PRESENTACIÓ
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A

graeixo al lector aquest parell de minuts que dedicarà a llegir la presentació
de la feina feta durant l'any 2001 pel Consell Comarcal del Gironès.
Tres àrees són les que han centrat principalment la gestió política del Consell
Comarcal durant aquest any, a banda de la gestió dels serveis que ja prestem
des de fa temps. La primera d'elles fa referència a l'impuls que s'ha donat a
l'Àrea de Medi Ambient. Per voluntat dels municipis de la comarca hem
iniciat tres projectes molt importants: la recollida de residus urbans, la
recollida de matèria orgànica i el servei de retirada de vehicles. A més se'ns
ha atorgat una deixalleria mòbil que entrarà en funcionament l'any 2002.
La segona de les àrees que hem potenciat és la dels Serveis de Preparació
Sociolaboral. Durant l'any 2001, juntament amb la Diputació de Girona, els
altres set consells comarcals gironins i les entitats civils més significatives
del territori, hem constituït l'Agrupació de desenvolupament de les
comarques gironines emprenedores per a la igualtat, amb la finalitat
de formar les persones incloses dins de col.lectius de difícil inserció
laboral i ajudar-les a trobar feina. Aquest projecte compta amb el
finançament de la Unió Europea. També s'ha aprovat el Pacte
Territorial de les comarques de Girona, amb una finalitat similar,
però també oberta a la resta de col.lectius. Per al Gironès és una
prioritat potenciar la creació d'empreses i la formació i utilització de
les noves tecnologies de la informació.
La tercera àrea d'actuació ha estat la d'implementar dos projectes d'inversió
destinats als municipis de la comarca. El primer és el del pla de camins i
parcs públics. Durant l'any 2001 hem licitat les obres de la tercera fase. El
segon projecte, l'hem titulat "El Gironès en xarxa", amb aquest volem
apropar tots els municipis de la comarca i en especial els més petits a l'ús de
les noves tecnologies de la informació.
Per finalitzar vull recordar la signatura del conveni amb la Diputació de
Girona i amb l'Ajuntament de Girona per a la compra dels terrenys i
construcció de l'edifici de la nova seu del Consell Comarcal.
El resum sencer, el trobareu a les pàgines següents que us convido a fullejar i
ha estat possible gràcies al treball de tots els companys consellers comarcals,
alcaldes de la comarca i personal del Consell Comarcal, als quals agraeixo la
seva dedicació.

Gabriel Casas i Soy
PRESIDENT
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MUNICIPIS
DE LA COMARCA

AIGUAVIVA

SANT ANDREU SALOU

Pl. Constitucional, 1
17181 Aiguaviva
Tel. 972235007
Fax 972235461
www.ddgi.es/aiguaviva
aiguaviv@ddgi.es

Casa Consistorial
17457 Sant Andreu Salou
Tel. i Fax 972463037
SANT GREGORI
Av. de Girona, 33
17150 Sant Gregori
Tel. 972428300
Fax 972429079
sgregori@ddgi.es

BESCANÓ
Pl. Joan Maragall, 3
17162 Bescanó
Tel. 972440005
Fax 972442702
www.ddgi.es/bescano
bescano@ddgi.es

SANT JOAN DE MOLLET
c/ Església, 1
17463 Sant Joan de Mollet
Tel. 972488181

BORDILS
Pl. Onze de Setembre
17462 Bordils
Tel. 972490003
Fax 972491099
www.girodata.com/bordils
bordils@ddgi.es

SANT JORDI DESVALLS
Pl. Dr. Massaguer, 1
17464 Sant Jordi Desvalls
Tel. 972798005
Fax 972798281
sjordide@ddgi.es

CAMPLLONG

SANT JULIÀ DE RAMIS

c/ Església
17457 Campllong
Tel. 972461504
Fax 972463408
www.campllong.com
campllong@ddgi.es

c/ Major, 1
17481 Sant Julià de Ramis
Tel. 972170909
Fax 972171533
sjramis@ddgi.es

CANET D'ADRI

SANT MARTí DE LLÉMENA

Av. Rocacorba, 21
17199 Canet d'Adri
Tel. i Fax 972428280
canet@ddgi.es

Pl. Sant Martí, s/n
17153 St. Martí de Llémena
Tel. 972443034
Fax 972443155
smartillemena@ddgi.es

CASSÀ DE LA SELVA
Rbla. Onze de Setembre
17244 Cassà de la Selva
Tel. 972460005
Fax 972463708
www.cassadelaselva.net
cassa@ddgi.es
CELRÀ
Ctra. de Juià, 48
17460 Celrà
Tel. 972492001
Fax 972492788
www.celra.net
celra@ddgi.es
ajuntament@celra.net
CERVIÀ DE TER
c/ Priorat, 29
17464 Cervià de Ter
Tel. 972496101
Fax 972496768
cervia@ddgi.es

SANT MARTí VELL
Pl. de l'Església
17462 Sant Martí Vell
Tel. 972490401
FLAÇÀ
Pl. Estació del Carrilet, s/n
17463 Flaçà
Tel. 972488058
Fax 972489109
flaca@ddgi.es
FORNELLS DE LA SELVA
Pl. Catalunya, 1
17458 Fornells de la Selva
Tel. 972476163
Fax 972476531
www.fornellsdelaselva.org
ajuntament.fornells@fornells
delaselva.org
LLAGOSTERA
Pl. Castell, 1
17240 Llagostera
Tel. 972830218
Fax 972805468
llagoste@ddgi.es

LLAMBILLES
Pl. de la Vila, 1
17243 Llambilles
Tel. 972469301
Fax 972468170
llambilles@ddgi.es
GIRONA
Pl. del Vi, 1
17004 Girona
Tel. 972419000
Fax 972419016
www.ajuntament.gi
ajuntamentinforma@ajgirona.org
MADREMANYA
Pl. Major, 1
17462 Madremanya
Tel. 972490159
Fax 972490160
madreman@ddgi.es

JUIÀ
c/ de Baix, 10
17462 Juià
Tel. 972490230

QUART
Pl. de la Vila, 2
17242 Quart
Tel. 972469171
Fax 972468780
quart@ddgi.es
SALT
Pl. Lluis Companys, 1
17190 Salt
Tel. 972249191
Fax 972237072
www.viladesalt.org
salt@ddgi.es
ajuntament@viladesalt.org

SARRIÀ DE TER
c/ Major, 73
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972170211
Fax 972171490
www.sarriadeter.com
ajuntament@sarriadeter.com
VILABLAREIX
c/ Perelló, 120
17180 Vilablareix
Tel. 972405001
Fax 972238764
www.ddgi.es/vilablareix
vilablareix@ddgi.es
VILADASENS
c/ Sant Vicenç, 1
17464 Viladasens
Tel. 972496150
Fax 972496285

RELACIÓ
DE CONSELLERS
COMARCALS

CONSELLER

POBLACIÓ

Anguera i Torrent, Josep
Aymerich i Bosch, Sebastià
Bagué i Vilà, Enric
Barceló i Pasqual, Narcís
Bordoy i Colomer, Joaquim
Bosch i Codolà, Pietat
Bou i Ribas, Josep
Brugué i Brengaret, Francesc
Casas i Soy, Gabriel
Cara i Fernàndez, Vicenç G.
Clarió i Orench, Magí
Comas i Boadas, Josep
Company i Sitjà, Lluís
Corral i García, David
Ferrer i Costa, M. Remei
Ferrer i Sastre, Joan
Freixas i Vilardell, Lluís
Gudayol i Carles, Baldomer
Hortal i Brugués, Francesc X.
Martínez i Trill, Ramon
Mascort i Subiranas, David
Muñoz i López, Llorenç
Musellas i Vila, Josep
Niell i Colom, Santi
Palou i Díaz, Josep
Postigo i García, Josep Lluís
Puig i Planella, Esteve
Roca i Cufí, Josep
Serrats i Llach, Albert
Tixis i Rivera, Salvador
Torrent i Solà, Josep
Vidal i Mercader, Ramon
Viñas i Xifra, Josep

Sant Martí de Llémena
Sarrià de Ter
Cassà de la Selva
Sant Jordi Desvalls
Sant Gregori
Girona
Cassà de la Selva
Sant Jordi Desvalls
Fornells de la Selva
Flaçà
Fornells de la Selva
Llagostera
Cervià de Ter
Salt
Bescanó
Celrà
Campllong
Salt
Bescanó
Aiguaviva
Vilablareix
Vilablareix
Salt
Girona
Sant Jordi Desvalls
Llagostera
Quart
Sant Julià de Ramis
Bordils
Sarrià de Ter
Quart
Sant Joan de Mollet
Salt
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PARTIT

PSC
PSC
CiU
CiU
CiU
PSC
CiU
PSC
CiU
AEG
PP
CiU
CiU
Grup Mixt
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
ERC
PSC
CiU
ERC
PSC
AEG
CiU
PSC
CiU
CiU
PSC
CiU
ERC

ORGANIGRAMA
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PRESIDENT

Gabriel Casas i Soy

DINAMITZACIÓ OCUPACIONAL,
CULTURA, ESPORTS I JOVENTUT

COOPERACIÓ
I DESENVOLUPAMENT

RESPONSABLE

RESPONSABLE

Enric Bagué i Vila

Lluís Freixas i Vilardell

Delegació específica per a esports

Delegació específica per a medi ambient

Ramon Martínez i Trill

Josep Comas i Boadas

DINAMITZACIÓ
OCUPACIONAL

CULTURA

ESPORTS
JOVENTUT

FUNDACIÓ
ESCOLA-EMPRESA
DEL GIRONÈS

Servei Català de Col·locació
Servei d’autoempresa
Plans d’ocupació
Jornades de formació
Convenis de pràctiques
Concurs de joves empresaris
Banys Àrabs
Activitats de promoció cultural
Servei Comarcal de Català
Actes festius populars
Servei de Premsa
Escola de Música

