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L

a quarta legislatura dels consells comarcals finalitza i ho fa amb un canvi en la Llei
d'organització territorial de Catalunya, aprovat poc abans de les eleccions municipals.
Aquest no és el lloc, ni el moment de fer-ne una lectura crítica. Només em quedaré amb la
primera frase de l’exposició de motius de la llei: "D'ençà de l'aprovació de la Llei 6/1987, de
4 d'abril, de l'organització territorial de Catalunya, la comarca s'ha anat consolidant com a
part de l'organització territorial de Catalunya i els consells comarcals han esdevingut una
institució necessària dins de l'Administració local catalana".
Aquest reconeixement s'ha sabut guanyar en el dia a dia, estant al costat de les necessitats
dels municipis, en especial dels més petits. Els serveis que veureu recollits en la memòria que
ara teniu a les mans en són la mostra.
Cada comarca i cada municipi tenen una personalitat i unes necessitats pròpies, és per
això que la tasca que ha desenvolupat el Consell Comarcal al llarg d'aquests anys ha
estat la d'anar configurant amb cada municipi el llistat de serveis a prestar
conjuntament.
Des del Gironès hem treballat amb la vocació de crear uns serveis necessaris per
als ajuntaments però partint de dos conceptes bàsics; la prestació del servei es fa
sempre de comú acord amb el municipi i el servei ha d'estar preparat per atendre
les diferents necessitats de cadascun. Hem organitzat uns serveis a la carta, amb el
que això comporta cara a l'especialització del personal tècnic que ha de seguir el dia a
dia, però aquesta ha estat la voluntat política de l'equip de govern.
Vam començar amb la creació dels serveis tècnics, els serveis socials, l'escola de música del
Gironès i hem seguit amb serveis de medi ambient, culturals, de joventut i esports, amb la
gestió i recaptació d'impostos municipals i amb el més recent de promoció econòmica de la
comarca.
A aquesta tasca, hi hem afegit la de reivindicar i buscar recursos per a la comarca per a
totes aquelles infraestructures que ens són necessàries i imprescindibles per al nostre
desenvolupament. Avui podem parlar de quatre plans de camins aprovats i realitzats, de la
millora de la xarxa viària entre els municipis de la comarca, del pla de parcs públics, de les
ajudes per a la implantació de les noves tecnologies de la informació o de la recent gestió
per a la solució dels problemes d'inundacions al municipi de Bordils.
Aquesta tasca, pel que fa al Gironès, no es pot completar sense tenir en compte el que es
pot fer col·laborant en la implantació de serveis mancomunats a la zona central de la
comarca, el que anomenen "àrea metropolitana de Girona". Poc s'ha avançat en aquesta
feina, hi ha hagut un excés de zel, però és imprescindible per al nostre benestar que
aprofitem el potencial de totes i cadascuna de les administracions presents a la comarca.

Gabriel Casas i Soy
PRESIDENT
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MUNICIPIS
DE LA COMARCA

AIGUAVIVA
Pl. Constitució, 1
17181 Aiguaviva
Tel. 972235007
Fax. 972235007
www.aiguaviva.info
aiguaviv@ddgi.es

SANT GREGORI
Av. de Girona, 33
17150 Sant Gregori
Tel. 972428300
Fax. 972429079
www.sant-gregori.org
sgregori@ddgi.es

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

SANT JOAN DE MOLLET
c/ Església, 1
17463 Sant Joan de Mollet
Tel. 972488181
SANT JORDI DESVALLS
Pl. Dr. Massaguer, 1
17464 Sant Jordi Desvalls
Tel. 972798005
Fax. 972798281
sjordide@ddgi.es

BORDILS
Pl. 11 de Setembre
17462 Bordils
Tel. 972490003
Fax. 972491099
www.bordils.org
bordils@ddgi.es

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

CAMPLLONG
Cami de l'Església
17457 Campllong
Tel. 972461504
Fax. 972463408
www.campllong.com
campllong@ddgi.es

SANT MARTí DE LLÉMENA
Pl. Sant Martí
17153 St. Martí de Llémena
Tel. 972443034
Fax. 972443155

CANET D'ADRI
Av. Rocacorba, 21
17199 Canet d'Adri
Tel. 972428280
www.canet-adri.org
canet@ddgi.es
CASSÀ DE LA SELVA
Rbla. 11 de Setembre
17244 Cassà de la Selva
Tel. 972460005
Fax. 972463708
www.webgipal.net/cassa
cassa@ddgi.es
CELRÀ
Ctra. de Juià, 38
17460 Celrà
Tel. 972492001
Fax. 972492788
www.celra.net
celra@ddgi.es
CERVIÀ DE TER
c/ Priorat, 29
17464 Cervià de Ter
Tel. 972496101
Fax. 972496101
www.ddgi.es/cervia
cervia@ddgi.es
FLAÇÀ
Pl. Estació del Carrilet
17463 Flaçà
Tel. 972488058
Fax. 972489109
flaca@ddgi.es

SANT MARTí VELL
Pl. de l'Església
17462 Sant Martí Vell
Tel. 972490401
SARRIÀ DE TER

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. 972830375
Fax. 972805468
www.llagostera.org
llagoste@ddgi.es
LLAMBILLES
c/ de l'Església
17243 Llambilles
Tel. 972469301
Fax. 972468170
www.ddgi.es/llambilles

GIRONA
Pl. del Vi, 1
17004 Girona
Tel. 972419000
Fax. 972419016
www.ajuntament.gi
oiac@ajgirona.org
MADREMANYA
Pl. Major, 1
17462 Madremanya
Tel. 972490159
Fax. 972490160
www.ddgi.es/madremanya
madreman@ddgi.es
JUIÀ
c/ de Baix, 10
17462 Juià
Tel. 972490230
www.juia.info

QUART
Pl. de la Vila, 2
17242 Quart
Tel. 972469171
Fax. 972469171
quart@ddgi.es

SALT
Pl. Lluís Companys
17190 Salt
Tel. 972231527
Fax. 972237072
www.viladesalt.org
salt@ddgi.es
SANT ANDREU SALOU
Casa Consistorial
17457 Sant Andreu Salou
Tel. 972463037

c/ Major, 73
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972170211
Fax. 972171490
www.sarriadeter.com
sarria@ddgi.es
VILABLAREIX
Pl. Perelló
17180 Vilablareix
Tel. 972238465
Fax. 972238764
www.ddgi.es/vilablareix
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

5
memòria
d’activitats
2002

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
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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

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

SERVEIS TÈCNICS

MEDI AMBIENT

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

SERVEIS
INFORMÀTICS

HISENDA
I SERVEIS PROPIS

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

SERVEIS
SOCIALS

RESPONSABLE

RESPONSABLE

Josep Musellas i Vila

Baldomer Gudayol i Carles

SERVEIS
ECONÒMICS

ENSENYAMENT

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

SERVEIS
SOCIALS

Ä Transport escolar
Ä Menjador escolar
Ä Rutes escolars
Ä Colònies i convivències
Ä Seguretat viària
Ä 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

