economia local, destaquen els

següents sectors: alimentari, paper – el més tradicional –, plàstic – de recent

incorporació – metall i tèxtil – en una posició més residual –. La seva rellevància fa que

sigui el sector que més places de treball ofereix en l’actualitat, la major part dels

ocupats residents en el municipi treballen a la indústria, a la vegada que és el sector

que atrau cada vegada més treballadors residents en d’altres municipis.

El 36% de la gent que treballa a Sant Joan les Fonts ho fa només en dues empreses,

mentre que si es considera el conjunt d’empreses de més de 9 treballadors, aquest

percentatge puja fins al 50%.

Aquest és un factor de risc, no tant pel fet que sigui un municipi eminentment industrial

sinó per la dependència de poques empreses – Torrespapel S.A  i Embutidos Noel

S.A– així com per la poca diversitat dins el sector industrial. Aquest fet s’agreuja si es

considera que Torrespapel S.A té la raó social fora de la comarca de la Garrotxa i, per
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tant, tot i la història acumulada en el municipi, la seva continuïtat està lligada a

decisions externes del municipi.

La problemàtica que es planteja s’accentua per la presència de moltes petites

empreses depenents totalment de la contractació que els hi fan les indústries més

grans del municipi.

EL SECTOR TERCIARI: EL PES DEL COMERÇ I ELS SERVEIS ALEL SECTOR TERCIARI: EL PES DEL COMERÇ I ELS SERVEIS AL
MUNICIPIMUNICIPI

En el sector terciari s’hi diferencien tres subsectors: comerç, servei i turisme.

Actualment l’estructura del comerç al detall es centra bàsicament en la venda de

productes de primera necessitat i de consum periòdic, en establiment bàsicament de

caràcter familiar.

L’oferta comercial del municipi, que els darrers anys experimenta un descens en el

nombre d’establiments, és poc competitiva, formada bàsicament per botigues de

proximitat amb estructura i concepció tradicionals.

Per altra banda, els serveis malgrat mostrar una tendència de lleuger creixement,

segueixen tenint un paper testimonial. No s’observa un increment de serveis

tecnològics o generadors de valors afegits, que puguin atraure mà d’obra. A més,

l’oferta turística també és escassa i no s’han potenciat ni els valors naturals del

municipi – Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa – ni la seva història

industrial.
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LA REGRESSIÓ DE L’AGRICULTURA I RAMADERIALA REGRESSIÓ DE L’AGRICULTURA I RAMADERIA

A Sant Joan les Fonts l’agricultura i la ramaderia estan experimentant una tendència

clarament regressiva, com succeeix a nivell català i comarcal. El nombre

d’explotacions, la superfície i els treballadors dedicats a aquest sector van disminuït de

forma continuada.

Les explotacions a Sant Joan les Fonts són de caràcter familiar, de capital reduït, de

dimensió petita i sense mà d’obra contractada.

L’envelliment de la població ocupada així com la manca de recanvi generacional

dificulten la continuïtat i renovació del sector.

La petita dimensió de les explotacions, juntament amb la propietat de la terra, la poca

tecnificació i el caràcter tradicional de l’agricultura i la ramaderia, que permet un baix

valor afegit, es tradueixen 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.

L’ECONOMIA DE SANT JOAN LES FONTS EN L’ESTRUCTURAL’ECONOMIA DE SANT JOAN LES FONTS EN L’ESTRUCTURA
COMARCALCOMARCAL

Sant Joan les Fonts juga un important paper econòmic en el sector secundari, dins

l’àrea urbana d’Olot i en la totalitat de la comarca. A més de conservar les principals

indústries existents se n’estan incorporant de noves, accentuant així el marcat caràcter

industrial del municipi. Les principals indústries existents – paper, alimentàries i del

metall – tenen el seu mercat fora de les fronteres comarcals i Catalanes i, per tant, són

receptives al ritme de l’economia general.

