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Què és
DinàmiG
DinàmiG és un consorci creat l’any 2016 per
l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de
la Garrotxa
L’objectiu de DinàmiG és la potenciació de
l’activitat econòmica i la generació
d’oportunitats per a les persones i empreses
de la comarca
DinàmiG és l’ens que facilita la definició de
l’estratègia del desenvolupament econòmic
local de la comarca
El seus àmbits de treball són l’estratègia de
desenvolupament del territori, l’ocupació, la
dinamització empresarial, l’emprenedoria, la
formació i la promoció del territori.
Els nostres serveis i projectes es pensen i
s'executen posant al centre les persones.
DinàmiG treballa a partir del consens polític i
territorial, en col·laboració amb els actors del
territori i impulsant projectes innovadors.
DinàmiG executa serveis i projectes, bé
directament amb els seus propis recursos, o
bé amb la col·laboració estreta amb la
Fundació d’Estudis Superiors, Turisme
Garrotxa i ADRINOC.
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Què és
DinàmiG
DinàmiG disposa d’un model de governança
que ordena aquestes relacions i facilita la
presa de decisions. S’articula a través de tres
espais: la Junta General, la Junta Territorial i
el Consell de Direcció.
-La Junta General representa els ens
consorciats i és el màxim òrgan de decisió i
deliberació de DinàmiG. En formen part el
President, el Vicepresident i 7 representants
per part de l’Ajuntament d’Olot i 6 per part
del Consell Comarcal de la Garrotxa.
-La Junta Territorial és un òrgan de
deliberació, consens i seguiment de les
actuacions, projectes i pressupost de
DinàmiG. És també un espai de formulació de
propostes en els diferents àmbits de treball
de DinàmiG. Els membres que en formen part
provenen de l'àmbit públic local de la
comarca i del privat, podent ésser agents
socials i econòmics i persones a títol
individual.
-El Consell de Direcció és un òrgan de suport,
consulta i assistència a la Presidència,
Vicepresidència i Gerència. Es també un
espai de coordinació i seguiment així com de
deliberació i de formulació de propostes. En
formen part un representant polític i la
gerència de cada ens consorciat, la Gerència
de DinàmiG, i un representant de Turisme
Garrotxa, la Fundació d’Estudis Superiors i
ADRINOC.
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Les nostres
propostes de
valor
Per als emprenedors oferim acompanyament personalitzat durant l’inici i
desenvolupament de l’activitat econòmica així com la possibilitat d’entrar
en contacte amb empreses i professionals relacionats amb el sector o àmbit
d’interès en un entorn neutral a través d’activitats de treball en xarxa,
fòrums, trobades, seminaris i projectes
Donem suport i acompanyament a les persones aturades per la
reincorporació al mercat de treball partint d’una metodologia innovadora
que se centra en reconèixer i treballar el capital competencial que tota
persona atresora. Tot amb un doble objectiu; apoderar a les persones i
acostar-les de nou a una feina que encaixi amb el seu perfil alhora que
l’empresa pugui cobrir els llocs de feina vacant amb majors garanties d’èxit
Per a qui vulgui millorar la seva qualificació professional oferim itineraris
formatius dirigits a millorar les competències professionals, transversals i
personals i adquirir o ampliar els seus coneixements tècnics.
Fomentem la millora de la competitivitat de les empreses i de l'impacte que
aquestes deixen el territori i la cooperació empresarial fomentant
l’agrupació i el treball en xarxa.
Prestem serveis directes als ajuntaments de la comarca i incrementem les
oportunitats de desenvolupament econòmic dels municipis de la comarca
a partir del desenvolupament de projectes estratègics comarcals. També
executem les accions de promoció de la ciutat d'Olot, en l'àmbit de les fires,
mercats i esdeveniments
Per a qui vol venir a conèixer la Garrotxa oferim una experiència única en un
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L'equip
DinàmiG compta amb un equip de 23 professionals, bàsicament de perfil
tècnic, organitzats en diferents àrees i serveis. El personal està contractat
per les entitats consorciants i adscrit a DinàmiG. Alguns dels serveis es
desenvolupen integrant els equips amb altres entiats com Turisme Garrotxa
o la Fundació d'Estudis Superiors. Aquests organismes formen part a la
vegada del Consell de Direcció de DinàmiG.
Empresa i
emprenedoria (5)