Ä Atenció primària
Ä Servei d’ajut a domicili
Ä Transport de disminuïts i
incapacitats
Ä Projecte EQUAL
Ä Consell Consultiu de la Gent Gran
Ä Serveis de teleassistència
Ä Equip d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència
Ä Projecte URB-AL
Ä Servei de preparació sociolaboral
per a joves
Ä Servei de promoció econòmica
del Gironès
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Seu Comarcal
c/ del Sac, 4-5
17004 Girona
Tel. 972213262
Fax 972213573
www.girones.org
ccgirones@girones.org
Casa de Cultura
Les Bernardes
c/ Major, 172
17190 SALT
Tel. 972234695
Fax 972400737
bernardes@girones.org
Els Banys Àrabs
c/ Ferran el Catòlic, 6, baixos
17004 GIRONA
Tel. 609706420
www.ddgi.es/ccgirones/banysarabs/index.html
ccgirones@girones.org
Escola de Música
del Gironès
c/ del Sac, 4-5
17004 GIRONA
Tel. 972213262
Fax 972213573
emg@girones.org
Servei de Recollida Selectiva i de Rebuig
Gestió Ambiental de Residus
Veïnat de la Bruguera Alta, 23
17240 Llagostera
Tel. 972831056
Fax 972831579
Servei de Neteja Viària
i de Recollida de la FORM
FCC
Polígon Industrial Mas Xirgu
c/ Joan Turró i Cabratosa, 7-9-11
17005 Girona
Tel. 972244737
Fax 972400375
www.fcc.es
Servei de Gestió dels
Vehicles Fora d’Ús
AC Promineco
Polígon Industrial “Mas Xirgu”
c/ Can Pau Birol, 25-27
17005 GIRONA
Tel. 972242870
Fax 972230810
Servei de Recollida de Gossos Abandonats
Associació Protectora d'Animals i Plantes
de l’Alt Empordà
c/ Pont de Molins, 17
17600 FIGUERES
Tel. 972502361

Deixalleria de Cassà
de la Selva
c/ Pla de l'Estany (Polígon Industrial de Cassà de
la Selva), s/n
17244 CASSÀ DE LA SELVA
Tel. 669701174
Deixalleria de Salt
c/ Amnistía Internacional, s/n
17190 SALT
Tel. 972238811
Deixalleria de Celrà
c/ Espinau (Polígon Industrial de Celrà), s/n
17460 CELRÀ
Tel. 661151095
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 972462700
ubasp-IV@girones.org
UBASP-III Sant Jordi Desvalls
c/ Dr. Messeguer, 1
17464 SANT JORDI DESVALLS
Tel. 972798013
Fax 972798281
ubasp-III@girones.org
UBASP-VI Celrà
Ctra. de Juià, 38
17460 CELRA
Tel. 972492224
Fax 972492788
ubasp-VI@girones.org
UBASP-VII Llagostera
C/ Barceloneta, 4
17240 LLAGOSTERA
Tel. 972805558
Fax 972805468
ubasp-VII@girones.org
UBASP-VIII Quart
Pl. de la Vila, 2
17242 QUART
Tel. 972469311
Fax 972469171
ubasp-VIII@girones.org
UBASP-V Sant Gregori
c/ Rocacorba, 6
17150 SANT GREGORI
Tel. 972428819
Fax 972429079
ubasp-V@girones.org

Servei Comarcal
de Català del Gironès
c/ del Sac, 4-5
17004 Girona
Tel. 972213262
Fax 972213573
www.cpnl.org
girones@cpnl.org
Consell Esportiu del Gironès
c/ Emili Grahit, 13
17002 GIRONA
Tel. 972206149
www.grn.es/cegirones
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
Servei de Promoció Econòmica
del Gironès
Estació Jove de Salt
Av. Països Catalans, s/n
17190 SALT
Tel. i fax: 972241513
jpurra@girones.org
Oficina de Rehabilitació
d'Habitatges
c/ del Sac, 4-5
17004 GIRONA
Tel. 972213262
Fax 972213573
gloria@girones.org
Consorci de Recaptació
Gironès - Pla de l’Estany
c/ del Sac, 4-5
17004 GIRONA
Tel. 972206441
Fax 972213573
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Pressupost
PRESSUPOST PROPI DEL CCG

EUROS

ADMINISTRACIÓ GENERAL

855.594

SERVEIS SOCIALS

775.625

ENSENYAMENT

3.241.359

URBANISME I ARQUITECTURA

8.690.594

MEDI AMBIENT

1.203.557
400.561

CULTURA, JOVENTUT I ESPORTS

15.167.290

TOTAL

217.753

Organisme autònom ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS

Servei

Gestió
Recaptació

de
i

de

Tributs Locals
L'any 2002 s'ha constituït el Consorci de
Recaptació Gironès - Pla de l'Estany. Amb la
voluntat de fer més eficaços els serveis de
recaptació i gestió de tributs, els dos consells
comarcals han unit esforços i recursos. En el
moment de la constitució del Consorci, són 30
els ajuntaments que tenen delegat aquest servei.
Aquest nou Consorci està format per una
plantilla de deu persones i té un pressupost de
450.468 euros. El volum de recursos recaptats
previstos és de sis milions d’euros.
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Serveis Tècnics
Els serveis tècnics del Consell Comarcal són els
encarregats de realitzar les obres encomanades pels ajuntaments que no compten amb
uns serveis tècnics propis, i també de realitzar
projectes d'àmbit supramunicipal i que són
d'interès comarcal. Els tècnics del Consell han
redactat projectes del Pla únic d'obres i serveis
de Catalunya 2002, i municipals, han fiscalitzat les obres del POISC i han portat a terme un
bon nombre d'obres com a direcció facultativa.
Els tècnics del Consell han redactat fins a 39
projectes per a diferents municipis.
La direcció d'obres és un altre dels serveis dels
quals els Ajuntaments petits no disposen. El
Consell ha realitzat aquesta tasca en quinze
obres diferents.
Així mateix, s'han fiscalitzat deu projectes d'obres.
Els serveis tècnics també donen suport als
ajuntaments pel que fa a informes urbanístics,
informes tècnics i actes de comprovació.
Quant a activitats classificades, la Ponència
Comarcal d'Avaluació Ambiental ha realitzat
uns 124 informes.
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REDACCIÓ DE PROJECTES
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Projecte poliesportiu 2a fase, a Canet d'Adri
Llar d'infants a Fornells
Local social 2a fase, a Llambilles
Local social 3a fase, a Llambilles
Arranjament i adequació dels nínxols vells del cementiri municipal, a
Flaçà
Pavimentació de la ronda entre Cervià i Raset, a Cervià de Ter
Adequació de la sala de l’ajuntament per a dispensari municipal, a St.
Andreu Salou
Pavimentació del camí de St. Martí Vell a Juià, a St. Martí Vell
Pavimentació del camí de la Costa a St. Martí Vell, a Juià
Pavimentació del camí entre Juià i Bordils, a Juià
Construcció d’una nau polivalent 3ª fase, a St. Joan de Mollet
Equipament esportiu nau polivalent, a St. Joan de Mollet
Urbanització de la ctra. de Juià entre el c/Costa Brava i el CAP, a Celrà
CAMINS COMARCALS 3A FASE:
Arranjament del camí de les Brugueres, a Llambilles
Arranjament del camí d'accés al nucli de l'Estació, a Juià
Arranjament dels camins del carrer Valer fins al pla de la Vilarrasa i del
sector de la granja fins al nucli rural de Can Xec, a Canet d'Adri
Arranjament del camí del Sts. Metges, a St. Julià de Ramis
Arranjament del camí de St. Jordi a Viladasens, a St. Jordi Desvalls
Arranjament del camí de Viladasens a St. Jordi, a Viladasens