En els darrers anys s’està donant un fenomen de reubicació de les indústries d’Olot,

tot i que aquesta ciutat continua essent el principal pol industrial de la comarca. Degut

principalment a la manca de sòl industrial, moltes empreses opten per ubicar-se a
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determinats municipis propers com Sant Joan les Fonts, la Vall de Bianya, Les Preses

o Sant Jaume de Llierca, creant-se així una aurèola industrial entorn de la capital de

comarca.

La instal·lació de noves indústries en el terme municipal de Sant Joan les Fonts pot fer

disminuir la dependència de l’ocupació en un nombre reduït d’empreses. Tot i això, la

petita dimensió del sòl industrial del municipi i la proximitat a Olot, determinen la

instal·lació d’indústries i serveis poc capaces de generar molts llocs de treball.

Aquesta tendència centrífuga no es reprodueix en el sector terciari. Olot segueix

essent el principal centre comercial i pol d’atracció dels serveis de la comarca i de la

seva àrea urbana. Aquesta realitat pot explicar, en bona mesura, el paper testimonial

del sector terciari de Sant Joan les Fonts i la seva obligada relació envers  el conjunt

de l’àrea urbana.

MOBILITAT LABORAL A SANT JOAN LES FONTS ASSOCIADA A LAMOBILITAT LABORAL A SANT JOAN LES FONTS ASSOCIADA A LA
SEVA ÀREA URBANASEVA ÀREA URBANA

Dins l’àrea urbana funcional a què pertany Sant Joan les Fonts s’estableix un

important flux de persones per raons de treball.

Gairebé la meitat de la població ocupada de Sant Joan les Fonts treballa fora del

municipi mentre que, més de la meitat dels llocs de treball que ofereix, estan ocupats

per treballadors d’altres poblacions de l’àrea urbana.

Existeix una asimetria important en el gruix de població que es mou. El flux de

treballadors que entra al municipi de Sant Joan les Fonts és bàsicament de baixa

qualificació, mentre que les sortides per raons de treballs són d’una qualificació més

elevada.

Com ja s’ha dit, el sector industrial es configura com al principal motor de l’economia

local, fet que es reflecteix en els 913 llocs de treball que ofereix al municipi, convertint-

lo en el sector que més reté la població de Sant Joan les Fonts. Per altra banda aquest

és el sector que atrau més treballadors d’altres municipis.
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La dependència observada en el comerç i els serveis respecte l’àrea urbana queda

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

terciari és clarament negatiu,  un volum important de població ocupada de Sant Joan

les Fonts treballa fora del municipi.

El fet de que el polígon industrial més important del municipi estigui localitzat al Pla de

Begudà, lluny del nucli de Sant Joan, fortament desvinculat de la població i de les

zones residencials i sense una oferta de serveis a la població, augmenta

considerablement la mobilitat obligada per raons de treball.
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1.8. Sostenibilitat social

EL DESCENS DEMOGRÀFIC: EL CREIXEMENT VEGETATIU I LAEL DESCENS DEMOGRÀFIC: EL CREIXEMENT VEGETATIU I LA
INCIDÈNCIA DEL PROCÉS IMMIGRATORIINCIDÈNCIA DEL PROCÉS IMMIGRATORI

Sant Joan les Fonts en els darrers quinze anys ha experimentat una pèrdua neta de

població de l’ordre del 6%. Aquest fet s’explica per un creixement vegetatiu negatiu i

per la poca incidència del procés immigratori al municipi.

Pel contrari a la Garrotxa, comarques de Girona i Catalunya l’evolució demogràfica ha

registrat una tendència positiva. Igualment, la majoria de municipis de l’àrea urbana

funcional a la que pertany Sant Joan les Fonts també presenten una tendència positiva

en el creixement de la població. Contribueixen a aquest fet la proximitat d’Olot i la

inexistència de serveis al municipi, així com també, la constitució del Polígon de

Begudà, lluny del nucli urbà i en l’eix de comunicacions Olot-Girona, que no afavoreix

la instal·lació de nous residents a Sant Joan les Fonts.