SERVEIS TÈCNICS

MEDI AMBIENT

Foment i ajuts a l’esport
Autorització i inspecció de cases
de colònies
Activitats de promoció juvenil
Cicles formatius 2001-2002

SERVEIS
INFORMÀTICS

HISENDA
I SERVEIS PROPIS

Redacció de projectes
Direcció d’obres
Assistència tècnica als municipis
Rehabilitació d’habitatges
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya
Topografia
Activitats classificades
Educació ambiental
Recollida selectiva
Recollida de rebuig
Recollida orgànica
Vehicles fora d’ús
Neteja de lleres
Neteja viària
Recollida d’animals
Gestió de deixalleries
Centre BTT
Assessorament i manteniment

SERVEIS
SOCIALS

RESPONSABLE

RESPONSABLE

Josep Musellas i Vila

Baldomer Gudayol i Carles

SERVEIS
ECONÒMICS

ENSENYAMENT

Recaptació i gestió de tributs
Assistència als municipis
Oficina Comarcal d’Informació al
Consumidor

SERVEIS
SOCIALS

Transport escolar
Menjador escolar
Rutes escolars
Colònies i convivències
Seguretat viària
Casa de Cultura Les Bernardes

Ple del Consell Comarcal del Gironès format per 33 membres
GERENT Carles Mulero i Punsí
SECRETARI Jordi Batllori i Nouvilas

Atenció primària
Servei d’ajut a domicili
Transport de disminuïts i
incapacitats
Projecte EQUAL
Consell Consultiu de la Gent Gran
Serveis de teleassistència
Equip d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència
Projecte URB-AL
Servei de preparació sociolaboral
per a joves

GUIA DE SERVEIS
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Seu Comarcal
c/ del Sac, 4-5
17004 Girona
Tel. 972213262
Fax 972213573
www.ddgi.es/girones
ccgirones@girones.ddgi.es
Casa de Cultura
Les Bernardes
c/ Major, 172
17190 SALT
Tel. 972234695
Fax 972400737
bernardes@girones.ddgi.es
Els Banys Àrabs
c/ Ferran el Catòlic, 6, baixos
17004 GIRONA
Tel. 609706420
www.ddgi.es/ccgirones/banysarabs/index.html
ccgirones@girones.ddgi.es
Escola de Música
del Gironès
c/ del Sac, 4-5
17004 GIRONA
Tel. 972213262
Fax 972213573
emg@girones.ddgi.es
Servei de Recollida de
Rebuig i Selectiva de Residus
Recuperacions Marcel Navarro i Fills, SL
Veïnat de la Bruguera Alta, 23
17240 Llagostera
Tel. 972831056
Fax 972831579
Servei de Neteja Viària
FCC
Polígon Industrial Mas Xirgu
c/ Joan Turró i Cabratosa, 7-9-11
17005 Girona
Tel. 972244737
Fax 972400775
www.fcc.es
Servei de Recollida d’Animals
Associació Protectora d'Animals i Plantes
de l’Alt Empordà
c/ Pont de Molins, 17
17600 FIGUERES
Tel. 972502361
Servei Comarcal
de Català del Gironès
c/ del Sac, 4-5
17004 Girona
Tel. 972213262
Fax 972213573
www.cpnl.org
girones@cpnl.org

Deixalleria de Cassà
de la Selva
c/ Pla de l'Estany (Polígon Industrial de Cassà de
la Selva)
17244 CASSÀ DE LA SELVA
Tel. 972460005

Servei de Preparació
Sociolaboral per a Joves
c/ del Sac, 4-5
17004 GIRONA
Tel. 972213262
Fax 972200229
jrustullet@girones.ddgi.es

Deixalleria de Salt
c/ Amnistía Internacional, s/n
17190 SALT
Tel. 972238811
www.girones.ddgi.es/articles/deixallerias.html
Fundacio Escola-Empresa
del Gironès
c/ del Sac, 4-5
17004 GIRONA
Tel. 972213262
Fax 972213573
laura@girones.org
Serveis Socials d'Atenció
Primària i Ajut a Domicili
UBASP-IV Cassà de la Selva
Pl. de la Coma, 1
17244 Cassa de la Selva
Tel. 972460851
Fax 972460851
ubasp-IV@girones.ddgi.es
UBASP-III Sant Jordi Desvalls
c/ Dr. Messeguer, 1
17464 SANT JORDI DESVALLS
Tel. 972798013
Fax 972798281
ubasp-III@girones.ddgi.es
UBASP-VI Celrà
Ctra. de Juia, 38
17462 CELRA
Tel. 972492224
Fax 972492788
ubasp-VI@girones.ddgi.es
UBASP-VII Llagostera
C/ Barceloneta, 4
17240 LLAGOSTERA
Tel. 972805558
Fax 972805468
ubasp-VII@girones.ddgi.es
UBASP-VIII Quart
Pl. de la Vila, 2
17242 QUART
Tel. 972468245
Fax 972469171
ubasp-VIII@girones.ddgi.es
UBASP-V Sant Gregori
c/ Rocacorba, 6
17150 SANT GREGORI
Tel. 972428819
Fax 972429079
ubasp-V@girones.ddgi.es

Taller de Llagostera
Vía de Mata, 4 (Antic escorxador)
17240 LLAGOSTERA
Tel. 972805711
foc.llagostera@girones.ddgi.es
Oficina de Rehabilitació
d'Habitatges
c/ del Sac, 4-5
17004 GIRONA
Tel. 972213262
Fax 972213573
gloria@girones.ddgi.es
Consell Esportiu del Gironès
c/ Emili Grahit, 13
17002 GIRONA
Tel. 972206149
www.grn.es/cegirones
Recaptació
c/ Cor de Maria, 6-8, baixos
17002 GIRONA
Tel. 972224165
Oficina Comarcal
d’Informació al Consumidor
c/ Joan Maragall, 39, 3r, 1a
17002 GIRONA
Tel. 972220654
www.ocuc.org
Centre BTT - El Gironès
Local Social de Quart
c/ del Tren, s/n
17242 QUART
Tel. 972468242
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PRESSUPOST
I RECAPTACIÓ

Pressupost
PRESSUPOST PROPI DEL CCG

EUROS

PESSETES

ÒRGANS DE GOVERN

137.187,02

22.826.000

ADMINISTRACIÓ GENERAL

506.179,84

84.221.239

SERVEI DE RECAPTACIÓ

180.303,63

30.000.000

SERVEIS SOCIALS

596.118,28

99.185.736

ENSENYAMENT

2.882.134,22

479.546.784

URBANISME I ARQUITECTURA

1.951.530,53

324.707.358

MEDI AMBIENT

790.926,15

131.599.039

CULTURA, JOVENTUT I ESPORTS

368.273,71

61.275.589

7.412.653,38

1.233.361.745

203.268.12

33.820.970

TOTAL

Organisme autònom ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS

Servei de Gestió
i Recaptació de Tributs Locals
AJUNTAMENT

COBRAT (PTA)

COBRAT %

48.604.553

46.198.390

95,05

8,68

4.408.429

3.431.174

77,83

15,51

Campllong

16.446.314

15.493.850

94,21

22,14

Canet d’Adri

11.413.837

10.667.838

93,46

42,08

Cervià

14.876.587

14.751.020

99,16

18,63

Flaçà

34.296.178

32.371.919

94,39

48,60

110.339.462

104.617.582

94,81

18,95

9.014.878

7.375.228

81,81

7,01

19.304.976

19.010.990

98,48

15,83

Madremanya

8.547.024

8.127.789

95,09

30,31

Sant Andreu Salou

3.121.774

3.070.202

98,35

26,86

89.868.127

82.955.236

92,31

17,62

Sant Joan de Mollet

6.405.448

6.295.813

98,29

34,23

Sant Jordi Desvalls

9.451.807

9.119.352

96,48

51,56

113.914.316

86.075.114

75,56

5,94

19.655.249

16.479.860

83,84

14,26

3.230.047

2.921.509

90,45

24,60

11.153.070

544.549

4,88

6,49

3.219.809

3.013.635

93,60

22,50

537.271.885

472.521.050

Aiguaviva
Bordils

Fornells
Juià
Llambilles

Sant Gregori

Sant Julià de Ramis
Sant Martí de Llémena
Sant Martí Vell
Vilablareix (*)
Viladasens
TOTAL

(*) Càrrec passat a final d’any

VOLUNTÀRIA (PTA)

EXECUTIVA

SERVEIS TÈCNICS
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Serveis Tècnics
1
ls Serveis Tècnics del Consell Comarcal
han intervingut durant el 2001 en un
total de 24 obres. Molts ajuntaments, per les
seves dimensions, no compten amb uns serveis tècnics adients per redactar alguns dels
projectes que necessiten per al bon funcionament del municipi. És llavors quan actuen
els Serveis Tècnics del Consell Comarcal, els
professionals dels quals han redactat projectes tan importants, entre altres, com el d'una
llar d'infants a Salt, la construcció d’un dipòsit d’emmagatzematge d’aigua destinat al
servei municipal d’abastament d’aigua potable a Quart, el subministrament d’aigua
potable al barri de l’Estació a Juià, el condicionament i rehabilitació de diferents carrers
al nucli antic a Celrà i la construcció d’un
CAP a Cassà de la Selva.