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

MILLORES VIÀRIES INTERCOMARCALS:
Arranjament dels camins rurals, a Bescanó
Pavimentació dels camins rurals, a Campllong
Camí d'enllaç entre Campllong i Llambilles, a Fornells
Camí de St. Cristòfol a Llambilles, a Llambilles
Millora i pavimentació dels camins, a Quart
Pavimentació del tram del veïnat de Baix, a St. Andreu Salou
Canalització del rec d'escòrrec al veïnat Güell, a Aiguaviva
Arranjament dels camins rurals, a Cervià de Ter
Camí de la creu a l'església, a Sant Gregori
Construcció de passeres sobre el riu Marroc, a Vilablareix
Pavimentació de camins rurals, a Bordils
Reasfaltatge del camí de la Mora, a Viladasens
Enllumenat i construcció de voreres al camí d'enllaç de la Colònia
Torres a la zona industrial, a Flaçà
Tram camí a St. Martí Vell pel mas Ginestet, a St. Joan de Mollet
Arranjament dels camins rurals, a Sant Jordi Desvalls
Pavimentació dels camins, a St. Julià de Ramis
Tram camí a St. Joan de Mollet pel mas Ginestet, a St. Martí Vell
Pavimentació del camí d'accés al nucli de Vilers, a Madremanya
Millora per a la reducció energètica i contaminació lumínica en l'enllumenat públic, a Sarrià de Ter
Condicionament del camí de la Cabanya, a Celrà

DIRECCIÓ D’OBRES
■
■
■
■
■
■
■

Local social i cultural, a Llambilles
Construcció d'una nau polivalent 1a fase, a St. Joan de Mollet
Deixalleria Comarcal, a Celrà
Subministrament d'aigua potable al barri de l'Estació, a Juià
Arranjament del camí fins a l’antiga N-II 1a fase, a Viladasens
Pavimentació del camí de Mas Nadal a la Costa, a Juià
Pavimentació amb reposició i millora dels serveis dels carrers del nucli
1a fase, a Flaçà

■
■
■
■
■
■
■
■

Llar d'infants, a Fornells
Urbanització d'un tram del passeig del Carrilet, a Llambilles
Nou Cementiri Sants Metges 2a fase, a St. Julià de Ramis
Rehabilitació i ampliació del Casal, a Bordils
Arranjament Camp de Futbol, a Cervià de Ter
Construcció Nau Polivalent 2a fase, a Sant Joan de Mollet
Camins comarcals 3a fase, al Gironès
Pavimentació del camí de Sant Andreu a Cassà, a Sant Andreu Salou

FISCALITZACIÓ D’OBRES
■
■
■
■
■

Urbanització del barri de l'Església de Llorà 2a f, a St. Martí de Llémena
Obres de Rehabilitació Rectoria Sts. Metges 1a f, a St. Julià de Ramis
Nou Ajuntament de Fornells de la Selva 1a fase, a Fornells de la
Selva
Adequació de la Sala Galà per a Biblioteca i Centre Cultural
Municipal 1a fase, a Cassà de la Selva
Edificis municipals destinats a l’Escola de Música i Escola de
Dansa 2a fase, a Cassà de la Selva

■
■
■
■
■

Ordenació d'equipaments del nucli antic, a Aiguaviva
Obres d'arranjament de d'edifici consistorial 2a planta, 3a fase A Obra Civil, a Girona
Obres d'arranjament de d'edifici consistorial, 2 planta 3 fase B
instal·lacions, a Girona
Ampliació del Cementiri Municipal. Reforma urbana dels carrers
de M. Rodoreda, M. De Palol, J. Ruyra, P. Fabra i J. Maragall, a Salt
Remodelació dels carrers del nucli antic 1 fase, a Cassà de la
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SERVEI DE REHABILITACIÓ D'HABITATGES
ACTIVITAT DE L'OFICINA DEL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS

El Consell Comarcal disposa d’una oficina de
rehabilitació on s’informa el ciutadà dels
ajuts que ofereix la Generalitat en matèria
de rehabilitació d’habitatges.
L’arquitecta tècnica responsable d’aquesta
oficina també realitza la tasca d’assessorament, seguiment i realització de les inspeccions tècniques dels expedients.
Segons les dades recollides des d’aquesta
oficina de rehabilitació, el nombre de
sol·licituts d’ajuts a la comarca del Gironès
ha estat de 95, de les quals 64 corresponen
a Girona capital i 31 a la resta de municipis.
Del total de sol·licituts tramitades, 82
sol·liciten la subvenció a fons perdut i 13
sol·liciten el préstec subsidiat.

2

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE SOL·LICITUTS D’AJUTS
■
■

GIRONA
RESTA
TOTAL

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

67
41
108

67
28
95

54
37
91

76
29
105

71
44
115

65
26
91

64
31
95

NOVA SEU DEL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS

Durant l'any 2002 s'han iniciat les obres de
construcció de la nova seu del Consell
Comarcal. Està prevista la seva finalització
per al mes d'octubre de 2003. La nova seu
estarà situada als carrers Riera de Mus i Cardener de Girona.

Vista general de la construcció de la nova seu.

´
PROMOCIÓ
ECONÒMICA
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Promoció Econòmica
El Consell Comarcal del Gironès posa en
marxa a finals d'octubre d'aquest 2002
la creació del Servei de Promoció Econòmica del Gironès, amb la finalitat
de donar resposta a dues necessitats
prioritàries de la nostra comarca:
L'ocupació. Ajudar a la recerca
de feina a persones en atur o en
risc d'estar-ho.

●

El creixement econòmic. Donar
suport a noves iniciatives empresarials i
empreses ja existents.
El nou servei atén de diferent manera, perquè
diferents són les seves necessitats, les persones i les
empreses.