Ocupació i Formació (8)

Promoció de la Ciutat
d'Olot (3)

Turisme (3)

Serveis a ajuntaments
(1)
Gerència i serveis generals (3)

362h de formació
Al llarg del 2018 les persones de l'equip han realitzat 62 cursos i 362
hores de formació. Gran part dels cursos han estat dirigits a millorar les
capacitats tècniques i a actualitzar coneixements degut a canvis
normatius.
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Els principals
reptes i
tendències
identificats
Un nou marc conceptual: la Resiliència Territorial
i els Objectius de Desenvolupament Sostenible
Resiliència Territorial. El món que vivim en aquest moment es caracteritza per la gran
velocitat sense precedents a la que es produeixen els canvis, per la incertesa, la
complexitat, l'ambigüitat i la interdependència. La població, el medi ambient,
l’economia, el mercat de treball, la tecnologia i la política, entre d’altres, presenten
desafiaments cada vegada més profunds i inesperats. Aquests desafiaments no es
resoldran ràpidament. Requeriran inversió, confiança, cohesió social, i innovacions
socials i tecnològiques. Els territoris resilients gestionen el risc i afronten els reptes. I
ho fan evolucionant i enfortir-se mitjançant la creativitat, l'adaptabilitat i la flexibilitat i
capacitant els seus ciutadans. Els territoris resilients fan servir cada crisi o
desafiament per a recuperar-se d'una manera més forta, més intel•ligent i més justa.
L'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible va ser aprovada per l’Assemblea
General de les Nacions Unides el 25 de setembre del 2015 com a resposta a la
necessitat internacional de disposar d‟un marc consensuat per afrontar els reptes
globals de la humanitat. L'agenda consta de 17 Objectius (Objectius per al
Desenvolupament Sostenible), que aborden 5 grans àrees -planeta, prosperitat,
persones, pau i partenariat- i cobreixen àmbits com la pobresa, la desigualtat, la
seguretat alimentària, la salut, el consum i la producció sostenibles, el creixement,
l'ocupació, les infraestructures, la gestió sostenible dels recursos naturals, els
oceans, el canvi climàtic, i també la igualtat de gènere, la pau, la inclusió social,
l'accés a la justícia i les institucions responsables . Àrees crucials a nivell
internacional, però que també són fonamentals a escala nacional i local . Per aquest
motiu ens posem com a repte identificar els reptes que la Garrotxa té plantejats
utilitzant com a marc de referència els ODS , especialment en aquells relacionats amb
l'activitat econòmica i el mercat de treball, però tenint en compte que es tracta d'un
proposta integrada i que per tant tots ells estan vinculats.
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Els principals
reptes i
tendències
identificats
El mercat de treball. La taxa d'atur segueix la mateixa tendència que l’any anterior i se
situa dos punts per sota dels dos dígits (un dels millors registres del país). Per altra
banda però segueix incrementant-se la vulnerabilitat d’algunes persones i en aquesta
línia s’està treballant en col•laboració amb altres entitats per endegar nous projectes
que puguin donar resposta a aquestes situacions cronificades.
L'oferta formativa professionalitzadora dirigida tant a persones que treballen com les
poc qualificades és escassa i requereix millorar la integració de les ofertes actuals.
Emprenedoria. Es manté el canvi de perfil dels usuaris del servei. Hi ha menys
atencions per autoocupació i més per projectes d'emprenedoria.
En l'àmbit industrial els projectes que fomenten el treball col•laboratiu tant a nivell
sectorial com transversal generen majors oportunitats a les empreses per millorar la
seva competitivitat i fomenten la implicació en la millora del seu entorn. L'objectiu és
promoure un sistema de treball basat en la col·laboració públic-privada tant per definit
objectius com per desenvolupar accions.
En relació al turisme el repte es planteja en incrementar l'atractiu de la comarca com a
destinació turística inclusiva, adequant-la a cada turista independentment de les seves
característiques personals.
El sector serveis és el que ha evolucionat més positivament en els darrers anys (tant en
llocs de treball com en PIB). El comerç és el que ocupa més població i l'hostaleria és un
dels subsectors que proporcionalment ha crescut més. Per aquest motiu cal mantenir
l'aposta per les fires i els esdeveniments de promoció d'Olot que tenen un impacte
positiu en el sector tant a la ciutat com a la comarca