E

D'altra banda, els Serveis Tècnics també
donen suport als ajuntaments en la redacció
d'informes urbanístics, informes tècnics i
actes de comprovació. També han realitzat
46 informes referents a la Ponència Comarcal d'Activitats Classificades.

REDACCIÓ DE PROJECTES
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Arranjament d'una part del camí Reial a Flaçà
Pavimentació amb reposició i millora dels serveis dels carrers
del nucli, 1a fase, a Flaçà
Avantprojecte Complex poliesportiu a Fornells de la Selva
Construcció dipòsit d'emmagatzematge d'aigua destinat al
servei municipal d'abastament d'aigua potable a Quart
CAP a Cassà de la Selva
Llar d'infants a Salt
Enllumenat i voreres del carrer del cementiri a Flaçà
Remodelació de l'entorn i reordenació de la circulació a la
plaça del Carrilet
Canalització del torrent-riera d'Orriols a Celrà
Neteja de riera a Bescanó
Conservació de la llera de la riera de Juià
Avantprojecte piscina coberta municipal a Salt
Pavimentació amb reposició i millora dels serveis dels carrers
del nucli, 2a fase, a Flaçà

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Avantprojecte Escola Bressol a Quart
Pavimentació al carrer d'accés a la pista poliesportiva a Sant
Andreu Salou
Reparació pista poliesportiva amb pavimentació d'asfaltatge
a Sant Andreu Salou
Adequació zona esbarjo a la plaça Maioles a Flaçà
Arranjament baixada carril bici i urbanització entorn escoles
a Flaçà
Subministrament d'aigua potable al barri de l'Estació a Juià
Semaforització de l'autovia N-II en el seu pas per Sant Julià
de Ramis
Arranjament i urbanització de la plaça del veïnat de Can Pou
a Campllong
Pavimentació amb reposició i millora dels serveis dels carrer
del nucli, 1a fase b, a Flaçà
Condicionament i rehabilitació de diferents carrers al nucli
antic a Celrà
Pont sobre la riera de la Rasa a Sant Julià de Ramis

FISCALITZACIÓ D’OBRES
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Ordenació, pavimentació i enllumenat de la plaça de Josep
Fontbernat d'Estanyol al municipi de Bescanó
Xarxa de distribució d'aigua en el nucli de Vilanna del municipi de Bescanó
Xarxa complementària d'enllumenat de la plaça de l'Església,
1a fase, Campllong
Xarxa complementària d'abastament a Campllong
Pavimentació carrer nucli de Juià fins a Mas Nadal a Juià
Pavimentació carrer al barri de la Costa, 2a fase, a Juià
Urbanització de la plaça de l'Església a Llambilles
Local sociocultural a Llambilles
Acabament pista poliesportiva a Madremanya

■
■
■
■
■
■

Reforma urbana dels carrers de M. Rodorea, M de Palol, J.
Ruyra, P. Fabra a Salt
Enllumenat públic Grup Sant Jordi i als carrers Alzines, Bon
Repòs i Ginestar a Sant Jordi Desvalls
Pavimentació i serveis del carrer Avellaneda a Medinyà,
municipi de Sant Julià de Ramis
Urbanització del barri de l'Església a Llorà, 1a fase, al
municipi de Sant Martí de Llémena
Tancament de la pista poliesportiva, vestidors i instal.lacions
del pavelló a Vilablareix
Urbanització de les calçades laterals de la carretera de Santa
Coloma a Vilablareix
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SERVEI DE REHABILITACIÓ D'HABITATGES
ACTIVITAT DE L'OFICINA DEL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS

l Consell Comarcal disposa d'una oficina
de rehabilitació que ha continuat durant
l'any 2001 la seva tasca d'informació sobre
els ajuts que ofereix la Generalitat en matèria de rehabilitació d'habitatges. En moltes
ocasions, els ciutadans pateixen una manca
d'informació que es tradueix fàcilment en
una pèrdua de les oportunitats que l'Administració posa al seu abast. La feina d'aquesta oficina és aconseguir que els ciutadans -i
fins i tot, en ocasions, els ajuntaments- sàpiguen quins són els seus drets i què han de
fer per exercir-los.
Una altra tasca de l'oficina de rehabilitació
és fer el seguiment, l'assessorament i les inspeccions tècniques dels expedients en matèria d'habitatge, una feina que sovint excedeix també les capacitats del ciutadà.
Com es pot comprovar en el gràfic, el nombre de sol·licituds tramitades per l'oficina ha
estat lleugerament superior al d'anys anteriors. La majoria de sol·licituds que han arribat als nostres serveis -més del 70%- demanaven una subvenció a fons perdut.

E

■
■

GIRONA
RESTA
TOTAL

1996

1997

1998

1999

2000

2001

67
41
108

67
28
95

54
37
91

76
29
105

71
44
115

83
33
116

SERVEIS TÈCNICS
GIRONÈS EN XARX@

3

NOVA SEU DEL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS

l Ple del Consell Comarcal del Gironès de
13 de desembre de 2001 va aprovar el
conveni amb la Diputació de Girona per a la
venda de l'actual seu del Consell per un
import de 2.554.301,40 euros. En el mateix
Ple es signava un conveni amb l'Ajuntament
de Girona per a la compra d'un solar situat
en el carrer Riu Cardener, de superfície
7858'65 m2, per un import de 450.759,08
euros.
En aquest solar es construirà el nou edifici,
el qual té un cost total de 2.103.542,40
euros. La venda de l'edifici actual a la Diputació ve motivada per la col.laboració entre
els dos ens a fi de potenciar la unificació
dels serveis respectius. Així mateix el Consell
Comarcal del Gironès ha valorat la disposició
d'un edifici més gran que l'actual, que permet realitzar futures
ampliacions, així com la
possibilitat de comptar
amb una gran facilitat
d'aparcaments a la zona.

E

EL GIRONÈS EN XARX@
'ús de noves tecnologies de la informació
és un repte per a tota la societat i evidentment per a l'Administració local també.
Per això, el Consell Comarcal ha iniciat el
projecte "el Gironès en xarxa" per tal de
fomentar l’ús de les noves tecnologies a tots
el ajuntaments, sobretot als més petits. El
pressupost de l'acció ha estat de 144.242,91
euros.

L
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Medi Ambient
SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA

1

om es pot veure en els gràfics que
acompanyen aquest text, els índexs de
recollida selectiva de vidre, paper, cartró i
envasos lleugers han continuat augmentant,
i de manera espectacular. Aquest increment
indica que les campanyes de conscienciació
dirigides als particulars des de les diferents
administracions estan donant els seus fruits.
Malgrat això, cal seguir treballant en aquest
sentit, ja que es recupera només un 45% del
paper i cartró que generem com a residu, un
22% del vidre, i un 5,5% dels envasos lleugers.
L'any 2001 s'ha adjudicat el servei de recollida selectiva a l'empresa Marcel Navarro i
Flls SL, de Llagostera, la qual aporta com a
millores més destacades la posada en marxa
d'un camió del tipus ECONIC, molt respectuós amb el medi ambient, dos compactadors, per a la recollida del paper i cartró i
dels envasos lleugers, i un camió amb caixa
oberta per a la recollida del vidre, a banda
d'un sistema de pesatge.
Una altra novetat del 2001 ha estat la separació "in situ" de la ferralla i la fusta que
formen els mobles vells, amb la qual cosa
s'aprofiten millor els materials.

C

EVOLUCIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA AL GIRONÈS EN KG
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GESTIÓ DE DEIXALLERIES
DADES DE LES DEIXALLERIES DE SALT I CASSÀ DE LA SELVA

2001

2000

1999

Total visites

5.309

4.769

2.940

Dies oberts

298

297

168

18

16,1

17,5

353.185

357.952

164.411

Total visites

3.342

2.815

Dies oberts

312

311

Mitjana de visites diàries

10,7

9,1

5.130

4.947

735.813

709.315

CASSÀ DE LA SELVA

Mitjana de visites diària
Total Kg de residus gestionats
SALT

Total aportacions de residus
Total Kg de residus gestionats

om es veu, altra vegada, dels gràfics que
acompanyen aquest text, la deixalleria
de Cassà de la Selva ha recollit l'any 2001
lleugerament menys tones de deixalles que
en l'exercici anterior. Això no obstant, el
nombre de visites ha estat superior, amb la
qual cosa es conclou que la disminució mínima- del volum recollit es deu segurament al fet que s’han produït menys deixalles.
La deixalleria de Salt, per la seva banda, ha
incrementat tant el nombre de visites com el
total de kg gestionats.
Quant a la deixalleria de Celrà, es va declarar desert el concurs per a la seva construcció, però s'espera iniciar-la en el proper
exercici. Donarà servei a les poblacions de
Celrà, Viladasens, Juià, Sant Jordi Desvalls,
Flaçà, Bordils i Cervià de Ter.

C
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SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DEL REBUIG

s planifica el Servei de recollida i transport del rebuig dels municipis de Sant
Martí Vell, Bescanó, Aiguaviva, Sant Gregori
i Cervià de Ter, als efectes que s'iniciï el
2002. El rebuig recollit en aquests municipis
es transporta fins al dipòsit controlat de
Solius.

E

4

SERVEI DE NETEJA VIÀRIA

'incorpora una segona màquina a causa
de les ampliacions del Servei per part
dels ajuntaments. El Servei de Neteja Viària
es presta a quinze ajuntaments de la comarca.