●

Persones. Es realitza una atenció individualitzada per tal d'acompanyar els interessats en el procés de recerca de feina. Es perfecciona el currículum, s'assessora sobre cursos existents, es dóna d'alta a la
●

Presentació del Servei
de Promoció Econòmica.

borsa de treball amb ofertes actualitzades, s'ofereix aprenentatge en noves tecnologies i programes de formació
i orientació adaptats als beneficiaris.
● Empreses. Es fomenta la creació d'empreses, ajudant a tirar endavant les
noves iniciatives empresarials. Es realitza assessorament, es posa en contacte
amb d'altres emprenedors/es i s'ajuda en
les primeres passes de l'activitat empresarial.
Donem suport a empreses ja existents:
S'ajuda a buscar i formar els recursos
humans que necessiten les empreses ja constituïdes,
es creen espais per a la presa de decisions conjunta amb
d'altres empreses (mateix sector, gremi, etc.) i es dóna
suport a les accions que cal emprendre.
El Servei de Promoció Econòmica del Gironès ja compta, en acabar l'exercici 2002, amb una oficina d'atenció al públic a Salt i ha començat a realitzar les primeres entrevistes amb els beneficiaris dels seus
serveis.
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Medi Ambient
1

SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA
EVOLUCIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA AL GIRONÈS EN KG

Durant aquest any 2002 els índexs de recollida selectiva de vidre, paper i cartró i envasos lleugers continuen augmentant. Així
mateix, es recullen 571.240 Kg de mobles i
trastos vells i 2.030 Kg de piles.
Tot i l'increment dels índexs de recollida
selectiva assolits durant el 2002, només s'estan recuperant un 11% del paper i cartró
que generem com a residu, un 20% del vidre
i un 4% dels envasos lleugers.
Això significa que s'ha de continuar treballant en l'apartat de conscienciació ciutadana. El Consell ja dedica esforços a ensenyar a
les escoles els beneficis de la recollida selectiva de deixalles.

Vidre

Paper/cartró

Envasos lleugers

Increment d'un 15,1%

Increment d'un 18,1%

Increment d'un 67%

1.500.000

1.464.170 Kg

1.400.000

1.132.356 Kg

1.200.000
1.000.000
800.000

519.440 Kg

600.000
400.000
200.000
0
98

2

99

00

01

02

98

00

01

02

98

99

00

01

02

GESTIÓ DE DEIXALLERIES
DADES DE LES DEIXALLERIES DE SALT I CASSÀ DE LA SELVA

2002

2001

2000

1999

Total visites

6.147

5.309

4.769

2.940

Dies oberts

299

298

297

168

Mitjana de visites diàries

20,6

18

16,1

17,5

331.240

353.185

357.952

164.411

Total visites

4.411

3.342

2.815

Dies oberts

305

312

311

Mitjana de visites diàries

14,6

10,7

9,1

5.130

4.947

735.813

709.315

CASSÀ DE LA SELVA

Total Kg de residus gestionats
SALT

Total aportacions de residus
Total Kg de residus gestionats

3

99

885.069

SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DEL REBUIG

El servei de recollida i tractament del rebuig
s'inicia el mes de gener de 2002 als municipis d'Aiguaviva, Bescanó, Cervià de Ter, Sant
Gregori i Sant Martí Vell. El rebuig recollit en
les àrees de vorera d'aquests municipis es
transporta fins al dipòsit controlat de Solius.
Les quantitats recollides durant l'any es
mostren en el quadre que acompanya
aquestes línies.
Es tracta de municipis que per les seves
dimensions difícilment podrien oferir als
seus veïns aquest servei.

Municipis
■
■
■
■
■

Aiguaviva
Bescanó
Cervià de Ter
Sant Gregori
Sant Martí Vell

Contenidors

48
125
-117
12

Kg

476.770
1.468.070
184.600
1.164.330
141.222

La deixalleria de Cassà de la Selva ha recollit
el 2002 més de 331.000 quilos de deixalles.
Dóna servei als municipis de Cassà de la
Selva, Campllong, Fornells de la Selva, Llambilles i Sant Andreu Salou.
La de Salt ha recollit més de 885.000 quilos,
i dóna servei als municipis de Salt, Aiguaviva, Bescanó, Canet d'Adri i Sant Martí de
Llémena.
La de Celrà, per la seva banda, està a punt
d’inaugurar-se. El concurs per a la construcció es va adjudicar a l'empresa RubauTarrés, SA, per un import de 94.600,00
euros, amb una ampliació de 12.123,04
euros. Està previst que la deixalleria comarcal de Celrà pugui donar servei a una sèrie
de municipis de la zona que fins ara no
tenien aquest servei o el tenien excessivament llunyà.
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4

SERVEI DE NETEJA VIÀRIA

El Servei de Neteja Viària es presta a disset
ajuntaments de la comarca en jornades de
matins i tardes amb dues màquines i dos
equips. Les ampliacions del servei, així com
els nous serveis que s'han portat a terme al
llarg d'aquest any, són Aiguaviva, Fornells,
Llagostera, Bordils, Llambilles i Quart.
A més, es va repartir una targeta postal
entre els ciutadans, comerços i centres d'ensenyament dels municipis on el Consell
Comarcal presta el Servei
de Neteja Viària, amb
l'objectiu de sensibilitzar
la població sobre mantenir nets els carrers i les
places dels municipis. La
imatge que acompanya
la postal intenta impressionar l'observador traslladant la brutícia que
sovint apareix al carrer a
un espai familiar.

5

Aiguaviva

1 servei/mes de 6 h (1 peó) al polígon industrial

Bordils

4 serveis/any de 8 h (febrer, juny, agost i Nadal)

Fornells de la Selva

1 servei/mes de 8 h

Llagostera

1 servei/mes de 8 h (urbanitzacions)

Llambilles

4 serveis/any de 5 h

Quart

1 servei/mes de 8 h

SERVEI DE RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA
DELS RESIDUS MUNICIPALS

La fracció orgànica es recull de forma separada de la resta d'escombraries al municipi
de Salt des del mes de novembre de l'any

6

AMPLIACIONS DEL SERVEI PER MUNICIPIS

2001. Durant l'any 2002 s'han recollit
498.465 Kg entre els 57 contenidors
instal·lats al municipi i als grans productors,
que s'han portat a la planta de compostatge
de Santa Coloma de Farners per a l’elaboració de compost.
De moment és l'únic municipi de la comarca
que ofereix aquest servei gestionat pel Consell Comarcal, però està en estudi la possibilitat d'implantar-lo en altres municipis més
petits. L'èxit que la seva implantació està
tenint a Salt indica que els gironins estan
conscienciats, i que només cal posar els mitjans als seu abast.

EDUCACIÓ AMBIENTAL

Un total de 1.570 alumnes de 23 centres
d'ensenyament de la comarca han participat
en el Programa d'educació ambiental del curs
escolar 2002-03. Entre tots han realitzat un
total de 33 visites als següents espais naturals de la comarca: el puig d'Adri i els gorgs
de la riera de Canet (11), el puig de Cadiretes
(7), el volcà de la Crosa (5), la capçalera de
l'Onyar (5), les deveses de Salt i el Museu de
l'Aigua (4), la vall del Llémena (1). Com a
millora del servei que s'ofereix als escolars de
la comarca, s'inclouen tres activitats lúdiques
de suport per a les sortides del programa "El

Gironès a poc a poc":
● Paleta de paisatge
Activitat destinada als més petits. Amb una
paleta de pintor a la mà caldrà anar recollint
mostres d'elements naturals per dibuixar un
paisatge de la zona.
● Quina
Reconeixement d'elements de l'entorn. Des
de cicle mitjà fins a secundària.
● Plànol d'orientació
Activitat destinada a l'ensenyament secundari. Material destinat a poder fer un tram de
cada itinerari.