07

Què destaquem
d'enguanyProjectes
d'abast comarcal
El Social Lab Garrotxa, una plataforma per atraure i desenvolupar respostes
innovadores a reptes socials complexes de la comarca així com projectar els
aprenentatges i l'experiència local en innovació socials a altres territoris. Enguany el
Social Lab Garrotxa ha posat sobre la taula dos reptes: la igualtat d'oportunitats des
de la infància i com millorar les oportunitats dels joves de la comarca als quals el
sistema no ha donat una resposta adequada. En el segon cas ja hi ha una iniciativa en
curs per posar en marxa una escola de noves oportunitats
5ª edició de l'Observatori de la Garrotxa conjuntament amb el CASG, SIGMA i Parc
Natural amb la col•laboració de 19 entitats,. Aquest any l'equip de l'observatori està
plantejant una revisió profunda de l’Observatori agafant com a marc de referència els
Objectius de Desenvolupament Sostenible i la Resiliència territorial.
Des d’ocupació i a través de diferents programes s’ha orientat i acompanyat a tots els
col•lectius de persones en cerca de feina tant en el suport per adquirir una primera
experiència laboral acompanyant als joves en l’entrada al mercat de treball com en la
reincorporació a aquest amb els perfils més adults. Tot això s’ha fet, partint d’una
metodologia a dia d’avui ja contrastada; la metodologia per competències. Una prova
pilot ha permès comprovar què cal ajustar dels processos d'orientació laboral i
acompanyament a la inserció quan es treballa amb col·lectius cronificats a l'atur i
aconseguir índexs importants d'inserció. També s'ha realitzat un estudi per identificar
les diferents oportunitats de negoci a la comarca que podrien donar sortida a aquests
col.lectius a través de fórmules com les empreses d'inserció o treball amb suport.
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Què destaquem
d'enguanyProjectes
d'abast comarcal
En l'àmbit de l'emprenedoria i empresa s'ha treballat per reformular el servei i definir
noves eines per atraure i fidelitzar projectes que fins ara no arribaven o no veien
recorregut en el servei.
Alta participació dels joves a la Setmana de l’Emprenedoria a partir d’un taller
d’innovació disruptiva, i amb un taller “we make..” que tenen per objectiu fomentar la
innovació i sensibilitzar envers l’emprenedoria.
Establiment d’una Jornada Anual de foment de la Responsabilitat Social Empresarial,
difonent els diferents projectes relacionats.
La creació de dos Fòrums Industrials que treballen de manera col·laborativa en
projectes de millora compartida entre les empreses de cada fòrum i entre les
diferents agrupacions.
Planificació i desenvolupament d’un servei de Coworking amb l’objectiu de posar-lo
en marxa a principis de 2019.
www.poligonsgarrotxa.cat. Permet facilitar l'accés a la informació sobre els espais
d'activitat econòmica gràcies a la nova web i dels serveis de què disposen els
diferents polígons.
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Què destaquem
d'enguanyProjectes
a Olot

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I TURISME

Organització de 5 fires (Fira Embotit, Fira de la Primavera, Fira de Sant Lluc,
Fiar Orígens i Fira del Pessebre) amb un índex de satisfacció global del
96,3%, un 17% superior a l'any passat. Enguany s'ha fet una aposta ferma
per la millora qualitativa de les fires, tant en la seva posada en escena com
en la programació complementària.
Organització d'11 esdeveniments i activitats de promoció de la ciutat,
destacant el Festival Veus i l'Olotx2, aquesta darrera amb un impacte
estimat de mig milió d'euros a la ciutat i comarca.
El mercat setmanal de producte fresc s'ha ubicat al nou firal d'Olot, després
del període d'obres. Aquest canvi s'ha aprofitat per introduir millores en
l'organització de les parades, la seva imatge (eliminant estructures que
obstaculitzaven el pas i introduint faldons i tendals amb una gamma
cromàtica concreta), repartint contenidors personalitzats d'orgànica i
atorgant ajuts per a la neteja i selecció de residus.
Coordinació de l'oficina de turisme d'Olot, amb l'atenció de més de 25.000
persones (un increment del 5%). La prestació del servei es realitza de forma
externa amb l'empresa Educ'Art.
Gestió de les xarxes socials de Turisme Olot continua registrant importants
increments, amb un destacable 32% a Instagram.
El Servei d'Innovació i Producte Turístic que es treballa conjuntament amb
Turisme Garrotxa ha incrementat un 30% les demandes gestionades.
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COMERÇ