S
5

SERVEI DE RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA DELS RESIDUS MUNICIPALS

l novembre s'inicia la recollida de la
fracció orgànica dels residus municipals
a Salt. L'empresa adjudicatària del Servei de
recollida i transport fins a la planta de compostatge de Santa Coloma de Farners ha
estat Fomento de Construcciones y Contratas, SA.
S'inicia una campanya de sensibilització per
conscienciar els saltencs dels beneficis d'aquesta recollida. Entre altres activitats, es
realitzen visites guiades a l'exposició de
l'Ambibús del Dept. de Medi Ambient situat
davant de l'Ajuntament. També es lliura un
cubell per facilitar la separació de la fracció
orgànica a casa i es fan xerrades a centres
d'ensenyament i altres entitats sobre el
model de gestió dels residus municipals.

E

ALGUNES ACCIONS QUE INCLOU LA CAMPANYA

Visites guiades a l'exposició de l'Ambibús del Dept. de Medi Ambient, situat a la plaça
Lluís Companys, davant de l'Ajuntament, del 30 d'octubre a l’11 de novembre.
Lliurament d'un cubell per facilitar la separació de la fracció orgànica a casa, així com
bosses de compost.
Xerrades a centres d'ensenyament i altres entitats sobre el model de gestió dels residus municipals, fent especial incís en la recollida selectiva de la matèria orgànica.
Informació "porta a porta" sobre el Servei i lliurament de material informatiu.

6

SERVEI DE GESTIÓ DELS VEHICLES FORA D’ÚS

l mes de maig s'adjudica a l'empresa ACPromineco de Girona el Servei de recollida i descontaminació dels vehicles fora d'ús a
la comarca. Aquest Servei comprèn tant el
trasllat en grua del vehicle des del lloc on es
troba fins al Centre de descontaminació, com
la separació dels seus components considerats residus especials, i el seu reciclatge.
Els ajuntaments als quals el Consell Comarcal
ofereix aquest servei són els d'Aiguaviva,
Bescanó, Bordils, Campllong, Canet d'Adri,
Cervià de Ter, Flaçà, Fornells de la Selva, Juià,
Llambilles, Sant Andreu Salou, Sant Gregori,
Sant Jordi Desvalls, Sant Julià de Ramis i Sant
Martí de Llémena.

E

PROCÉS DEL SERVEI
Trasllat en grua del vehicle fora d'ús
declarat residu, des del lloc on es
troba fins al Centre de descontaminació.
La descontaminació, és a dir, la separació dels components del vehicle
considerats residus especials: bateries, combustibles, olis, valvulines,
pneumàtics, líquids, pastilles de frens,
fluids de refrigeració, fluids de l'aire
condicionat, filtres líquids hidràulics i
catalitzadors; i
El seu reciclatge.

Durant l'any 2001 s'han descontaminat un
total de 13 vehicles amb el següent detall:
Aiguaviva

1

Bordils

3

Sant Martí de Llémena

4

Sant Andreu Salou

1

Sant Julià de Ramis

4
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CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ CIUTADANA

FEM AMBIENT - EL JOC PER CONÈIXER
I ESTIMAR L'ENTORN
Es tracta d'un joc de taula que combina preguntes sobre diversos àmbits relacionats amb
el medi amb una divertida mecànica. Se'n
van editar uns 1.000 exemplars, dels quals
gairebé la meitat es van distribuir entre
punts d'informació juvenils, biblioteques,
ludoteques, centres d'ensenyament i ajuntaments.

8

FEM AMBIENT- CONCURS
A LA TELEVISIÓ
Cada dia, i durant els mesos de maig, juny i
juliol, al voltant de les 9 del vespre, es va
emetre una pregunta extreta del joc de taula
Fem ambient a Televisió de Girona. La primera persona a trucar i encertar la pregunta
guanyava un exemplar del joc de taula Fem
ambient. A través d'aquest programa es van
repartir 31 exemplars del joc.
TRENCACLOSQUES
Per fomentar la separació a casa dels residus,
es va editar un trencaclosques sobre la recollida selectiva. Aquest trencaclosques, tot i
estar pensat per al sector infantil de la població, serveix alhora de recordatori a la població adulta sobre el model de gestió de residus

EDUCACIÓ AMBIENTAL
PROGRAMA D'EDUCACIÓ AMBIENTAL A LES ESCOLES

n total de 1.085 alumnes de 18 centres d'ensenyament de la comarca han participat en
el Programa d'Educació Ambiental del curs escolar 2001-02. Entre tots, han realitzat un
total de 23 visites als diferents espais naturals de la comarca.

U

Les deveses de Salt i el Museu de l'Aigua

5

El puig d'Adri i els gorgs de la riera de Canet

7

El volcà de la Crosa

4

La vall del Llémena

3

La falda de les Gavarres a Cassà de la Selva

1

La capçalera de l'Onyar

1

El puig de Cadiretes

2

A totes les escoles, se'ls ha lliurat el CD-Rom El Gironès a poc a poc com a material de suport
de les sortides.

municipals amb un eslògan que convida a la
participació ciutadana: Si saps on van, per
què no els hi portes?
Se'n van editar uns 6.500 exemplars, els quals
es distribuiran entre els centres d'ensenyament de la comarca.
CAMPANYA DELS GOTS - NO EM DEIXIS
La campanya es basa en l'edició d'uns gots
reutilitzables de plàstic que es dispensaran
amb cada consumició. En comprar una beguda, l'usuari abona un dipòsit de 100 PTA
addicionals, les quals pot recuperar quan
retorna el got al seu punt de venda. La campanya incentiva els usuaris a no acceptar més
gots dels que usen i a reutilitzar el que tenen,
ja que cada got nou els suposa una despesa
addicional de 100 PTA.

MEDI AMBIENT
ESPORTS
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CENTRE BTT EL GIRONÈS
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SERVEI DE RECOLLIDA

10 DE GOSSOS I GATS
ABANDONATS

'ha ampliat en tres noves rutes que
enllacen la comarca del Gironès amb la
del Pla de l'Estany:

S

s presta a través de l'Associació Protectora d'Animals i Plantes de l'Alt
Empordà. Durant l'any 2001
es van recollir 254 gossos i 51
gats procedents dels municipis de la nostra comarca.
Continua essent un problema
de sensibilització ciutadana.

E

Rocacorba (A). Ruta negra. 11,22 km.
Biert (B). Ruta vermella. 9,58 km.
Refugis de la Mota (C). 6,85 km.
L'esport de la bicicleta de muntanya guanya
cada dia nous adeptes, per la qual cosa és
convenient proveir la comarca de rutes ben
senyalitzades i amb els serveis adequats que
facilitin la seva pràctica i que, alhora, evitin
als ciclistes exposar-se innecessàriament als
perills dels automòbils.
Des que el Centre es va obrir, han visitat el
punt d'acolliment de Quart prop de 1.500
usuaris, que han demanat informació sobre
rutes o bé han utilitzat algun dels serveis
que ofereix.

NETEJA I CONSERVACIÓ

11 DE LLERES PÚBLIQUES

l Consell Comarcal es va oferir com a
Administració actuant davant la campanya de l'Agència Catalana de l'Aigua, de
neteja i conservació de lleres. Es van presentar 13 sol·licituds, de les quals es van subvencionar la de conservació i neteja de la riera
Llémena al seu pas per Sant Gregori, i la de
les rieres Corb i Burgantó i Torrent Rebassa
de Llambilles.

E

Esports
es activitats del Consell Comacal en el
camp de l'esport van dirigides al suport a
l'esport de base. S'han subvencionat econòmicament 58 entitats dedicades al foment
de l'esport de base.
A banda d'aquestes aportacions econòmiques, el Consell Comarcal col·labora amb el
Consell Esportiu del Gironès, el qual centra
la seva activitat en la promoció de l'esport
de base, en l'organització dels jocs i competicions escolars, la formació de monitors i
entrenadors, la cessió de material esportiu,
l'organització de colònies i estades esportives, així com en l'assessorament de clubs.
Subvencionar l'esport de base és una tasca
que el Consell es pren molt seriosament des
dels seus inicis, ja que l'esport, a més de ser
beneficiós per a al salut, ajuda a formar persones. Respectar les regles,
col·laborar amb altra gent,
acceptar les derrotes i
saber pair bé les victòries
és tan útil a l'esport com
ho serà a la vida.

L

PROGRAMA DE SUPORT
Subvencions a l'esport base:
Per a manteniment de l'activitat
esportiva dels equips de base
Per a adquisició de material esportiu
Organització d'activitats i actes
esportius excepcionals
Aportació extraordinària al Consell
Esportiu del Gironès
Trobades esportives del Gironès
Concessió de trofeus per a competicions organitzades a la comarca
Traspàs al Consell Esportiu del
Gironès

SERVEIS SOCIALS
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Serveis Socials
1

SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
EVOLUCIÓ DE LES PERSONES ATESES PER LES UBASP

UBASP

Zona

1998

1999

2000

2001

UBASP-III

Sarrià de Ter, Sant Julià
de Ramis, Cervià, St. Jordi
Desvalls, Viladasens

6412

294

211

259

252

324

Cassà de la Selva, Campllong,
St. Andreu Salou

7862

273

322

363

577

421

St. Gregori, Bescanó, Aiguaviva,
Vilablareix, St. Martí
de Llémena, Canet d'Adri
7644