7

SERVEI DE GESTIÓ
DELS VEHICLES FORA D’ÚS

Durant l'any 2002 s'han descontaminat un
total de 20 vehicles, 7 més que en l'exercici
anterior. Els vehicles abandonats s'estan
convertint en un perill ecològic, perquè
alguns dels seus components són clarament
contaminants.
Aiguaviva

1

Bescanó

1

Bordils

7

Cervià de Ter

1

Flaçà

2

Fornells de la Selva

3

Llambilles

1

Sant Julià de Ramis

4
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CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ CIUTADANA

S’ha editat una targeta per al foment d'ús de
la deixalleria. És una campanya per promoure l'ús de les instal·lacions entre la població.
La targeta informa dels residus que s'hi
poden portar i dels horaris d'atenció al
públic. Alhora, premia la fidelitat dels usuaris
amb un joc de taula.
S’ha promogut també una campanya de sensibilització ambiental. Un equip de sis educadores ambientals va portar a terme la campanya durant els mesos d'octubre de 2001 al
març de 2002. L'objectiu de la campanya és

explicar a tots els sectors de la societat els
canvis en la gestió i tractament dels residus
municipals, quins beneficis se n'obtenen i
quina és la millor forma de col·laborar-hi.
El desenvolupament de la campanya es realitza en dues fases. La primera fase, portada
a terme a finals del 2001, es centra en un
porta a porta al municipi de Salt per tal d'informar sobre la recollida selectiva de la fracció orgànica de les deixalles. La segona fase
es fa extensiva a la resta de municipis de la
comarca.

Les activitats que s'han realitzat als centres
d'ensenyament són:
CONCURS PER DECORAR LA PAPERERA
PER FOMENTAR LA RECOLLIDA
SELECTIVA DE PAPER I CARTRÓ
L'Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal
del Gironès ha convocat un concurs entre
tots els centres d'ensenyament.
JOC DEL DÒMINO GEGANT
És una activitat adreçada a la mainada més
petita, ideal per a nens de parvulari. La metodologia d'aquest joc és exactament igual que
en el dòmino tradicional. Es tracta de
col·locar les fitxes unint-les amb un mateix
símbol. Es relacionen contenidors amb el
contingut que els correspon.
JOC DE LES CAIXES SELECTIVES
Cada una de les activitats està adaptada al
curs corresponent. En general es tracta de
presentar diferents residus que s'han de
col·locar en un contenidor determinat.

CONTE ECOLÒGIC: AMBINET
Consisteix a explicar i representar el conte
d'un planeta que s'enfonsa a causa de la brutícia que s'hi acumula.
MOSTRA DE PRODUCTES AMB
CONTINGUT RECICLAT
Es tracta d'una exposició itinerant organitzada per la Junta de Residus a través del Centre Català del Reciclatge. L'objectiu de la
mostra és donar a conèixer el procés de
transformació de tots els productes que es
reciclen.
PUNT D'INFORMACIÓ ALS MERCATS
MUNICIPALS
Durant els dies en què es celebra el mercat
al municipi, s'instal·la una paradeta on un
equip de dues educadores informen la
població sobre el funcionament dels serveis.
Altres activitats que s’han dut a terme han
estat: xerrades, activitats a biblioteques,
concurs "Fem ambient", publicació d'articles,
etc.
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MEDI AMBIENT
ESPORTS

CENTRE BTT EL GIRONÈS

SERVEI DE RECOLLIDA

10 DE GOSSOS I GATS
ABANDONATS

El servei de gossos i gats abandonats es continua prestant a través de l'Associació Protectora d'Animals i Plantes de l'Alt Empordà. Durant l'any 2002, l'Associació va acollir
en les seves instal·lacions un total de 360
gossos i gats procedents dels municipis de la
nostra comarca.

JORNADA DE

11 TELECOMUNICACIONS

I ADMINISTRACIÓ LOCAL

Aquest centre presenta als amants de la
bicicleta tot terreny un espai obert i de lliure accés, articulat mitjançant una xarxa de 9
circuits de 135,07 km de recorregut amb
diferents nivells de dificultat, marcats i senyalitzats per a la pràctica del BTT. Hi ha un
Punt d'Acollida al municipi de Quart, des
d'on parteixen quatre dels circuits i on hom
pot gaudir de serveis de dutxa, punt de rentat i de lloguer de bicicletes, reparació, bar i
serveis. I un Punt d'Informació al municipi
de Sant Gregori, des d'on parteixen dos
altres circuits i tres rutes d'enllaç amb el

Centre BTT el Pla de l'Estany.
Cinc dels circuits dissenyats són de dificultat
mitjana-baixa, destinats a un públic majoritari. Els altres quatre circuits són d'una dificultat alta o molt alta, destinats a un públic
més expert.
Durant aquest any 2002, han passat pel
punt d'acolliment del Centre BTT - el Gironès a Quart un total aproximat de 3.500
persones.
Es va organitzar amb el GEiEG la 3a Road
Book Popular Gavarres, que va tenir 475
participants en 154 equips.

Va tenir lloc el 3 de desembre a Les Bernardes. Pretenia donar a conèixer els aspectes
que més incidència tenen en l'Administració
local, com el desplegament de la telefonia
mòbil, les infraestructures de telecomunicacions a l'àmbit públic i als habitatges, i les
emissores locals de ràdio i televisió.

RUTES DE NATURA

12 A TELEVISIÓ DE GIRONA
(ECOXARXA)

Durant aquesy any es va signar un conveni
de col·laboració amb Televisió de Girona per
a la divulgació dels espais naturals del Gironès. En aquest sentit es va difondre un programa de rutes de natura.

Esports
Aquesta secció ha realitzat al llarg del l'any
2002 una altra edició de la campanya de subvencions per al manteniment de l'activitat
esportiva dels equips de la comarca del Gironès, l'adquisició de material, i l'organització de torneigs i competicions per
part de les entitats esportives del Gironès. Les subvencions van dirigides als
patronats municipals d'esports, les entitats esportives sense finalitat de lucre
inscrites al registre de
clubs, associacions i entitats esportives de la Direcció General de l'Esport que
tinguin la seva seu social al Gironès, i els centres d'ensenyament que realitzin activitats
esportives fora de l'horari lectiu. 53 entitats
s'han beneficiat durant l'any d'aquests ajuts.

