
ELS ESTUDIS DE LLETRES I SOCIALS DUPLIQUEN LES CIÈN CIES I LA 

TECNOLOGIA EN NOMBRE D’ESTUDIANTS A LA GARROTXA 

 

Com cada any la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot realitza una anàlisi dels 

estudis universitaris dels joves de la comarca de la Garrotxa. La principal 

novetat d’aquest curs 2007-2008 és aquesta dada: 756 estudiants han cursat 

alguna carrera relacionada amb les lletres i les ciències socials, enfront dels 

468 que s’han decantat per les ciències i la tecnologia, gairebé el doble. 

Aquesta dada és nova ja que l’any passat la diferència no era tan gran, tot i que 

les lletres i les ciències socials es van imposar igualment (hi havia 673 

estudiants de lletres i socials i 473 de ciències i tecnologia).  

 

En línies generals, durant el curs 2007-2008 hi ha hagut 1280 garrotxins 

cursant estudis universitaris. D’aquests, prop d’un 77,4% ho ha fet en alguna 

universitat catalana de forma presencial, un 13,7% a partir de la Universitat 

Oberta de Catalunya (UOC) i un 9% des de la Universitat Nacional d’Educació 

a Distància (UNED). En aquest context, és interessant destacar el paper que 

desenvolupen la UOC i la UNED, que aquest any han augmentat el seu nombre 

d’estudiants garrotxins en gairebé un 3,5%. El perfil d’aquest públic és bastant 

diferent al de la resta d’universitaris. Aquests dos centres, que ofereixen 

formació a distància, tenen un alumnat amb una mitjana d’edat més elevada i 

que, majoritàriament, treballa. Es tracta, doncs, d’un públic que entén els 

estudis com un complement de la seva vida professional, i com a mitjà per 

poder continuar avançant a la feina o en el seu creixement personal. 

 

Segons la informació que des de la FES hem pogut recollir respecte aquest 

curs, a les diverses universitats catalanes hi ha un total de 1259 alumnes de 

primer i segon cicle amb residència a la comarca de la Garrotxa, i 21 estudiants 

de tercer cicle (cursant programes de màsters i doctorats). D’aquests, un 43,6% 

es concentren a la Universitat de Girona (UdG), que resulta ser, amb diferència, 

la universitat que més alumnes de la comarca aplega, amb un total de 549. A 

molta distància, i amb poques diferències entre elles, s’hi troben les universitats 

de Barcelona i els voltants: la Universitat de Barcelona (amb 160 alumnes), la 

Universitat Autònoma de Barcelona (93), la Universitat Politècnica de Catalunya 



(88) i la Universitat Pompeu Fabra (50), sumant totes elles un 31,1%, seguides 

per la Universitat de Vic (amb 33 alumnes) i la Universitat Rovira i Virgili, amb 

només un matriculat de la comarca. Aquestes dades constaten un fet: la 

proximitat de la ciutat de Girona és un important pol d’atracció pels estudiants. 

 

En el rànquing dels estudis més sol·licitats, guanyen les Enginyeries 

(Enginyeria Industrial, Enginyeria tècnica específica en Mecànica, Enginyeria 

tècnica en Informàtica de Gestió i de Sistemes, Enginyeria Informàtica, 

Enginyeria tècnica Industrial específica en Electrònica Industrial, etc.), que 

apleguen un total de 206 alumnes (16,36%), seguides pels estudis de Ciències 

Empresarials, Administració i Direcció d’Empreses i Economia, que sumen un 

total de 202 matriculats (16%).  En tercera posició hi trobem els 187 alumnes 

que estan cursant estudis relacionats amb educació (Magisteris, Educació 

Social, Pedagogia i Psicopedagogia). Fins aquí, no hi ha canvis significatius 

respecte les dades recollides en el passat curs 2006-2007. On la cosa sí canvia 

és en la quarta posició dels estudis més cursats, que aquest any recau en 

Psicologia (59 alumnes), uns estudis que havien patit una lleugera davallada el 

curs passat. Els que han passat de la quarta a la cinquena posició han estat els 

estudis de Dret, que compten amb un total de 50 garrotxins matriculats (gairebé 

el 4%). Veiem doncs, que en línies generals la tendència de l’any anterior es 

continua mantenint, amb ben poques diferències. 