179

157

228

240

332

Celrà, Bordils, Flaçà, St.Martí
Vell, Juià, Madremanya,
St. Joan de Mollet

5692

299

530

609

624

667

UBASP-VII Llagostera

5410

259

322

341

428

408

UBASP-VIII Quart, Fornells de la Selva,
LLambilles

3906

214

168

178

216

225

36926

1518

1711

1978

2337

2377

UBASP-IV
UBASP-V

UBASP-VI

Habitants* 1997

TOTALS
(*) Nre. habitants segons dades del 1996

1998

1999

2000

2001

106
557
351
19
1033

75
298
320
30
723

61
354
236
26
677

55
330
254
21
660

SALUT-DISMINUCIÓ
Salut
Disminucions
Drogodependències
Subtotal

288
120
85
493

226
98
75
399

389
131
79
599

400
110
64
574

INADAPTACIÓ SOCIAL
Aprenentatge
Dificultats relacions familiars
Maltractaments
Inadaptació social
Subtotal

260
244
75
297
876

249
182
56
310
797

226
148
94
333
801

202
159
84
352
797

ESTRANGER IL.LEGAL I VICTIMITZACIÓ
Violència domèstica
Desatenció institucional
Victimització
Estranger il.legal
Subtotal

---*
6
9
9
24

39
9
10
13
71

47
2
3
44
96

54
5
12
21
92

55

482

362

459

55

111
73
666

362

459

2656

2535

2582

ALTRES
Altres generals:
Altres específiques:
Integració immigrants
Malaltia crònica degenerativa
Subtotal
TOTALS

2

PROGRAMA COMARCAL
DE SALUT MENTAL

isposa d'un grup socioterapèutic, d'entrenament en habilitats socials, que es
realitza en conveni entre l'Ajuntament de
Cassà i el Consell Comarcal. Durant el 2001
es va crear un grup de treball format per
persones amb trastorn mental lleuger -a la
zona de Celrà Flaçà i Bordils i a la de Sant
Julià de Ramis- per facilitar-los el seu accés
al món laboral.

D

PERSONES ATESES UBASP

ECONÒMIQUES
Habitatge
Econòmiques
Aspectes laborals
Mendicitat i transeünts
Subtotal

ls municipis de menys de 2.000 habitants han delegat les seves competències en matèria de Serveis Socials al Consell
Comarcal. Aquest s'encarrega, doncs, de planificar, gestionar i organitzar els serveis de
l'àrea social bàsica del Gironès. Així mateix,
el Consell presta ajuda als municipis que
impulsen determinats projectes socials. El
personal que integra aquest servei són un
educador social i un treballador social, però
compten amb diferents serveis complementaris, com el Servei d'Ajuda a Domicili i el
servei de Teleassistència.

E

3

PLA COMARCAL
D’INTEGRACIÓ
DELS IMMIGRANTS

a Universitat de Girona està encarregada
de realitzar un estudi diagnòstic de cada
municipi que tingui un percentatge significatiu de persones immigrants, per posteriorment poder realitzar accions encaminades a
afavorir la seva integració. Durant el 2001,
professionals de la UdG s'han estat reunint
amb responsables polítics i agents socials.

L

SERVEIS SOCIALS
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PROGRAMA COMARCAL DE VELLESA

l Programa Comarcal de Vellesa té diferents àmbits de treball, que desenvolupem a continuació:

E

Projecte "Cuidem els cuidadors"
S'ha dut a terme als municipis de Fornells, Cervià de Ter, Vilablareix i Sarrià de Ter. Els Serveis
Socials d'Atenció Primària, conjuntament amb
els serveis mèdics i d'infermeria, han realitzat
aquest projecte de suport i formació a les persones que cuiden familiars amb malalties o
amb poca capacitat d'autonomia.
Atenció domiciliària
Programa d'investigació, amb el qual es volen
experimentar polítiques socials entre països
de la Unió Europea i altres de l'Amèrica Llatina. El grup de països adherits té l'objectiu de
reflexionar i dissenyar un model de Serveis
d'Ajuda a domicili utilitzable per tots els països socis.
El programa està coordinat pel Consell
Comarcal del Gironès, amb un pressupost de
176.348,00 euros, finançat en un 50% per la
Unió Europea i un 25% pels països socis.

5

L'Espai Gran
Programa per a l'envelliment actiu. Es tracta
de dotar els ajuntaments i els casals de la
Gent Gran d’un seguit d'activitats socioculturals que dinamitzin les seves estones de
lleure.

SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ ESPECIALITZADA
Serveis d'atenció domiciliària
ón les accions que es realitzen a la llar
de l'usuari, dirigides a proporcionar
atencions personals, de caràcter urgent,
ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies en situació de manca d'autonomia personal puntual, dificultats de
desenvolupament, etc.

S

Servei de teleassistència
És una connexió a la línia telefònica a través
de la qual es fan uns controls telefònics diaris. Així mateix, a través de la petició d'ajuda de l'usuari o la usuària s'assegura una
resposta ràpida a les eventualitats que li
puguin sobrevenir.
Servei de preparació sociolaboral per
a joves
Adreçat a menors de 25 anys, s'ha format els
joves participants en les tècniques pròpies
de la fusteria, el coneixement dels materials
més comuns i també aspectes de la gestió
d'un taller: comptabilitat, atenció al client,
realització de comandes i control d'estocs.
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CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN DE LA COMARCA DEL GIRONÈS

urant tot l'any 2001 la Junta Permanent
del Consell Consultiu de la Gent Gran va
anar celebrant diverses reunions per fixar
objectius de treball i per portar a terme activitats de formació, de voluntariat i, sobretot,
de donar-se a conèixer en els casals d'avis.
Alhora, aquest Consell Consultiu va anar
donant proves de la seva vitalitat, participant
en diferents actes, com l'assistència a la presentació del seu consell consultiu homònim
de la comarca del Pla de l'Estany, l'intercanvi
d'experiències amb els representants de juntes d'altres comarques, i les visites de presentació i intercanvi a diversos casals de la gent
gran.
Dins el programa “Perquè el cervell no es
torni vell”, s'han projectat sis pel·lícules en
un cinema de la ciutat de Girona, amb la

D

7

celebració d'un debat en finalitzar cada projecció.
Durant el 2001 es van crear el Concurs Literari per a la Gent Gran i el Concurs de Pintura per a la Gent Gran i se’n va celebrar la primera edició.

ASSISTÈNCIA TÈCNICA
ALS MUNICIPIS

mb l'objectiu d'anar reforçant la cooperació entre el Consell i
els municipis es van signar durant el 2001 un total de 20 convenis, entre els quals n'hi ha per a la prestació de serveis específics,
per a l'execució de projectes determinats, per a la direcció de projectes socials, etc.

A

8

EQUIP D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA
I A L’ADOLESCÈNCIA (EAIA)

l Consell, sempre atent als problemes dels petits, va crear el 2001
aquest equip, que opera tots els pobles de la comarca excepte a
Girona ciutat. L'equip està format per una pedagoga, una treballadora social i un psicòleg.

E

TREBALL
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Treball
a fa anys que el Consell orienta les activitats en aquest camp a foment de la creació d'empreses. Sempre amb aquest objectiu, els mitjans han estat diversos:

J

Concurs de joc de rol
Es tracta de simular la creació d'una empresa. El joc s'ha presentat a diversos centres de
secundària de la comarca, i els guanyadors
passen a la final catalana.
Informació i assessorament
Les persones interessades a crear la seva
pròpia empresa vénen a demanar informació, ja que el Consell és entitat col·laboradora del Servei d'Autoempresa. Durant el 2001
s'han atès set nous emprenedors, dos dels
quals han acabat creant la seva empresa.
Servei d'informació individualitzada
Orientació en la recerca de feina, possibilitats de sortir a treballar a l'estranger, i formació ocupacional.
Informació a les persones
que busquen feina
El Consell forma part de la xarxa de punts
d'informació del Servei Català de Col·locació.
Fundació Escola-Empresa del Gironès
Creada amb la finalitat d'apropar els instituts de formació professional al món empresarial, vetlla per la qualitat de les pràctiques
a les empreses, i col·labora en la formació
d'alumnes i l'aprofitament dels recursos tècnics i humans de totes dues parts.
Durant l'any 2001 les 47 empreses col·laboradores han aportat 9.407.288 pessetes, que
representen 196 beques, a un total de 72
alumnes que hi han fet pràctiques.
El patronat de la Fundació, el forma el Consell Comarcal, els cinc instituts públics de FP
de la comarca, la Cambra de Comerç, la
Federació de Pares i Mares d'Alumnes i el
Departament d'Ensenyament.
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MENJADOR ESCOLAR

l Consell Comarcal té delegades pel
Departament d'Ensenyament de la
Generalitat algunes competències, entre les
quals hi ha els ajuts econòmics de menjador
escolar. El seu objecte és l'atorgament d'ajuts individuals per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques a alumnes de primària i secundària obligatòria (ESO) de la
comarca. En el curs 2001/2002 es van destinar a aquests ajuts 491.412,85 euros
(81.764.218 pessetes), que es van repartir
entre les més de 1.200 sol·licituds que van
ser aprovades.
A banda dels anteriors, tots els alumnes
escolaritzats a centres públics de la comarca
que provenen d'un municipi diferent perquè
al seu no hi ha oferta d'ensenyament obligatori tenen dret a la gratuïtat del servei de
menjador. També és el Consell Comarcal qui
assumeix aquesta competència, i hi destinarà aproximadament -la xifra exacta no es
pot saber fins que no finalitza el curs, ja
molt entrat l'any 2002- 820.442,65 euros
(136.510.170 pessetes). Cal destacar que
més del 60% dels alumnes que es troben en
aquest cas estan cursant l'ensenyament
secundari obligatori.
El Consell porta, a més, la gestió del menjador del CEIP Sant Jordi Desvalls i a l’IES de
Llagostera i va atorgar, per al curs
2000/2001, 15.477,26 euros d'ajut al CEE
Joan Riu de Sant Gregori.

