OFERTA D’OCUPACIÓ I PREFERÈNCIA
D’ESTUDIS: ES COMPLEMENTEN?
Després de 4 anys de tendència a la baixa, aquest curs acadèmic ha tornat a
augmentar el nombre d’estudiants de grau universitari a la comarca de la Garrotxa,
amb un total de 1.201 estudiants. 25 més que l’any anterior, però 204 menys que
el curs 2011-12, l’any en què es van registrar més estudiants de grau amb un total
de 1.405 estudiants, des que vam començar a recollir dades el 2003.
La Universitat de Girona, com cada any, continua sent la primera opció per als
estudiants de la Garrotxa, però enguany ha patit una davallada important, passant
de 510 estudiants l’any passat als 463 d’enguany (47 menys).
La Universitat de Barcelona, en canvi, i malgrat la distància del seu campus, ha
crescut en nombre d’estudiants garrotxins, passant de 128 a 152 (24 més).
L’altre centre que ha crescut significativament és la UOC que, recordem-ho, només
ofereix estudis a distància, passant de 93 a 131 estudiants garrotxins (38 més que
l’any anterior).
La resta d’universitats han augmentat o reduït el nombre d’estudiants però de
forma poc significativa.

Mirant les dades amb més perspectiva, però, és interessant destacar alguns canvis,
la majoria dels quals han estat conjunturals amb el territori i amb l’evolució en els
hàbits socials i d’ús de les noves tecnologies.
Si l’any 2004-05 les opcions d’estudiar a la UOC i a la UNED eren pràcticament
residuals, actualment la UOC és la tercera opció per als estudiants de la comarca i,
si hi sumem els estudiants de la UNED, els estudis a distància es converteixen en la
segona opció.
Pel que fa a la Universitat de Vic, que des de l’obertura de l’eix Vic-Olot ha escurçat
la distància amb la Garrotxa, ha passat d’acollir el 2,7% d’estudiants de la comarca
l’any 2004-05 a rebre’n el 7,44% enguany, i suposa la cinquena opció més
escollida.
Aquesta retallada en la distància amb les comarques barcelonines també ha afectat
les xifres de la Universitat de Girona, que ha passat de rebre el 58% d’estudiants
de la Garrotxa fa 11 anys a rebre’n el 38%.
Durant el curs 2015-16 detectem alguns canvis pel que fa a les prioritats, seguint la
categorització empleada en els últims anys.
Un cop més, la balança continua decantant-se cap a la branca de les Ciències
Socials i Jurídiques (que inclou els estudis d’Administració i Direcció d’Empreses i de
Ciències Empresarials), tot i que a diferència de l’any passat, que suposava un 41%
dels estudiants, enguany ocupa més de la meitat dels graus estudiats (el 53,4%).
Un 16,2% són d’Enginyeria i Arquitectura (l’any passat eren el 19,5%). I els graus
de Ciències de la Salut han passat de ser el 20,1% el curs 2014-15 a un 13,5%
aquest curs. L’opció de graus de Ciències ha augmentat (del 6,6% al 9,1%),
mentre que Arts i Humanitats s’han reduït del 12,8% al 7,8%.

Pel que fa als 10 graus més estudiats hi ha poques variacions respecte de l’any
anterior. De fet, al llarg dels últims 5 anys la tendència no s’ha mogut gaire i els
graus que segueixen ocupant les primeres posicions en les eleccions dels estudiants
de la comarca de la Garrotxa són Psicologia, ADE, Dret, Medicina, Educació Infantil,
Educació Primària, Educació Social, Infermeria i Ciències de l’Activitat Física i
l’Esport.

És interessant destacar que la comarca de la Garrotxa (segons dades de
l’Observatori econòmic, social i mediambiental de la Garrotxa 2015) ocupa
principalment població en el sector serveis: administració pública, sanitat i
ensenyament. Un sector al que majoritàriament s’accedeix mitjançant els estudis
de Psicologia, Medicina, Educació Infantil i Primària, Infermeria i Ciències de
l’Activitat Física i l’Esport que, com veiem, ocupen els primers llocs pel que fa a les
opcions dels garrotxins i garrotxines.
Serà interessant veure, d’aquí a uns 4 anys quan aquests estudiants hagin acabat
el grau, si l’ocupació de la nostra comarca es continua centrant en aquest sector i,
per tant, pot acollir-los a nivell professional. O si, pel contrari, d’aquí a 4 anys
l’ocupació a la comarca va cap a una altra banda i aquests estudiants es veuen
obligats a desplaçar-se a d’altres llocs per motius professionals.
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