 

Pensem que no podem deixar de tenir present l’acceptació que tenen altres 

carreres com són Biologia, Infermeria, Turisme, Arquitectura, Història, Publicitat 

i Relacions Públiques, Arquitectura Tècnica, Humanitats, Fisioteràpia, Medicina 

i Química, totes elles amb més de 20 alumnes inscrits. Una altra dada 

remarcable, si tenim en compte la tradició artística que sempre ha envoltat la 

ciutat d’Olot, és que només són 7 els alumnes de la comarca que actualment 

estan cursant estudis superiors de Belles Arts, un menys que l’any passat. 

 

No es tracta, de moment, de treure’n cap valoració, només algunes 

observacions. En primer lloc, el nombre d’estudiants durant aquest curs 2007-

2008 ha augmentat notablement respecte l’any passat, de 1209 a 1280. En 

segon lloc, queda palès que a la Garrotxa se segueixen unes pautes que van 



repetint-se en els últims anys, amb ben poques variacions. També és important 

emfatitzar la poca coordinació entre el mercat de treball i les llicenciatures 

escollides, cosa que porta a la majoria de titulats a ocupar llocs de treball 

inferiors a la seva preparació. I per acabar, remarcar que la proximitat del 

campus, un any més, exerceix una forta influència a l’hora d’escollir estudis.  

 

LA FES, UN PONT ENTRE LA UNIVERSITAT I LA GARROTXA 

 

La Fundació d’Estudis Superiors d’Olot és una entitat sense ànim de lucre 

dedicada al desenvolupament i gestió de serveis de formació permanent, 

superior, de reciclatge i complementària. Així, des de fa vuit anys, ofereix 

formació per a la població adulta en general, formació especialitzada en 

diversos sectors (Empresa, Medi Ambient, Turisme Rural i Art i Cultura, entre 

d’altres), formació específica i formació especialment pensada per a estudiants 

universitaris i professors. La oferta formativa de la FES ofereix la possibilitat de 

realitzar activitats convalidables amb crèdits de lliure elecció i reconegudes pel 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Activitats pensades 

amb la voluntat d’oferir formació permanent i estudis superiors a la comarca de 

la Garrotxa, evitant desplaçaments a d’altres ciutat més grans. 

 

En aquesta línia, la Fundació vol esdevenir un important punt de connexió entre 

els diversos centres d’ensenyament repartits pel territori català, acostant les 

múltiples ofertes formatives que existeixen a la gent de la comarca. Per 

aconseguir-ho, una de les funcions bàsiques de la Fundació ha estat la 

d’assolir el paper de vincle entre diferents centres d’ensenyament del territori 

català, estant en permanent contacte amb les universitats catalanes i centres 

de formació de casa nostra. La voluntat és poder oferir informació sobre els 

estudis que es poden cursar i ajustar la pròpia oferta formativa de la FES a les 

necessitats ja existents dins la nostra comarca.  

 

Una altra tasca que es desenvolupa des de la Fundació és la d’informar sobre 

les possibilitats d’estudiar a distància, sobretot per aquelles persones que 

utilitzen la formació com a activitat complementària a la tasca professional a 

partir de la UOC, de forma no presencial, o bé mitjançant la UNED, que tot i 



oferir formació a distància també té una vessant presencial i, per tant, més 

facilitats per aquells que estudien i treballen alhora. Per altra banda, la FES 

també actua com a punt de suport informatiu on es poden adreçar totes les 

consultes relacionades amb l’accés a la universitat per a majors de 25 anys. 

Cal destacar que en el passat curs 2007-2008, 35 persones de la comarca van 

fer el curs d’accés per a majors de 25 anys a través de la UNED, 11 més que 

en l’any anterior. 

 

Centrant-nos en la formació d’universitaris, s’han anat estructurant els diversos 

programes formatius de la Fundació al llarg de la seva trajectòria en funció de 

les necessitats d’aquest col·lectiu. En són exemples les assignatures de lliure 

elecció que fa anys es poden realitzar a Olot, l’acreditació universitària de les 

diverses jornades i seminaris organitzats per la FES, en col·laboració amb 

d’altres entitats de la comarca, així com també seminaris, cursos 

d’especialització i postgraus, organitzats en col·laboració amb diverses 

universitats. 

 

Per conèixer les necessitats d’aquest col·lectiu universitari de què parlàvem, 

una de les accions que es fan des de la FES és recollir, any rere any, les dades 

del nombre d’estudiants universitaris de la comarca de la Garrotxa, agrupats 

per estudis. Aquesta informació ens serveix per poder estar al corrent de 

quines preferències d’estudis tenen els universitaris garrotxins, per saber fins a 

quin punt es desplacen per poder estudiar i, a llarg termini, per poder-ne fer una 

valoració global a través de la seva evolució al llarg dels anys. 
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