E
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AJUTS
Tipus d'ajut

Ajut/dia

beneficiaris

Atenció educativa preferent

2'61 e (435 PTA)

442 (25'05%)

Socioeconòmic

2'10 e (350 PTA)

464 (26'30%)

Geogràfic

1'29 e (215 PTA)

46 (2'60%)

Excepcional 1

2'70 e (450 PTA)

148 (8'39%)

Excepcional 2

3'01 e (500 PTA)

88 (4'99%)

Excepcional 3

1'20 e (200 PTA)

70 (3'97%)

TRANSPORT ESCOLAR
s una altra de les competències que el
Departament d'Ensenyament té traspassades al Consell Comarcal.
Hi ha establertes 43 rutes d'autobús, que
transporten 2.372 escolars de la comarca.
Dotze de les rutes esmentades són exclusivament per a alumnes d'educació especial.
Excepcionalment s'ha assumit el transport
dels alumnes del CIP Joan Bruguera al CIP
Carme Auguet fins que acabin les obres al
primer. El cost del servei de transport ascendeix a 1.412.896,20 euros (235.086.147 pessetes).
Es van concedir ajuts econòmics de desplaçament a 71 alumnes, més a 75 de centres
concertats d'educació especial.

É
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PLA COMARCAL DE JOVENTUT 2001

quest pla, elaborat durant l'any 2001,
s'emmarca dins de Pla nacional de
Joventut (2000-2010) impulsat des de la
Secretaria General de Joventut de la Generalitat.
A través del Pla s'especifiquen quines són les
polítiques de joventut que durà a terme el
Consell Comarcal. En altres paraules, es tracta d'un marc que ha de servir per, a curt termini, precisar quines seran les actuacions
concretes a realitzar .
Per elaborar-lo, s'han tingut en compte els sis
eixos d'actuació que estableix el Pla nacional:
polítiques educatives i culturals; polítiques
d'accés al món del treball; polítiques d'accés
a l'habitatge; polítiques de promoció de la
salut; participació democràtica; polítiques
d'equilibri territorial i cohesió social.

A
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EXPOJOVE 2001
CENTRES EDUCATIUS

'ha celebrat la quarta edició d'aquesta
mostra, entre el 5 i el 22 de febrer, a la
Casa de Cultura Les Bernardes, de Salt.
És una exposició eminentment pràctica, perquè intenta donar als joves informació útil
per a qüestions tangibles, que cada cop els
preocupen més. Hi ha informació relativa al
món de l'ensenyament des de les etapes obligatòries fins a la universitat, una sala interactiva, i fins i tot un espai amb informació
sobre les fórmules recolzades institucional-

S

ment per a sortir de viatge a l'estranger. L'edició 2001 s'ha ampliat amb dos espais més,
dedicats específicament a la Universitat de
Girona i a la Universitat Oberta de Catalunya.
Els matins es van dedicar a les visites guiades de grups, tot i que a causa del seu gran
èxit s'hi va haver de dedicar també alguna
tarda. Hi van participar 31 grups -majoritàriament de quart d'ESO- , un total de 1.120
alumnes.

Centre Educatiu

Municipi Participants

La Salle

Girona

140

IES Santa Eugènia

Girona

120

IES Montilivi

Girona

100

Maristes

Girona

97

Pare Coll

Girona

97

IES Sobrequès

Girona

90

Vedruna

Girona

75

IES Narcís Xifra

Girona

79

IES Carles Rahola

Girona

64

St. George's School Girona

28

IES Vallvera

Salt

59

Pompeu Fabra

Salt

28

IES Salvador Espriu Salt

36

IES Celrà

Celrà

20

IES Llagostera

LLagostera

52

La Salle

Cassà de la Selva

35

TOTAL

1.120
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CAMPANYA ALIMENTACIÓ I JOVES D'AVUI
CENTRES DE SECUNDÀRIA INSCRITS EN LA iii EDICIÓ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

CENTRE EDUCATIU

MUNICIPI

La Salle
IES Montilivi
IES Sobrequès
Pare Coll
Vedruna
IES Narcís Xifra
IES Carles Rahola
St. George's School
IES Vallvera
IES Cassà
La Salle
IES Llagostera

Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Fornells de la Selva
Salt
Cassà de la Selva
Cassà de la Selva
LLagostera

PARTICIPANTS

TOTAL

ls trastorns alimentaris entre els joves és
una de les xacres de la nostra societat.
Mitjans de comunicació, pel·lícules, models i
d'altres són els instigadors -sovint involuntaris- d'un culte al cos totalment fora de lloc i,
el que és pitjor, molt perjudicial per a la salut.
La campanya organitzada pel Consell Comarcal per combatre aquesta situació ha complert l'any 2001 la seva tercera edició. Es presenta als centres d'educació secundària amb
la finalitat de sensibilitzar els joves que els
efectes de l'alimentació en la salut no només
afecten el present, sinó també el futur. Hi

E
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Presentació de l'activitat i de l'estudi
"Hàbits alimentaris dels joves del Gironès".
Joc introductori. "La piràmide de la salut"

943

Xerrada sobre dietètica i nutrició a càrrec
de la doctora Joana Zambrana
Descans. S'aprofita per visitar les
instal·lacions de la cuina de l'Escola
d'Hostaleria.
Xerrada sobre higiene i bones maneres a
taula, a càrrec d'un expert de l'Escola
d'Hostaleria.
Dinar-degustació i pràctica sobre bones
maneres a taula.

VII CICLE DE XERRADES ALS CENTRES DE SECUNDÀRIA

l Consell ha organitzat un seguit de
xerrades específiques per a alumnes de
secundària amb la intenció de completar les
que, de manera genèrica, ja du a terme la
Secretaria General de Joventut de la Generalitat al conjunt de les comarques gironines.
Es preveu que a les xerrades genèriques hi
assisteixin -la xifra exacta no es sabrà fins
finalitzar el curs escolar- uns 2.800 joves.
Les específiques arribaran més o menys a
uns 2.300 joves.
Personal del Consell du a terme les dedicades a la recerca de feina i al reciclatge. Un
tècnic del Departament de Joventut parla
dels serveis que ofereix aquest departament
i personal de l'Hospital Santa Caterina ho fa
dels joves i l'anticoncepció.

E

van participar 23 grups, cosa que va suposar
un total de 943 alumnes.
La campanya consisteix en una sessió formativa fora de l'àmbit escolar -es du a terme a
l'Escola d'Hostaleria de Girona-, la qual cosa
propicia més interès i participació.
La sessió, que té una durada de quatre hores,
consta de les següents parts:

148
122
100
96
75
73
60
28
55
102
34
50

XERRADES GENÈRIQUES
■
■
■
■
■
■
■
■

Camps de solidaritat: una experiència de convivència en el Tercer Món
La teva roba i els països del Sud
SIDA, què cal saber-ne?
Un món esquerdat ( les desigualtats nord-sud)
Creu Roja: una organització de voluntaris
Transtorns alimentaris: Anorèxia i Bulímia
Aprenem a conviure
Què és el voluntariat social?

XERRADES ESPECÍFIQUES
■
■
■
■

XERRADES ESPECÍFIQUES

EXPERT RESPONSABLE

La feina de buscar feina
Reciclatge: recollida selectiva de residus municipals
El punt d'informació juvenil i els serveis de joventut
Joves, sexualitat i anticoncepció

Personal del Consell
Personal del Consell
Tècnic de joventut
Programa atenció a la dona

JOVENTUT
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PREMIS DE RECERCA

er primera vegada s'han convocat
aquests premis, i s'ha fet amb l'objectiu
d'estimular i fomentar la qualitat en els treballs de recerca realitzats pels joves de batxillerat. El Consell vol potenciar l'interès per
un tipus d'aprenentatge que estimula aspectes com la iniciativa, l'ordre, el rigor, la constància, i d'altres igualment útils al llarg de
tota la vida. Un altre dels objectius és que els
joves de la comarca aprofundeixin en el
coneixement del Gironès.
A aquesta primera convocatòria, s'hi van
presentar 35 treballs de recerca, procedents
de 14 centres de secundària de la comarca.

P

Els treballs premiats

6

BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ
JUVENIL LA GA-Z

Premi Especial Gironès, de 35.000
pessetes, i una beca per a participar en un camp internacional de
treball, al treball "Acidesa i digestió. Els antiàcids i la seva eficàcia",
d'Helena Fernández Termes.
Accèssit primer, de 25.000 pessetes, i una beca per a participar en
un camp internacional de treball
a: "La fàbrica Pagans (1902-1971)
Aproximació a la seva història", de
Tània Tàpia Díaz.
Accèssit segon, de 15.000 pessetes,
i una beca per a participar en un
camp internacional de treball, per
"El moviment hippy. Ideologia o
moda", de Maria Cabrera Callís.

questa agenda mensual juvenil d'informació de les activitats que es realitzen
al Gironès es distribueix des de gener de
2001 als 27 municipis de la comarca.
Per a l'elaboració d'aquesta agenda és
imprescindible la col·laboració de tots els
ajuntaments, que envien informació de les
activitats que es realitzen als seus municipis
i distribueixen l'agenda. A més del format en
paper, es pot consultar la plana web on es va
actualitzant tota la informació.
A l'agenda hi tenen cabuda concerts, cursos,
exposicions, representacions de teatre,
excursions, i altres activitats, gairebé sempre
dirigides al públic juvenil.

A
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CURS DE MONITOR
D’ACTIVITATS EN
EL LLEURE INFANTIL
I JUVENIL

l curs dut a terme el 2001 -en col·laboració amb l'Escola d'Educadors Galligants- anava especialment adreçat als
acompanyants del transport escolar. Hi van
participar 38 persones, que van fer 100
hores de classe teòrica i 150 hores de classe
pràctica.

