
LA CRISI ACTUAL EXIGEIX ESPECIALITZACIÓ 

 

Ja fa cinc anys que la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES) recull les 

dades referents al nombre d’estudiants universitaris de la Garrotxa, i al tipus 

d’estudis que estan cursant. Les novetats no són molt significatives d’un any 

per altre però, malgrat això, creiem important fer un repàs al que els nostres 

joves fan, ja que això marcarà la trajectòria professional de la comarca. 

Al llarg d’aquest curs escolar, 2008-2009, han estat 1.255 els estudiants 

matriculats a alguna de les universitats catalanes, ja sigui a nivell presencial o 

virtual, i cursant estudis de primer, segon i tercer cicle. D’aquests, força més de 

la meitat, 705, han optat per alguna carrera relacionada amb les lletres i les 

ciències socials, a nivell de primer i segon cicle, mentre que la resta, 468, s’han 

dedicat a les ciències i la tecnologia. Aquesta tendència cap a les lletres i les 

ciències socials, ja ve repetint-se des de fa alguns anys. 

 

Igual com l’any passat, la majoria dels joves prefereixen els estudis presencials. 

El 78 % dels garrotxins universitaris estudia en alguna universitat catalana de 

forma presencial, mentre que només el 22 % ho fa a distància, aquests últims, 

segurament, perquè ho combinen amb l’activitat professional. El nombre de 

matriculats a la Universitat Oberta de Catalunya, per exemple, s’ha multiplicat 

en els últims anys, fet que demostra el constant reciclatge que exigeix el sector 

professional avui en dia. 

Com ha passat sempre, des que vam començar a recollir aquestes dades, la 

Universitat de Girona és la que aplega, sense dubte, més estudiants de la 

Garrotxa: 543, que signifiquen gairebé la meitat del total. Queda clar, doncs, 

que la proximitat del campus gironí és un factor clau entre els joves a l’hora 

d’escollir a on estudiar. 

 

Pel que fa als estudis, la carrera de Ciències Empresarials continua essent, de 

llarg, la més estudiada. En total són 105 els joves que actualment l’estan 

cursant. La segueixen, tenint en compte només les 10 primeres, Enginyeria 

Industrial (amb 82 alumnes), Educació Social (61), Administració i Direcció 

d’Empreses (57), Dret (52), Psicologia (50), Arquitectura (33), Biologia (31), 

Psicopedagogia (30) i Turisme (29). 



Però si agrupem els estudis per famílies, els resultats canvien una mica.  

La família de les Enginyeries és la que agrupa més estudiants, un total de 209. 

La segueixen els estudis relacionats amb el món empresarial, amb 182 

alumnes, i finalment les ciències de l’educació, amb 174 estudiants. 

 

Una de les novetats més destacades d’aquest any és l’augment d’estudiants de 

màsters, postgraus i programes de doctorat, és a dir, estudis de tercer cicle. 

Enfront els 17 estudiants que hi havia en el curs 2007-2008, aquest any són 53, 

més del triple, les persones que, després d’acabar una carrera, continuen 

estudiant i especialitzant-se. Una mostra més, doncs, de les exigències del 

mercat de treball actual, que cada vegada demana més especialització entre 

els joves que vulguin incorporar-se al mercat laboral. 

 

Pel que fa als estudis de Belles Arts, als quals sempre parem una especial 

atenció degut a la tradició artística de la ciutat d’Olot, el nombre d’estudiants 

s’ha reduït respecte el passat curs, passant de 7 a 4. 

 

Seguint en les línies de treball habituals de la FES, els programes formatius 

que programem any rere any tenen molt en compte les dades recollides en les 

línies anteriors. En són exemples les assignatures de lliure elecció que fa anys 

que es poden realitzar a Olot, l’acreditació universitària de les diverses jornades 

i seminaris organitzats per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot, en 

col·laboració amb d’altres entitats de la comarca, així com també els seminaris, 

cursos d’especialització i postgrau, que organitzem conjuntament amb diverses 

universitats. 
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