 La baixa natalitat que presenta el municipi està per sota dels valors de Catalunya i la

Garrotxa. Després del “baby boom” dels anys setanta, el pes de la població de 0 a 14

anys és cada cop més inferior. En els darrers 15 anys, mentre que el percentatge de la

població en edat fèrtil del municipi s’ha mantingut estable, la natalitat ha disminuït.

L’any 1986 la mitjana de fills era de 1,4 i l’any 1996 aquesta es situa en 0,8.

Tot i que aquest fenomen demogràfic és una de les principals causes del descens

d’habitants, les poblacions no són estàtiques i constantment estan influïdes pels fluxos

migratoris.

El saldo de la migració interna durant el període 1997-2000 és lleugerament positiu

degut a les persones que, procedents de la resta de comarques gironines, de

Catalunya i, en menor mesura, de l’Estat, han fixat la seva residència en el municipi.

No obstant, la relació demogràfica de Sant Joan les Fonts amb la resta de la Garrotxa

ha estat desfavorable, registrant un saldo negatiu de 17 persones durant el mateix

període. Es pot concloure que en el sí de la comarca, Sant Joan les Fonts atrau poca

població i no manté part dels seus habitants.
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L’altre gran flux migratori és la immigració externa. 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 .

A Sant Joan les Fonts la immigració exterior és un fenomen recent i molt poc

significatiu. De fet, no és fins el 1997 que l’arribada d’immigrants es converteix en un

flux migratori que, tot i ser dèbil, es mostra regular. Conseqüentment, la presència

d’immigrants externs en el municipi és quasi imperceptible en relació als percentatges

que es registren a la Garrotxa, comarques de Girona i Catalunya.

La poca incidència d’aquesta immigració en el municipi no segueix la mateixa

tendència que en les poblacions veïnes, on la presència d’immigrants externs és més

elevada. Aquestes poblacions són de dimensions i d’estructura econòmica – basada

en les indústries manufactureres –  molt semblants a Sant les Fonts.

Segons el que estableix el nou Pla General d’Ordenació Urbana de 2001, es preveu la

construcció de nous habitatges que, si atraguessin residents de fora del municipi, la

població total de Sant Joan augmentaria substancialment. La planificació d’aquest

increment de població es pot considerar desmesurat ja que, amb la dinàmica

demogràfica actual, no sembla viable a curt termini. Malgrat això, si l’àrea urbana

funcional manté la seva dinàmica de creixement en aurèola, un cop saturats els espais

residencials de les Preses i La Canya, arribaria, en una segona aurèola, l’ocupació

residencial del nucli de Sant Joan les Fonts.

L’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 comarques de Girona. En aquest aspecte la Garrotxa encara

presenta uns índexs d’envelliment més elevats.

Si s’analitza l’evolució de l’actual estructura d’edats s’observa una inèrcia constant a

un major envelliment de la població. Això s’atribueix a  una important davallada de la

població jove (0-14 anys), provocada en part, per una baixa natalitat. Aquesta baixa
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natalitat es pot atribuir a la incorporació de la dona al mercat de treball, la dependència

dels cicles econòmics i l’endarreriment social de la fecunditat.

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

més enllà dels merament tangibles. Al municipi de Sant Joan el 20 % de la població té

més de 65 anys

TIPOLOGIA DELS HABITATGES DE SANT JOAN LES FONTSTIPOLOGIA DELS HABITATGES DE SANT JOAN LES FONTS

La gran majoria d’habitatges són de primera residència i de propietat. La poca

presència de habitatges secundaris és un símptoma de la inexistència d’una població

estacional en el municipi. Per altra banda, la escassa incidència de pisos de lloguer és

una mostra de l’arrelament de la cultura de la propietat a la nostra societat.