E
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Cultura
QUART CICLE DE TEATRE AL GIRONÈS

1

l Consell Comarcal promou la programació d'obres de teatre als pobles de la
comarca, amb la celebració del Cicle de Teatre al Gironès. Durant l'any 2001, s'ha dut a
terme la quarta edició d'aquest cicle, i sis
municipis han format part de la cartellera:
Sant Julià de Ramis, Sant Gregori, Quart,
Celrà, Llagostera i Cassà de la Selva. S'han
pogut veure un total de dotze obres entre el
3 de novembre i el 2 de desembre.
En les quatre edicions que portem del Cicle
de Teatre, s'han programat 40 obres de
grups professionals de les comarques de Girona i de Barcelona.
La difusió i la publicitat de
tots els espectacles que
es duen a terme és
conjunta, ja que
un dels objectius és el
de potenciar la mobilitat d'espectadors
entre les poblacions de la comarca.
És destacable també la
important programació
d'obres infantils, que han
suposat la meitat del total de les
que s'ha programat.

E

PROGRAMACIÓ DE LA IV EDICIÓ DEL CICLE DE TEATRE DEL GIRONÈS

Dissabte 3 de novembre
■

Al Centre Cívic de Sant Julià de Ramis, Chao Rodríguez, de La
Troca

Diumenge 4 de novembre
■

Al Teatre Municipal Puig d'Arques de Cassà de la Selva,
Somni d'una nit d'estiu, de Cia. Teia Moner

Dissabte 10 de novembre
■
■

Al Teatre Municipal Casino Llagosterenc de Llagostera,
L'alegria que passa, de Teatre Blau
Al Local Social de Quart, Absenta, de Quimet Pla

Diumenge 11 de novembre
■

Al Local Social de Quart, Les faules d'ahir, d'avui i de
sempre, de La Perduda

Dissabte 17 de novembre
■

A l'Ateneu de Celrà, Revés, de Teatre de la Ciutat

Diumenge 18 de novembre
■

Al Centre Cívic de Sant Julià de Ramis, Les peripècies de
l'estorní, de Ralet-Ralet

Dissabte 24 de novembre
■

Al Cinema Victòria de Sant Gregori, El mort i qui el vetlla, de
Filigranes Teatrals

Diumenge 25 de novembre
■
■

A l'Ateneu de Celrà, Piano piano, de PepC Teatre
Al Teatre Municipal Casino Llagosterenc de Llagostera, En el
país de Xauxa, de la companyia País de Xauxa

Dissabte 1 de desembre
■

Al Teatre Municipal Puig d'Arques de Cassà de la Selva, El
silenci és or, de Lluís Soler i Jordi Boixaderas

Diumenge 2 de desembre
■

Al Cinema Victòria de Sant Gregori, El Trencanous, de la
companyia Atot
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EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL GIRONÈS

urant l'exercici del 2001, el Consell
Comarcal ha finalitzat l'inventari del
Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de la
comarca, que s'ha estat realitzant durant els
darrers dos anys.
Tot i que a finals de l'any 2000 ja es va dur
a terme una exposició itinerant amb els elements més destacats i les dades dels 25
pobles del Gironès, no ha estat fins al 2001
que, amb la realització de la segona part del
treball -el corresponent a les ciutats de Salt
i Girona-, aquest es pot considerar finalitzat.
Amb aquesta segona part es compta ja amb
un veritable instrument de protecció, coneixement i difusió de l'important patrimoni de
la comarca.
De tota manera, ha estat durant
el 2001 que l'exposició ha recorregut diversos municipis acompanyada sempre de conferències
que duien a terme els historiadors responsables de l'inventari.
S'ha intentat que les conferències fossin "personalitzades", és a
dir, que es centressin en les
característiques del municipi en
el qual es realitzava. L'exposició
ha visitat Girona, Sant Gregori,
Celrà, Cassà de la Selva, Llagostera i Sant Julià de Ramis.

D
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SORTIDES CULTURALS A BARCELONA DES DELS POBLES DEL GIRONÈS

l programa de sortides des de diferents
pobles del Gironès per assistir a esdeveniments o espectacles culturals que tenen
lloc a Barcelona, va iniciar-se l'any 2000.
L'objectiu del programa va ser ja des d'un
començament apropar als habitants dels
pobles de la comarca la programació dels
grans equipaments culturals de Barcelona,
així com potenciar el coneixement del teatre i la música de qualitat. Malauradament,
en moltes ocasions les companyies no arriben a estrenar les seves produccions a les

E

comarques de Girona, i quan ho fan, sol ser
amb molt de retard. Tot i que pal·liar aquesta situació és una tasca que excedeix de les
funcions d'un consell comarcal -i fins i tot
d'altres administracions-, vam creure convenient oferir aquest servei. La gran acceptació que va tenir ha fet que durant el 2001
s'incrementessin les sortides.
Així, durant aquest any s'han realitzat sortides des de les poblacions de Bescanó,
Flaçà, Bordils, Fornells i Cervià de Ter per
assistir a dues representacions teatrals al

TNC. Terra Baixa d'Àngel Guimerà, i Lulú,
han estat les obres que s'han pogut veure.
L'èxit que han tingut, altra vegada, aquestes activitats, ja permeten avançar que
durant el 2002 s'incrementaran, afegint
l'Auditori de Barcelona a l'oferta d'espectacles del TNC.
A banda d'aquests desplaçaments, cal
incloure en aquest apartat les sortides culturas realitzades pel Consell Consultiu de la
Gent Gran, que han comptat amb el suport
del Consell Comarcal.
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NOVÈ CONCURS FOTOGRÀFIC DEL GIRONÈS

mb nou anys d'existència es pot considerar completament consolidat un concurs que s'ha convertit en punt de trobada
per a professionals i afeccionats a la fotografia, no ja del Gironès, sinó també d’altres
comarques de Catalunya.
Com cada any, el concurs es va
desenvolupar en dues modalitats: tema lliure i, en aquesta
ocasió, "La mainada a les escoles del Gironès", amb la inclusió, també tradicional, d'un
tema que fa referència específica a algun aspecte de la
comarca. L'exposició que es
realitza posteriorment amb
les fotografies finalistes i
guanyadores es converteix
en un immillorable recull
d'imatges que reflecteixen
un o altre aspecte de la
nostra realitat. En aquest
cas, un de tan important
per al present i el futur
de la societat com el de

A

les escoles, que és l'indret on es formen els
ciutadans de demà.
Que el tema obligatori d'aquest any fos l'escola ha permès, a més, una altra visió que
sobrepassa la merament comarcal, com és la
dels profunds canvis que ha sofert l'ensenyament en els
darrers anys.
El jurat va estar format pels fotògrafs
Josep Maria Boladeras, Josep Guiolà i
Jordi Gallego. El primer
premi en la categoria
lliure va ser per a Carles
Verdú, en segon lloc va
quedar Sergio Tello, i el
tercer premi va guanyarlo Miquel Alba. En el tema
"Escoles del Gironès", el
jurat va estimar que el primer premi quedava desert,
mentre que va concedir el
segon a Josep Maria Fusté i el
tercer a Gil Grabulosa.

5

PROMOCIÓ
DEL CANT CORAL

Campanya de cant coral per Nadal
l Consell Comarcal es proposa, des d'anys
enrere, donar suport a la formació de
corals, subvencionant les actuacions que es
realitzen a les poblacions del Gironès durant
les festes de Nadal.
En aquest sentit, durant l'any 2001 s'han
subvencionat actuacions de quatre corals de
la comarca als pobles de Vilablareix, Cassà de
la Selva i Celrà. La major part del repertori va
ser de motius nadalencs

E

Cinquena Tardor Coral al Gironès
Durant un diumenge del mes d'octubre, i des
de fa cinc anys, s'organitza aquesta diada
dedicada al cant. Aquest any va tenir lloc el
21 d'octubre, i durant tot el matí, diverses
corals de Girona i la Cataluya Nord van realitzar concerts de cant coral de manera pràcticament simultània a Cassà de la Selva, Fornells de la Selva, Llambilles, Quart, Sant Jordi
Desvalls, Salt, Bescanó, Madremanya,
Medinyà, Campdorà i Girona.

6

CESSIÓ DE MATERIAL
PER A ACTIVITATS
FESTIVES I CULTURALS

retze municipis s'han beneficiat de 38
col·laboracions en cessió de material per
a activitats culturals i festives. Entre aquestes activitats hi trobem festes majors, concerts o festivals de caràcter cultural.

T

CULTURA
SERVEI DE PREMSA

Els

Banys Àrabs

de
1

Girona

EXPOSICIÓ, VISITES GUIADES, JORNADA
DEL PATRIMONI EUROPEU, PÀGINA WEB

nguany un total de 94.006 persones han
visitat l’edifici dels Banys Àrabs de Girona. D’aquestes, 71.785 ho han fet individualment i 22.221 corresponen a visites de grups
d’estudiants o turistes.
Cal destacar que durant els mesos d'estiu es
va ampliar l'horari de visites, de les 19 h a les
22 h. El programa de visites guiades que s'ha
iniciat el 2001 no ha estat tampoc aliè a l'increment de visitants, com no ho ha estat
l'exposició de treballs en paper de l'artista
japonesa Nabuko Kihira, "Paper, pedra, espai
de contrast". Les visites guiades, i les participacions a "Girona temps de flors" i a les
Jornades Europees de Patrimoni i la renovació de la pàgina web de l'edifici han estat
altres de les activitats que han influït en
l'augment del nombre de visitants.