Aquesta secció també atorga trofeus per a
tot tipus de competicions.
A banda d'aquesta campanya, 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, l'organització de colònies i estades
esportives, així com en l'assessorament de
clubs.
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Serveis Socials
1

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

UBASP

Zona

Habitants*

1997

1998

1999

2000

UBASP-III

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

6.412

294

211

259

252

324

272

Cassà de la Selva, Campllong,
St. Andreu Salou

7.862

273

322

363

577

421

603

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

7.644

179

157

228

240

332

502

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

5.692

299

530

609

624

667

635

UBASP-VII Llagostera

5.410

259

322

341

428

408

620

UBASP-VIII Quart, Fornells de la Selva,
LLambilles

3.906

214

168

178

216

225

395

UBASP-IV
UBASP-V

UBASP-VI

TOTALS

2001 2002

36.926 1.518 1.711 1.978 2.337 2.377 3.027

(*) Nre. habitants segons dades del 1996

PERSONES ATESES UBASP
1998

1999

2000

2001

2002

106
557
351
19
1.033

75
298
320
30
723

61
354
236
26
677

55
330
254
21
660

61
525
526
15
1.127

SALUT-DISMINUCIÓ
Salut
Disminucions
Drogodependències
Subtotal

288
120
85
493

226
98
75
399

389
131
79
599

400
110
64
574

821
94
21
936

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

617
315
48
313
1.293

-6
9
9
24

39
9
10
13
71

47
2
3
44
96

54
5
12
21
92

60
1
10
71

55

482

362

459

55

111
73
666

362

459

2.656

2.535

2.582

ECONÒMIQUES
Habitatge
Econòmiques
Aspectes laborals
Mendicitat i transeünts
Subtotal

ESTRANGER IL.LEGAL I VICTIMITZACIÓ
Violència domèstica
Desatenció institucional
Victimització
Estranger il.legal
Subtotal
ALTRES
Altres generals:
Altres específiques:
Integració immigrants
Malaltia crònica degenerativa
Subtotal
TOTALS

3.427

La comarca del Gironès està subdividida en
zones on les Unitats Bàsiques d'Atenció
Social Primària (UBASP) atenen tota la
població, per tal de prestar atenció social i
socioeducativa. Des d'aquests punts d'atenció s'atenen les demandes de necessitats
socials o situacions de risc per tal d'ajudar a
resoldre aquestes problemàtiques o si cal
derivar-les a altres serveis especialitzats.
Durant l'any 2002 les persones ateses per les
UBASP han estat 2.377, o bé sigui per consultes d'informació, orientació i assessorament o bé per rebre tractament i ajuda
social en situacions familiars que ho requereixin.

2

PROGRAMA COMARCAL
DE SALUT MENTAL

Disposa d'un club socioterapèutic, d'entrenament en habilitats socials inicials i avançades, en conveni amb l'Ajuntament de
Cassà. El 2002 ha finalitzat el Grup per al
Treball , format per persones amb trastorn
mental lleuger. S'han atès 28 persones, que
han rebut l'atenció necessària per evitar un
deteriorament personal.

3

PLA COMARCAL
D’INTEGRACIÓ
DELS IMMIGRANTS

El conveni per realitzar accions encaminades
a afavorir la integració dels col·lectius d'immigrants ha estat adjudicat a la Universitat
de Girona, que realitzarà l'estudi de cada
municipi. Al llarg de 2002 diferents acadèmics de la UDG han continuat la fase de
recollida de dades entre diferents agents
socials per tal d'elaborar el diagnòstic.

4

PROGRAMA COMARCAL
D’ATENCIÓ
A LES FAMÍLIES

Programa estrenat aquest 2002, que en un
futur permetrà atendre les famílies en global sense necessitat de fragmentar-ho en
projectes, ajudes, xerrades, etc., sinó en funció de l'edat: infants, joves, adults, etc. Les
primeres activitas han estat a Llagostera, en
conveni amb l'Ajuntament realitzant l'Escola de Pares i Mares.
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PROGRAMA COMARCAL DE VELLESA

El programa d'atenció a la vellesa consta de
diferents àmbits de treball.
● Projectes de suport als cuidadors i
familiars de gent gran
El Projecte "Cuidem els cuidadors", durant
l'any 2002, s'ha executat als municipis de
Fornells i Cervià de Ter. Els Serveis Socials
d'Atenció Primària, conjuntament amb els
serveis mèdics i d'infermeria i el suport
d'una treballadora familiar, han realitzat
aquest Projecte de suport i formació a les
persones que cuiden familiars amb malaltia
d'Alzheimer, amb demència senil o bé amb
molt poca o cap capacitat d'autonomia.
● Programa europeu URB-AL Atenció
domiciliària: Conceptualització i models
de gestió
Hi participen ajuntaments europeus i sudamericans. 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.
● Programa comarcal per
l'envelliment actiu: L'ESPAI GRAN
Aquest programa consisteix a dotar
els ajuntaments i els casals de la
Gent Gran d'un seguit d'activitats
socioculturals que persegueixen
l'objectiu de dinamitzar la gent
gran. Entre aquestes activitats hi ha
les sessions formatives de la gent gran
sobre temes diversos: primeres cures,
l'herència i el testament, etc.

6

Seminari tradicional del projecte URB-AL.

ACTIVITATS REALITZADES
Flaçà

Mou-te i balla

Sant Gregori

Xerrada sobre la pèrdua i el dol
Xerrada sobre el testament i l'herència

Fornells

Tallers artesanals

Llagostera

Xerrada sobre la cuina de l'àvia
Xerrada sobre el reciclatge
Xerrada sobre el testament i l'herència
Drets i obligacions de la gent gran
Xerrada sobre la salut de la gent gran

Cassà

Xerrada sobre el testament i l'herència

SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ ESPECIALITZADA
● Serveis d'atenció domiciliària
Són les accions que es realitzen a la llar de
l'usuari, dirigides a proporcionar atencions
personals, atencions 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 o amb problemàtiques
familiars especials. El 2002 es van atendre
63 persones.
● Servei de teleassistència
Consisteix en un equip tecnològic adequat i
professional que a través d'un aparell al
domicili, connectat a la línia telefònica i
d'uns controls telefònics diaris o bé a través
de la petició d'ajuda de l'usuari/a s'assegura
una resposta ràpida a les eventualitats que
el puguin sobrevenir, de manera permanent.
Hi ha instal·lats 20 aparells.

SERVEIS SOCIALS
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CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN DE LA COMARCA DEL GIRONÈS

La Junta Permanent ha realitzat diverses
reunions per tal de fixar els objectius de treball, així com les diferents actuacions a portar a terme, entre elles aspectes de formació,
de voluntariat, de donar-se a conèixer i
prestar serveis als casals d'avis, etc.
Actes en què s'ha participat:
Reunions de la Coordinadora de Consells
Consultius de la Gent Gran de les
comarques gironines, intercanvis de treball
amb les diferents juntes permanents dels
diferents consells consultius d'altres
comarques, i visites de presentació i
intercanvi als diferents casals de la Gent
Gran dels municipis de la comarca.

●

Programa "Perquè el cervell no es torni
vell"
Activitats mensuals de cine-debat en un
cinema de la ciutat de Girona.

●

Festa de la Complicitat
Celebrada a Salt , tenia l'objectiu d'establir i
reforçar els lligams entre la gent gran i els
infants, a través d'una redacció que cada
nen i nena feia sobre els seus avis i àvies. Els
tres guanyadors van ser premiats amb un
cap de setmana amb els avis i la família a
Vall de Núria.

●

Jornada "Per un futur més clar"
Es va celebrar a Girona el 14 de novembre,
organitzada pel Consell Consultiu de la Gent
Gran de la Selva i del Gironès.

●

Activitats del Consell Consultiu de la Gent Gran.