El nombre d’habitatges vacants en el municipi és elevat i es concentren

majoritàriament a la zona del casc antic de Sant Joan les Fonts. Malgrat que el

percentatge d’habitatges buits és superior que als de les comarques de Girona i

Catalunya, és inferior al del conjunt de la Garrotxa..

El gruix més important d’habitatges es localitzen en construccions de les dècades dels

anys seixanta i setanta, tot i que, un important nombre d’habitatges, el 24,6%, estan en

edificis construïts abans del 1940.

Tot i que aquest fet és molt equiparable a la realitat de la Garrotxa, aquests tipus

d’habitatge a Catalunya i a les comarques gironines només suposen un 15,6% i 19,7%

respectivament.

La construcció d’habitatges nous se situa per sota la mitja de la comarca de la

Garrotxa. A més, durant el període 1986-2000 a Sant Joan les Fonts s’han construït

139 habitatges dels quals 42, el 30,2%, han estat de protecció oficial.

El perfil de llar del municipi és familiar, en un 83,4%, i amb una dimensió de tres

persones. Cal destacar també la presència de llars no familiars que, formades per una

sola persona, han experimentat durant el període 1991-1996 un creixement del 22%.
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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,

espacialment dones, i que es localitzen en habitatges del casc antic de Sant Joan.

El major envelliment de la població resident en el nucli antic de Sant Joan les Fonts és,

juntament amb l’edat dels habitatges, el principal factor del progressiu augment dels

habitatges buits de la zona.

SALUT I PROTECCIÓ SOCIALSALUT I PROTECCIÓ SOCIAL

La marcada tendència a l’envelliment de la població a Sant Joan les Fonts, comporta

un seguit de característiques que es reflecteixen clarament en els paràmetres sanitaris

(patologies associades i consum de medicaments).

Atenent la dinàmica demogràfica del municipi, l’augment de la població envellida,

comporta la necessitat de més recursos sanitaris per a fer front les necessitats

d’aquest col·lectiu.

Una de les altres problemàtiques socials existents és la presència de persones d’edats

avançades que viuen soles en pisos i edificis, moltes vegades en situacions precàries.

Malgrat no tenir dades quantitatives per poder objectivar quines són les

problemàtiques socials del municipi,  persones entrevistades del poble han ressaltat,

de forma bastant unànime, l’existència de determinades dinàmiques socials

conflictives.

Els horaris i les rotacions dels dies laborals d’una important empresa del municipi on hi

treballen un nombre destacat de santjoanencs genera una certa desestructuració

familiar que, en moltes ocasions, fomenta que determinats joves es passin moltes

hores al carrer. Aquest fet i les actituds incíviques d’algun d’aquests joves es percep

com un element de conflictivitat social per a molts ciutadans de la població.
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Així doncs, es pot considerar, sense pretendre generalitzar,  que el municipi presenta

unes deficiències socials típiques d’una població clarament industrial i assalariada i

amb una alts índexs d’envelliment.

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

El nivell d’instrucció de la població de Sant Joan les Fonts és relativament baix,

provablement a causa de l’estructura demogràfica de la població (atenent els seus

orígens) i l’estructura econòmica, basada en la indústria manufacturera que precisa de

ma d’obra no qualificada.

L’escola Castanyer es troba infrautilitzada, al 46% de la seva capacitat. Això es degut

a la baixa natalitat i al fet que el 40% dels nens entre 0 i 12 anys  del municipi,

assisteixen a centres de fora de Sant Joan les Fonts.

Per altra banda, cal destacar el paper de l’Escola Municipal de Belles Arts de Sant

Joan les Fonts, que exerceix el pol d’atracció important.

CULTURA I ASSOCIACIONISME A SANT JOAN LES FONTSCULTURA I ASSOCIACIONISME A SANT JOAN LES FONTS

Si es té en compte les dimensions demogràfiques de Sant Joan les Fonts, es pot

considerar que el municipi té  una vida cultural i associativa de baixa intensitat. Tot i

celebrar-se diferents activitats al llarg de l’any, aquestes, a excepció de les festes

majors, atrauen a poca gent del municipi i d’altres poblacions veïnes. Per altra banda,

l’associacionisme també es poc important tan pel nombre d’entitats com pel seu

activisme organitzatiu.