E

Servei de Premsa
n l'era de les comunicacions és cada cop
més necessari comptar amb un servei de
premsa. El del Consell Comarcal ha organitzat durant el 2001 tres rodes de premsa, 29
comunicats i vuit convocatòries.
Una de les principals funcions del Servei de
Premsa del Consell Comarcal és la de
col·laborar amb els ajuntaments que, per les
seves dimensions, no compten amb un
departament d'aquest tipus. En ocasions, des
de la seu del Consell es difonen als mitjans
actuacions dutes a terme en col·laboració
amb algun ajuntament, però en d'altres es
tracta d'activitats dutes a terme exclusivament pels ajuntaments, que també es difonen des del Consell. En aquest sentit, els
ajuntaments de la comarca poden difondre
activitats pròpies des de la seu del Consell
Comarcal, que és a la ciutat de Girona i més
a prop, per tant, dels mitjans de comunicació.

E
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Casa
Les

CASA DE CULTURA
LES BERNARDES

Cultura
Bernardes
de

l Consell Comarcal del Gironès gestiona
la Casa de Cultura Les Bernardes, de Salt.
Amb els anys, les seves activitats han anat
creixent de tal manera que ja s'ha convertit
en un centre clau, no només de la ciutat de
Salt, sinó de tota la comarca. Són nombroses
les activitats -cursos, jornades, exposicions,
etc- a les quals assiteix gent que no viu a
Salt.
Les seves sales han estat cedides, durant l'any
2001, a més d'una dotzena d'institucions
diferents, perquè hi poguessin fer les seves
activitats o reunions. Entre altres, s'han cedit
les insta·lacions al Casal de Gent Gran Les
Bernardes, a l'Escola d'Adults, als participants
en la cavalcada de Reis, a l'Ajuntament de
Salt, a la Cambra de Comerç, a diferents
escoles de la ciutat, a Caixa de Girona, a Salt
Sardanista, a l'Aula Musical, etc.
A més de la cessió de les aules, cal remarcar
tots els cursos, conferències i exposicions que
també hi han tingut lloc:

E

venció del càncer. A càrrec de Montse Salvachúa.

Exposicions
Gener:
● Pintura i arts aplicades d'alumnes i exalumnes
● Fotografies
Març:
Reciclatge interior. Pintures, col·lages. Julio
Gato
● Dibuixos i ninots. Laura Reixach.
●

Abril:
Contes il·lustrats. Centre penitenciari de
Girona i Escola de Vic
● Cares de nenes. Dibuixos de Miquel Plana.
● Llibre gegant. Biblioteca Massagran
● Bonsais. Associació Amics del Bonsai
●

Maig:
Humanoides. Escultures de Carme
Pujol
● 100 Asa 21º Din. Fotografies de
Maria Sáez.
●

Cursos
Ioga (4 cursos), curs de respiració,
dibuix, pintura i fang, arts aplicades, art floral, art floral nadalenc,
l'art de fer paquets, labors, cuina,
cuina de Nadal, cuina natural,
tast de vins, pastisseria, gelateria,
anglès, anglès per a nens, francès,
comunicació oral, informàtica,
internet, pàgines web, gimnàstica, massatge relaxant, automassatge, fotografia, jardineria i ball
country.

Juny:
La cobla la sardana i la tenora.
Fotografies. Federació Sardanista de
Catalunya.
● Pintures i dibuixos dels alumnes de
l'escola d'art Paco Morgado
● Arts aplicades, labors i pintura dels
alumnes de Casa de Cultura Les Bernardes
● Pintura i dibuixos dels alumnes de
l'escola de Glòria Cortina
●

Conferències

Juliol:
Dibuixos, gravats i olis. Pere Matas

Gener-febrer- Orientatives per a
pares i profesors sobre la infància.
Dr. Josep Cornellà.
Març- II Cineforum, Cinema de ciència ficció,
en col·laboració amb la UOC i diversos crítics
de cinema
Octubre- Xerrades de fotografia submarina,
pel Centre d'Activitats Subaquàtiques Costa
Brava. Protecció del Cap de Creus, La fotografia submarina de competició i Fotografia
de peixos a pulmó lliure.

●

Octubre:
● Foto sub. Fotografies. Centre d'activitats
subaquàtiques Costa Brava.
● Pintures. Josep Oliveras.
Novembre:
Pintures. Helena Martín
● Aquarel·les. Cano.
●

Desembre:
Pintures. Montse Berga.
● Pintures. Teia Corominas.
●

Novembre- Cicles de conferències sobre pre-

SERVEI COMARCAL
DE CATALÀ
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Servei Comarcal
de Català del Gironès
1

ASSESSORAMENT

quest servei comprèn revisió de textos i
atenció de consultes lingüístiques.
Una part dels cent usuaris que ha tingut el
servei en el decurs de l'any 2001 han estat
administracions locals -el Consell Comarcal,
la Diputació i diversos ajuntaments-, però
també s'han atès representants del sector
socioeconòmic, mitjans de comunicació, institucions culturals, socials o sanitàries i particulars.
Una de les tasques importants que ha fet el
Servei de Català durant el 2001 ha estat la
revisió dels darrers topònims dubtosos de la
comarca, amb vista a l'elaboració del
Nomenclàtor de Catalunya. S'ha donat per
acabada una revisió de més de 800 topònims.

A

2

ENSENYAMENT

l Servei de Català ajuda les persones i
institucions a corregir i revisar els seus
escrits, però també pretén facilitar l'aprenentatge de la llengua catalana. En el 2001
es va realitzar un curs de nivell mitjà a
Madremanya i un de nivell avançat a Cassà
de la Selva. Es va anul·lar per manca d'alumnes el que estava previst fer a Quart.

E

3

DINAMITZACIÓ
LINGÜÍSTICA

l Servei de Català ha continuat donant
suport a la Declaració Universal dels
Drets Lingüístics, per aconseguir que es converteixi en una convenció internacional de
les Nacions Unides. Coincidint amb la Diada
de Sant Jordi, es va editar un punt de llibre
al·lusiu.
Del 6 al 16 de setembre va tenir lloc a Cassà
de la Selva la mostra "Les llengües i el seu
ecosistema", que es va inaugurar amb un
debat sobre la ràdio en català, amb la participació de Mateu Ciurana (Ona Catalana) i
Pere Manzanares (Ràdio Arrels, de la Catalunya Nord). Com a activitat paral·lela, es va
organitzar el concurs "Què en saps de les
llengües?".

E

El Servei és també el responsable de l'organització dels cursos a distància dels nivells I3
i S1. Són cursos per a la gent que no pot
assistir-hi presencialment, i com es pot comprovar amb l'augment de les xifres d'inscrits,
s'estan consolidant. Dintre d'aquesta mateixa
oferta s'inclou el Centre d'Autoaprenentatge
del Català, situat a la Casa de Cultura.

Alumnes dels cursos de català a
distància atesos pel SCC del Gironès
■
■
■
■

Octubre 2000 / febrer 2001
Febrer / juny 2001
Juliol 2001 (curs intensiu)
Octubre 2001 / febrer 2002

19
23
14
32

Altres campanyes i actuacions de dinamització
Repartiment de 1.000 adhesius amb el
número de telèfon del Servei de Català a
les empreses del Gironès, per difondre el
servei de consultes telefòniques.
Edició del full "La llengua al dia", de
recursos lingüístics a Internet.
Visites a diverses empreses oferint la
possibilitat de fer una anàlisi lingüística
de la seva organització i un pla de normalització.
Entrevistes amb professionals del sector
socioeconòmic per conèixer de primera
mà les inquietuds i necessitats lingüístiques del món empresarial, oferint la
possibilitat de dissenyar una campanya
més ajustada als seus interessos.

Tots els comerços de Cassà de la Selva
van tenir la possibilitat de rebre un rètol
de vacances en català.
Repartiment de cartes per fer arribar als
Reis d'Orient a tots els alumnes d'Educació Infantil i dels primers cursos de Primària de la comarca. Les cartes estaven
dissenyades per Consorci per a la Normalització Lingüística
Participació del Servei de Català en cinc
processos de selecció de personal als
ajuntaments de Cassà de la Selva, Llagostera i Sant Julià de Ramis.
Distribució de 1.000 calendaris del Servei de Català a empreses, professionals i
associacions.

ESCOLA DE MÚSICA
DEL GIRONÈS
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'Escola de Música del Gironès, que ja
s'havia consolidat durant el curs
2000/2001, amb l’entrada de les aules de
Salt i de Vilablareix, ha fet un altre pas
important a començament del curs
2001/2002 amb la incorporació de Bordils.
Per primer cop des que va començar a funcionar, l'Escola de Música ha superat els doscents alumnes, la qual cosa representa, per a
aquest curs, un augment de més de 25%
d'alumnes.
El Consell, que es va imposar amb la creació
de l’Escola divulgar la música entre els
alumnes de les escoles de la comarca, valora
positivament el creixement obtingut. Per al
proper curs, es proposa com a objectiu
intentar establir una metodologia i un sistema pedagògic més adaptat a la realitat de
les aules de l'EMG, que porti per si sol una
millora en la qualitat de l'ensenyament
musical.
Per franges d'edat, els alumnes que tenen
entre sis i vuit anys són la majoritària (88
alumnes).

L

■
■
■
■
■
■
■

Sensibilització
Iniciació
Preparatori
Primer
Segon
Tercer
Quart

Música

5-6 anys
6-7 anys
7-8 anys
8-9 anys
9-10 anys
10-11 anys
11-12 anys

12
45
43
42
19
15
17