Què destaquem
d'enguanyProjectes
a Olot

Disseny i prova pilot d’el nou projecte “Taller dels Sastres” amb l’objectiu de
dinamitzar una zona del centre de la ciutat (C/ dels Sastres) i fomentar
l’emprenedoria en l’àmbit de l’artesania.
Important impuls de la promoció de les activitats comercials i de serveis amb
projectes com: Benvingut Olot Emprèn, Amb identitat Comercial, Marca 100%
Olot-Garrotxa i accions de promoció de la Plaça Mercat d’Olot.
El projecte Espais Actius ha afavorit l'adequació de 33 locals i l'ocupació de 15
locals comercials. Actualment es disposa d'una borsa de més de 445 locals
disponibles per a establir un negoci.
Transferència de coneixement i metodologies en dinamització del comerç a 39
municipis de Catalunya
OCUPACIÓ

Sol•licitud, gestió i coordinació de 45 plans ocupacionals dirigits a diferents
col•lectius amb dificultats d'inserció per a la realització de diferents projectes
d'interès social
Jornada Speed Dating en el sector comerç en la que diferents supermercats i
comerços d’Olot han pogut interactuar i fer un primer contacte amb candidats
interessats a treballar en el sector.
El Projecte +60. Assessorament personalitzat a persones majors de 60 anys
residents a Olot en situació d’atur per valorar la situació d'accés a la jubilació i
possibles accions per millorar-ho.
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DinàmiG en
Xifres
DinàmiG ha executat en el propi pressupost una despesa total de 848.828,41
euros. Per altra banda ha tancat amb un ingrés de 873.689,83 euros i per tant amb
un superàvit pressupostari de 24.861,42 euros. Realitzant els ajustos pertinents per
afectació de romanent dóna un superàvit final de 34.705,37euros.

DinàmiG
29%

Consell Comarcal
10%

No obstant, la despesa global
gestionada ha estat de 2.933.731
euros , repartit entre el propi pressupost
(29%) i en els pressupostos dels ens
consorciants, Ajuntament d'Olot (62%) i
Consell Comarcal (10%).
Ajuntament Olot
62%

El 48% de la despesa s'ha
finançant amb recursos externs
(1.403.350 euros). Aquests
ingressos provenen
majoritàriament de la
Generalitat, de manera especial Recursos propis
52%
el Servei d'Ocupació de
Catalunya (40%), la Diputació
de Girona (4%) i ingressos per
gestió (4%).

Generalitat
40%

Diputació
4%
Preus públics
4%
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DinàmiG en
Xifres
248
391
persones han rebut orientació a
través dels diferents programes
ocupacionals amb un 55,14%
d’inserció de mitjana. Una vegada
més es demostra que la inserció
augmenta notablement entre les
persones que han seguit un procés
d’orientació per competències
(62%)

738
nous usuaris al Mas les Mates en 73
sessions d'acollida i 1020 usuaris de
l'aula oberta de recerca de feina

468
entrevistes breus entre empreses i
candidats interessats a treballar en
el sector comerç durant l’speed
dating realitzat en menys de 3 hores

emprenedors atesos i 23
empreses creades a través del
servei d'empresa i emprenedoria

31
accions formatives en l'àmbit
d'empresa i emprenedoria i més de
500 assistents

+500
Participants a la Setmana de
l'Emprenedoria en 15 activitats

54
accions de consolidació empresarial
i 20 actes i jornades de temàtica
empresarial

12
projectes o actuacions realitzades
en l'àmbit del desenvolupament
econòmic local a 3 ajuntaments de
la comarca

+200

440

accions de promoció d'activitats
comercials i serveis a Olot.

Expositors de proximitat en les 5
Fires organitzades a Olot-

+8.000
Vistants a la Fira Orígens

93,3%
Índex de satisfacció dels visitants a
les fires d'Olot