Malgrat que la seva proximitat amb Olot pot explicar en bona mesura aquesta situació,

també s’observa que altres municipis propers a la ciutat d’Olot presenten un nivell

associatiu i cultural més elevat i amb una personalitat pròpia més definida.





2. DIAGNOSI ESTRATÈGICA







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

La situació estratègica de Sant Joan dins el Parc, obliga l'ordenació integrada del

municipi amb el Parc i el planejament d'estratègies conjuntes.

La particular orografia del municipi i l'aprofitament històric del riu Fluvià han

condicionat els assentaments urbans i industrials i les xarxes de comunicació a les

zones planeres

Sant Joan es troba dins una àrea urbana compacta més àmplia, és important

reformular la seva funció adaptant la seva estructura i planejament en el si d'aquesta

àrea

Olot actua com a pol d’atracció de serveis i centre comercial de l’àrea urbana de la

comarca
Sant Joan ha jugat i juga un important paper en el sector secundari de la comarca

LA FUNCIÓ DE LA ZONA NO URBANITZABLE DE SANT JOAN

La muntanya d'Aiguanegra i Serra de Molera representa un element particular del

municipi i adquireix un protagonisme especial com a espai verd i espai connector

Sant Joan juga un paper connector important a nivell territorial donada la seva

situació estratègia entre dos espais naturals protegits

Un increment en les vies de comunicació així com el seu efecte vertebrador comporta

un canvi en els usos del sòl, donant-se una important pèrdua del sòl agrícola

Els espais lliures planejatsque han d'exercir una funció tamponadora i de

microconnexió.

La pagesia, tot i representar un petit percentatge de la població i ser un sector en

clara regressió, gestiona un 33% de la zona plana del municipi i és qui manté el

paisatge en mosaic.

El paisatge de Sant Joan presenta una elevada fragilitat visual

Amb la funció de la N-260 com a variant i de la redefinició de la GI-522, caldrà

replantejar la construcció de la variant de la GI-522 al seu pas per Sant Joan emprant

criteris de sostenibilitat

Un replantejament del nou  bici-carril podria permetre al municipi actuar com a

important nexe de connexió d'una xarxa més àmplia

El Turonell presenta una mala qualitat, bàsicament pels abocaments industrials al

Pla de Begudà

Els resultats dels controls analítics  en algunes fonts del municipi demostren la no

potabilitat de les seves aigües degut a una contaminació bacteriològica

S'observa una lleugera millora en la qualitat de l'aigua dels rius, passant de la

qualificació d’aigua molt contaminada a contaminada

Existeixen certs trams del Fluvià amb poc cabal degut a les concessions per a

l'aprofitament de l'aigua

La petita dimensió de les explotacions agrícola-ramaderes, l'envelliment de la

població ocupada i la manca de recanvi, juntament amb la poca tecnificació i el

caràcter tradicional de l'agricultura i la ramaderia, sense valor afegit, es tradueix

actualment en una feble competitivitat del sector



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

El nucli antic de Sant Joan presenta un abandó i un envelliment de la població i en

els últims anys s'hi detecta un increment d'habitatges desocupats
Proliferació de polígons industrials dispersos en les zones planeres.

A nivell comarcal s'està donant una reubicació de les indústries existents, creant-se

una segona corona urbano-industrial arrel del trasllat d'indústries d'Olot a d'altres

municipis veïns

S'estan potenciant les zones residencials amb predomini d'habitatges unifamiliars,

que propicien l'estructura de ciutat difusa

S'ha previst una reclassificació del sòl per tal d'adaptar a la normativa vigent algunes

indústries del municipi ubicades en sòl no urbanitzable

La creixent importància de les noves tecnologies comporta una necessitat

d'adaptació

Es potencia poc la important funció lúdica i social de les fonts, arribant en alguns

casos a la privatització de la zona

A Sant Joan coexisteixen importants activitats industrials amb la població resident

que provoquen molèsties acústiques

Actualment la GI-522 actua com a barrera fragmentadora del nucli de Sant Joan,

dividint-lo en dues parts perillosament comunicables i afectant negativament el seu

teixit social i comercial.

