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La dinàmica econòmica de les comarques suposa el 8,8 % del PIB català amb una població que correspon
al 9 % de la població catalana. El model econòmic es basa en els serveis majoritàriament (del 50 al 70%
segons la comarca), especialment els vinculats al sector turístic. Despunten econòmicament quatre
comarques per sobre de les 7 analitzades: Gironès, Selva, Alt Empordà i Baix Empordà. La indústria té un
pes considerable en comarques com la Garrotxa i el Pla de l’Estany. La construcció és un sector emergent
en els darrers anys, que arriba al 18% i el 15% a comarques com el Ripollès i la Selva. El sector agrari és
important per la configuració territorial però arriba tan sols al 4,6% del PIB a les comarques on té major pes
(l’Alt Empordà i el Pla de l’Estany).

SINOPSI DELS INDICADORS MÉS RELLEVANTS
Agendes 21: elaborades o en procés el 83% del total dels municipis
Canvi climàtic: tendència a l’increment de temperatura mitjana de Catalunya des de 1869 a 1998 i per sobre
de les mitjanes de manera continuada a partir de la dècada dels 80; en diferents mesures al mar en
superfície i a 80 metres de fondària realitzades a l’Estartit també s’observa la tendència a l’escalfament, i una
pujada de nivell 2,8 mm per any (1974 – 2005); el brot de fulles caduques als boscos mediterranis es
produeix 16 dies abans i la caiguda 13 dies més tard que fa 50 anys.
Mobilitat: 537 cotxes per 1000 habitants (9 per cada 10 amb carnet de conduir); 80% de desplaçaments en
vehicle privat; 8.000 camions creuen la frontera diàriament i travessen les comarques; la línia de ferrocarril
Barcelona – Portbou és la línia regional de RENFE amb més viatgers de Catalunya i la que més creix des de
1999.
Energia: dèficit productiu d’energia elèctrica (11% del total consumit); 20% del consum de combustibles
fòssils de tota Catalunya; 65% d’increment del consum d’energia per persona des de l’any 1992.
Construcció i Habitatges: superfície construïda de 13.223 Ha l’any 1987 a 20.080 l’any 2002 (augment del
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52%); 1.150 m [ ] de sòl construït per habitant, sense tenir en compte les carreteres; 159 taques de
polígons industrials dispersos per les comarques; ritme de construcció d’habitatge en promig de 15000
habitatges any, dels quals menys del 5% són protegits; i calen de 15 a 20 anys de renda familiar disponible
total per pagar un pis de 100 metres quadrats.
Diversitat: rangs de número d’espècies per UTM (10x10 KM), des de menys de 500 a més de 5.000;
protecció del territori amb el PEIN de quelcom més del 30%; 544 espècies vegetals rares, 15 d’aquestes
estrictament endèmiques, 5 que es poden donar per extingides i 52 que no han estat retrobades en els
darrers 25 anys; major presència de rareses en terres baixes i muntanya mitjana; el litoral és on hi ha més
espècies no retrobades (un 42%), fet que significa que és la zona més degradada; 44 espècies de fauna
continental singular, algunes d’elles en perill d’extinció.
La valoració econòmica dels serveis de la natura estaria entre el 10 i el 18% del PIB de les comarques
litorals.
Importància de la fragmentació pel corredor d’infraestructures Nord- Sud, que identifica 10 punts crítics
de ruptura de la connectivitat biològica de l’interior al litoral, sobre els que cal actuar.
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Fe d’errada: allà on prèviament deia 115m de sòl construit per habitant hauria de dir els 1150m /hab que consten en el present
document.
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Residus: residus sòlids 2,5 Kg/habt.dia, promig català 1,55; recollida selectiva el 20% de mitjana amb varies
comarques amb menys del 18% (Gironès el 30%), Catalunya (29%); residus totals generats a les comarques:
4.657.002 tones en total l’any 2005; la proporció de fems ( uns 900.000 porcs a les comarques) i els residus
de construcció junts (3,5 milions de tones) suposen més de tres vegades els residus domèstics i els
industrials plegats (1,09 milions de tones); la quantitat de fangs secs és molt menor i es troba a l’entorn de
les 13.000 tones; una quantitat de residus per habitant de 7,6 tones/any l’any 2005; un volum de residus per
unitat de PIB de 430 tones per cada milió d’euros.
Aigua: consum domèstic 225 litres dia per habitant; el rec supera en consum d’aigua la suma de la resta de
sectors.
Educació: major fracàs escolar en centres públics que privats; qüestionament del que s’entén per fracàs
escolar; universitat a mida de les necessitats formatives de la comarca.
Salut: salut autopercebuda bona però una gran part de la gent (50%) pateixen problemes relacionats amb la
qualitat de vida; morts més freqüents: en homes: 1r) càncers, 2n) patologies del sistema circulatori, en dones:
1r) sistema circulatori 2n) càncer; quarta causa en dones: malalties mentals i en homes: accidents.
Accidents: entorn a els 100 morts per any en accidents de carretera.
Seguretat: a l’entorn de 70 delictes per 1000 habitants en front dels 28 de la mitjana catalana.
Ciutadania: gran nombre d’organitzacions de cooperació i ecologistes.
La visió multidimensional que genera l’informe permet analitzar la relació entre el desenvolupament social i
l’econòmic i els seus impactes sobre la matriu ecològica territorial.

I el futur? Una estratègia de sostenibilitat
Aquesta visió global pot generar un context d’anàlisi per valorar els avenços de les agendes 21 a nivell local i
permet també generar un debat social a les comarques amb l’objectiu de desenvolupar una estratègia de
sostenibilitat que integri elements clau com:
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Consolidació de l’Observatori de la Sostenibilitat com a entitat independent de monitorització del
desenvolupament gironí.
Constitució d’una Comissió del CILMA per al seguiment de les Agendes 21 locals.
Agenda 21 de les Comarques Gironines, construïda de forma participada pels diversos sectors
socials gironins, institucions, amb una rellevància especial del CILMA, la Diputació de Girona i el
Departament de Medi Ambient i Habitatge com a agents impulsors i dinamitzadors.
Agenda 21 de les institucions públiques gironines (Diputació, Consells Comarcals, ajuntaments,
CILMA)
Centre de documentació de la sostenibilitat de les CCGG que concentri i faciliti l’accés a tots els
estudis, informes i dades que es generen a la regió.
Elaboració d’estratègies temàtiques de sostenibilitat de:
– Canvi climàtic
– Connectivitat del territori
– Salut i medi ambient
– Integració social de minories i col·lectius desafavorits.
– Etc.