8

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

L'Equip Gironès de l'EAIA Supracomarcal Selva-Gironès fou creat
l'any 2000, i té una dedicació total als pobles de la comarca del
Gironès i Salt -exceptuant Girona ciutat, que ja té els seus propis
serveis-. Aquest equip ha començat amb un total de 170 casos de
situacions d'infància i adolescència en alt risc social, dels pobles del
Gironès o bé del municipi de Salt. L'equip està format per una psicòloga, una pedagoga i una treballadora social.
Aquest equip participa a la CTIC, organisme promogut per la Generalitat de Catalunya i que té per objectiu coordinar les diferents
administracions que treballem amb menors i família: sanitat, serveis socials, mossos d'esquadra, ensenyament, etc.

9

ASSISTÈNCIA TÈCNICA
ALS MUNICIPIS

Amb l'objectiu d'anar reforçant la cooperació interadministrativa entre
aquest Consell Comarcal i els municipis que ho han sol·licitat, durant
l'any 2002 s'han signat un total de 25 convenis, d'entre els quals figuren convenis per a la prestació de serveis específics per a un municipi,
per a l 'execució d'un projecte determinats, per a la direcció tècnica de
projectes socials, etc. Els convenis signats fan referència a Programes
d'immigració, Programes d'infància i adolescència, Programes de Gent
Gran i Programes d'Atenció als cuidadors informals. Les aportacions
s'han repartit en funció del servei o del projecte en aportacions compartides al 50% pels ajuntaments i el Consell Comarcal del Gironès o
bé assumit exclusivament per una de les dues administracions.
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1

MENJADOR ESCOLAR

L’objecte de la convocatoria d’juts individuals de menjador escolar, per al curs 2002/2003, és l'atorgament d'ajuts individuals de
menjador per necessitats socioeconòmiques i geogràfiques als
alumnes de primària i secundària obligatòria (ESO) de la comarca: Aquest curs 2002/2003 la quantitat a destinar a aquests ajuts
és 491.412,85 €. S'han presentat 1.963 sol·licituds, de les quals
360 han estat denegades per no complir els requisits establerts.
Per a aquest curs, hi ha 1.322 alumnes escolaritzats a centres
públics de la comarca amb dret a la gratuïtat del servei de menjador escolar; és a dir, que provenen d'un municipi diferent al del
centre escolar i en el seu municipi no hi ha oferta d'ensenyament
obligatori.
A més, aquest curs el Consell gestiona quatre menjadors escolars
i s'han atorgat ajuts a 170 alumnes de centres privats concertats
i d'educació especial.

2

AJUTS
€/dia

beneficiaris

PIRMI

3,00 e

46 (2,34%)

MONIN3

2,95 e

39 (1,99%)

Tipus d'ajut

PIRMI: Ingressos que només provenen
del PIRMI
MONIN3: Família monoparental o
pare/mare amb invalidesa/malaltia
i 3 fills o més

MONIN2

2,70 e

145 (7,39%)

AAEP

2,60 e

472 (24,04%)

ASE

2,10 e

MONIN2: Família monoparental o
pare/mare amb invalidesa/malaltia
i 1 o 2 fills

561 (28,58%)

AAEP: Atenció educativa preferent

AGE

1,30 e

29 (1,48%)

ASE: Socioeconòmic

AEX3

1,25 e

19 (0,97%)

AGE: Geogràfic.

AEX2

1,20 e

212 (10,80%)

AEX3: Excepcional amb 3 fills o més
al menjador escolar

AEX1

1,05 e

80 (4,07%)

AEX2: Excepcional amb 1 o 2 fills al
menjador escolar

Total

1.603 (100%)

AEX1: Casos excepcionals.

TRANSPORT ESCOLAR

Aquest servei suposa a la comarca la contractació de 42 autobusos, 5 dels quals
adaptats per a transport de persones amb
disminucions físiques, i a més 2 furgonetes,
1 d’elles també adaptada per al servei de
transport de persones amb disminució. D'acord amb el marc legal, cada servei compta
amb els acompanyants necessaris per vehicle, que en total, són 50 per a aquest curs.
S'ha realitzat la formació específica per als
acompanyants, i com a novetat, aquest curs
s'ha inclòs un mòdul específic destinat a
tractar la casuística específica de l'alumnat
d'educació especial. S'ha prestat el servei de
transport escolar a un total de 2.195 alumnes.
També s'han concedit ajuts individuals de
desplaçament per valor d'uns 175.000 euros.

Presentació d’un nou transport adaptat.
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1

PLA COMARCAL DE JOVENTUT 2002

L'any 2002 s'ha elaborat el Pla comarcal de
joventut en el marc del Pla nacional de
joventut (2000-2010) impulsat des de la
Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. A través del Pla s'especifiquen quines són les polítiques de joventut
que porta a terme el Consell Comarcal a la
comarca del Gironès. Per elaborar aquest
document s'han tingut en compte els sis
eixos d'actuació que estableix el Pla nacional
de joventut: polítiques educatives i culturals,
d'accés al món del treball, d'accés a l'habitatge i de promoció de la salut, així com participació democràtica i polítiques d'equilibri
territorial i cohesió social. S'han presentat 8
plans locals a la comarca, en els municipis de
Bescanó, Cassà de la Selva, Celrà, Fornells de
la Selva, Sant Gregori, Sant Jordi Desvalls,
Salt i Sarrià de Ter.

2

Els joves i les noves tecnologies de la informació.

EXPOJOVE 2002
CENTRES EDUCATIUS
Centre educatiu

Municipi Participants

La Salle de Girona

Girona

120

IES Santa Eugènia

Girona

120

IES Montilivi

Girona

127

IES Sobrequès

Girona

110

Maristes

Girona

90

Pare Coll

Girona

90

Ies Narcís Xifra

Girona

80

IES Carles Rahola

Girona

45

St. George's School Girona

30

IES Vallvera

Salt

90

Pompeu Fabra

Salt

35

IES Salvador Espriu Salt

85

IES Llagostera

LLagostera

60

La Salle de Cassà

Cassà de la Selva

48

TOTAL

La cinquena edició d'aquesta mostra es va
dur a terme entre entre el 6 i el 27 de
febrer a la Casa de Cultura Les Bernardes,
de Salt. Està destinada als alumnes de 4t
d'ESO dels 22 centres d'ensenyament de la
comarca del Gironès que han de decidir
quin itinerari socioprofessional volen
seguir en finalitzar els estudis. S'hi recull

informació relativa al món de l'ensenyament (des de les etapes obligatòries fins a
la Universitat), a la incorporació al món del
treball (per compte pròpia o per compte
d’altri), sobre les fórmules i beques amb
suport institucional per sortir a l'estranger
i, finalment, una sala interactiva on poder
consultar informació a través d'Internet i la

1130

plana web d'Expojove. Els matins van reservar-se per a les visites guiades de grups-tot
i que també va haver-se de reservar alguna
tarda-, els quals prèviament havien presentat la seva sol·licitud de participació. Hi van
participar 35 grups amb un total 1130
alumnes de centres públics i privats de
secundària.
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CAMPANYA ALIMENTACIÓ I JOVES D'AVUI
CENTRES DE SECUNDÀRIA INSCRITS
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Durant el curs 2001-2002 s'ha portat a terme
la quarta edició d'aquesta campanya i a l'octubre es va iniciar la cinquena. En la quarta
edició, hi han participat 24 grups amb un
total de 968 participants. La campanya s'ofereix als centres d'educació secundària amb la
finalitat de sensibilitzar els joves envers els
efectes de l'alimentació en la salut, no només