El trànsit de les vies de comunicació, especialment el provocat a la Ge-522, és un

dels principals focus emissors de soroll

El polígon del Pla de Begudà queda lluny i  fortament desvinculat del principal nucli

de població del municipi
L’oferta turísitca del municipi és escassa, i no es potencien suficientment ni els valors

naturals ni la seva història industrial

LA POBLACIÓ: SUBJECTE I OBJECTE DEL TERRITORI

En els darrers quinze anys Sant Joan les Fonts ha experimentat un creixement

vegetatiu negatiu i un poca incidència del procés immigratori

S’observa una inèrcia constant a un major envelliment de la població. El 20% del

habitants tenen més de 65 anys.

En alguns casos s’observa una certa desestructuració familiar generada en part pels

horaris i torns laborals de la població que treballa a l’empresa Torras Papel.

Gariebé la meitat de la població ocupada a Sant Joan les Fonts treballa fora del

municipi en el sector serveis, mentre que els que treballen al mateix municipi estan

ocupats en el sector industrial

Un 36% de la gent que treballa a Sant Joan les Fonts es concentra en dues

empreses del municipi i una gran part de les  petites empreses del municipi depenen

de la contractació que els hi fan les indústries més grans

Del total de persones que treballen al municipi més d'un 70 % desenvolupen

professions de baixa i mitjana qualificació



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

El control sobre les extraccions d'aigua és deficient i no es pot assegurar la recàrrega

de l'aqüífer

S’observen deficiències en el sistema de potabilització de l'aigua degudes al

procediment de cloració emprat
Es detecten diferències de preu en la facturació de l'aigua per a ús domèstic

Els funcionament de L’EDAR de Sant Joan es pot considerar correcte mentre que

l’EDAR de Begudà presenta problemes de funcionament

En aquests moments no existeix el desdoblament del clavegueram per separar les

aigües netes de les residuals

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

prioritari el foment de la minimització

La deixalleria de Sant Joan per a petits industrials i comerciants està essent molt

utilitzada i es veu la necessitat d'incrementar el servei destinat als ciutadans

La propera implantació de la recollida de matèria orgànica a Olot ha de facilitar

ampliar aquest servei a Sant Joan

Actualment es tendeix a fomentar la internalització en les empreses dels costos de

gestió  de les deixalles d'origen industrial

L'abocador comarcal de runes està arribant als límits de la seva capacitat Estació de control d'imissions Trànsit i indústria com a principals focus emisors

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

més enllà dels merament tangibles
L’escola municipal d’educació primària es troba al 46% de la seva capacitat. Un 40%

dels nens entre 0 i 12 anys del municipi assisteixen a altres centres de la comarca.

LES NORMATIVES LOCALS COM A EINES DE CONTROL I GESTIÓ

No s'ha pres com a base per a l'elaboració de l'ordenança municipal reguladora de

sorolls i vibracions ni el que fixa el Cadastre de sorolls ni el model d’ordenança tipus

establerta per la Generalitat de Catalunya.

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

existeix una ordenança reguladora dels residus ni una fiscalitat adecuada

El Programa de Gestió de Dejeccions Ramaderes de la Garrotxa planteja

l'establiment d'una moratòria per a noves instalacions i la redacció d'una ordenança

comarcal de fertilitzants en agricultura

No existeix una normativa que reguli la integració paisatgística de les àrees urbanes

i industrials amb el seu entorn

En aquests moments la Garrotxa no disposa d’un Programa d’Energia que aporti

directrius en relació a l’eficiència energètica i la contaminació lumínica


