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VALORACIÓ GENERAL
COMARCAL
Durant el 2017, el Solsonès havia revertit la ten-
dència negativa d’any anteriors (2016 es perdien 
101 habitants) i hi havia repoblament amb 47 
nous habitants. Les dades de 2018 indiquen que 
es consolida aquest repoblament encara que en-
guany l’increment és de 32 nous habitants. S’ob-
serva que els municipis de menys de 500 habi-
tants, però, presenten una pèrdua de població 
(-23), i per tant la major part de la recuperació 
demogràfica es concentra als municipis d’Olius i 
Solsona, la capital comarcal. 

L’estructura de la població indica que hi ha un pro-
cés d’envelliment com a la resta del territori català. 
Al Solsonès augmenten tan la taxa d’envelliment 
(població >65 anys) que se situa en el 20,5%, com 
la taxa de sobre envelliment (>85 anys) que és del 
19,2%. Malgrat aquest increment, ambdues taxes 
estan per sota la mitjana de les zones rurals. De la 
franja d’edat de més de 85 anys augmenta la pro-
porció de dones amb un 64,7%. Per la seva part, la 
població jove de menys de 35 anys disminueix 0,3 
punts, fins a representar el 35,9% a la comarca, 
una xifra encara alta si tenim en compte la mitjana 
rural. A escala municipal, Odèn i Lladurs superen 
el 30% de la població amb més de 65 anys, men-
tre que el mateix Odèn i Llobera són els municipis 
amb una taxa de sobre envelliment més elevada. 
Clariana de Cardener (38,8%), Olius (38,7%) i la ca-
pital Solsona (38,2%) són els que presenten més 
població jove (<35 anys). La població estrangera 
al Solsonès augmenta però encara està per sota 
la mitjana de les comarques rurals catalanes i se 
segueix concentrant en bona part a Solsona. 
 
A nivell econòmic, hi ha un canvi positiu respecte 
la variació de comptes de cotització que passa a 
ser positiva, la qual cosa implica que es creen no-
ves empreses durant el 2018. En canvi, es comp-
ten 2 indústries agroalimentàries menys que l’any 
anterior al conjunt de la comarca. Mentrestant, hi 
ha 155 noves afiliacions a la seguretat social i una 
reducció de la taxa d’atur de 0,9 punts percentu-
als, situant-se en el 7,5%, per sota la mitjana de 
l’atur rural (8,4%) el 2018. La capital de la comarca, 
Solsona, continua sent el municipi amb més atur 

(8,6%) tot i que s’ha reduït respecte l’any anterior. 
Les dades de la incorporació de joves al sector 
agrari, mostren un guany de 19 joves nous, 7 més 
dels que es comptaven l’any 2017. Finalment, el 
sector turístic té 21 noves places d’allotjament to-
tals i 25 noves places de turisme rural. 

Dels 15 municipis de la comarca, 12 municipis se-
gueixen sense llar d’infants i 6 sense escola. Els 
estudiants universitaris cada mil habitants dismi-
nueixen notablement, i la xifra és la mateixa que 
la mitjana rural. En relació a l’habitatge de lloguer, 
si el període anterior (2016-2017) hi havia una dis-
minució del nombre de contractes, aquest darrer 
2018 s’han incrementat, i a més, el cost mitjà de 
lloguer s’ha reduït 8,5€/mes. Val a dir que entre 
2016 i 2017 s’havia detectat un augment de 54,1€ 
mensuals. El cost mitjà de lloguer per habitatge al 
Solsonès segueix per sota la mitjana rural. D’altra 
banda, la recollida selectiva municipal continua 
millorant però encara està per sota de la mitjana 
rural. La Coma i la Pedra és el municipi que recull 
més quantitat de forma selectiva.

En una comarca clarament forestal com el Sol-
sonès, amb un total de 77.794 ha de superfície 
forestal segons les dades de 2018, hi ha un incre-
ment de 60 ha respecte la superfície de 2017. En 
canvi, a escala de paisatge, destaca l’augment de 
1.458 ha noves de superfície agrícola, amb la qual 
cosa es milloraria el mosaic agroforestal. D’altra 
banda, la superfície agrària ecològica es redueix 
208 ha, i són els municipis de Navès i Odèn els 
que continuen concentrant bona part d’aquesta 
superfície. Finalment, pel que fa al nombre d’ex-
pedients urbanístics tramitats i en sòl no urba-
nitzable, s’observa una disminució respecte l’any 
2017, amb 4 expedients menys de planejament 
tramitats i 9 menys en sòl no urbanitzable. Pinós 
continua sent el municipi amb més expedients en 
sòl no urbanitzable de la comarca. 

L’índex de dinamisme socioeconòmic al Solsonès 
s’ha reduït respecte el de l’any 2017 però encara 
és positiu, amb un valor de 0,21, i supera la mitja-
na rural catalana (-0,2).
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