4

CENTRE EDUCATIU

MUNICIPI

La Salle
IES Sta. Eugènia
IES Sobrequès
Pare Coll
Maristes
Escola Vedruna
Ies Narcís Xifra
IES Carles Rahola
La Salle
IES Cassà de la Selva
IES Vallvera
Pompeu Fabra
IES Llagostera
St. George's School

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

en el present sinó
també en el futur.
La prevenció dels hàbits alimentaris i també
els hàbits socials i les bones maneres en els
àpats a taula són els temes principals. La
campanya consisteix en una sessió formativa
realitzada fora de l'àmbit escolar propi, es
porta terme en col·laboració amb l'Escola

PARTICIPANTS

TOTAL

148
100
90
94
90
75
75
50
52
78
60
35
113
35

1061

d'Hostaleria de Girona. També es va realitzar
una sessió informativa dirigida a pares i
mares, professors i educadors sobre "Joves i
transtorns alimentaris: anorèxia i bulímia",
en col·laboració amb la Coordinació Territorial de la Secretaria General de Joventut.

VII CICLE DE XERRADES ALS CENTRES DE SECUNDÀRIA
En col·laboració amb la Secretaria General de Joventut i entitats de
la comarca s'ha ofert el VII Cicle de xerrades dirigides als alumnes
dels IES del Gironès. Aquest cicle compta amb un seguit de xerrades genèriques per al conjunt de les comarques gironines i unes
altres d'específiques organitzades directament pel Consell Comarcal del Gironès. S'han realitzat prop de 125 xerrades informatives.
Algunes van ser de caràcter genèric i altres de caràcter més específic, que assessoraven els joves en temes com la recerca de feina,
els sistemes anticonceptius i la recollida selectiva de residus.
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
Educar per la solidaritat (dinàmiques i jocs de rol de l’ONG Intermón)
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 d’atenció a la dona
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CAMPANYA “ANEM DE COPES SALUDABLES”

S'ofereix als ajuntaments la possibilitat de
realitzar en el seu municipi i per als joves del
poble un taller d'elaboració de combinats
saludables més una dinàmica de grup per a la
reflexió sobre l'ús i abús de l'alcohol. Els
objectius d'aquesta campanya són principalment oferir als joves uns tallers d'elaboració
de begudes sense alcohol com a alternativa a
l'abús de begudes alcohòliques, reflexionar
amb els joves sobre els hàbits de consum de
begudes alcohòliques per aconseguir sensibilitzar-los, i conscienciar-los de les repercussions que pot tenir l'abús de l'alcohol, així

6

mateix, establir un lligam entre els joves i els
tècnics del Servei de Joventut per implicar-los
en altres “mogudes” locals. Per a portar a
terme aquesta campanya s'ha comptat amb
la col·laboració de: Creu Roja Joventut, Mossos d'Esquadra, Puleva, Secretaria General de
Joventut-Agents de salut, i els ajuntaments
de Fornells de la Selva, Cassà de la Selva i Salt.

PROGRAMA D’ACTIVITATS D’ESTIU PER A JOVES

7

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

El Consell ha realitzat durant el 2002 dos
cursos de monitor d'activitats en el lleure
infantil i juvenil. Els dos cursos s'han ofert
gratuïtament a través de l'Escola d'Educadors en el lleure Galligants, a la Casa de la
Cultura Les Bernardes de Salt. És important i
necessari que els monitors que s'ocupen de
l'educació en el lleure dels infants o joves
disposin de la titulació corresponent. Per
aquest motiu, els objectius d'aquests cursos
són facilitar que els monitors obtinguin la
titulació oficial i qualificar i millorar la professionalitat del col·lectiu de monitors. Un
curs va realitzar-se els dissabtes, del 26 de
gener al 18 de maig, i anava destinat a treballadors (del món del lleure o no) que no
disposessin de la titulació de monitor. L'altre
es va fer del 26 d'agost al 6 de setembre a
una casa de colònies de la comarca.

8

BUS JOVE

Aquest any en col·laboració amb els ajuntaments de Salt, Bescanó, St. Gregori i St. Jordi
Desvalls s'han programat algunes sortides
per participar en activitats d'interès per als
joves. S'ha anat a festes majors i a les Fires
de Girona, als partits de la selecció catalana
de futbol i a trobades de joves.

Taller de grafits.

Com a acció de suport als ajuntaments en la
tasca de dinamització juvenil, se’ls va fer
arribar una proposta de tallers per poder oferir-los als joves durant juliol, agost i setembre. A cadascun dels 8 ajuntaments amb Pla
local de Joventut, se'ls va remetre un document amb 5 propostes de tallers perquè

escollís els que volgués. La proposta incloïa
tallers de dansa-capoeira, grafit, percussió
inventada, confecció de capgrossos i altres
feres i Disc-jockey. Els ajuntaments que van
realitzar tallers per als joves durant l'estiu
van ser: Celrà, Cassà de la Selva, Salt i Sant
Jordi Desvalls.

9

PARTICIPACIÓ
EN EL CIRCUIT

Aquesta activitat representa la creació d'un
espai destinat a la promoció de grups musicals entre els joves de la comarca del Gironès.
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1

CINQUÈ CICLE DE TEATRE AL GIRONÈS

L'objectiu del cicle de teatre al Gironès és el
de donar suport a la programació de companyies de teatre professional per part dels
pobles de la comarca, i al mateix temps, ferho de manera simultània entre diversos
municipis a fi d'incidir en la difusió per tot el
Gironès d'aquesta programació. L'edició d'aquest 2002 ha estat la cinquena, la qual cosa
ha permès arribar a les 56 actuacions programades per al cicle des de la seva creació,
entre les quals destaquen diverses estrenes a
la comarca del Gironès d'obres realitzades
per companyies procedents d'altres comarques catalanes. Els ajuntaments que hi participen són els de Cassà de la Selva, Celrà, Llagostera, Sant Julià de Ramis, Quart i Sant
Gregori.
Enguany han tingut lloc 12 representacions,
entre les quals s'ha seguit incidint especialment en la programació de teatre
infantil, ja que 5 estaven destinades precisament als més petits.

A dalt, entrada del Teatre
Municipal de Cassà
de la Selva.

PROGRAMACIÓ DE LA V EDICIÓ DEL CICLE DE TEATRE DEL GIRONÈS

31 d’cctubre
■

Al Local Social de Quart, Fan Club, de Teatre de l’Eclipsi

17 de novembre
■

2 de novembre
■

Al Teatre Municipal Casino Llagosterenc de Llagostera, Boom!,
de la companyia Chapertons

23 de novembre
■

9 de novembre
■

Al Local Social de Quart, País de Xauxa, de la companyia País
de Xauxa
A l’Ateneu de Celrà, Peixos, de la Cia Blau de Taronja

16 de novembre
■
■
■

Al Centre Cívic de Sant Julià de Ramis, Fan Club, de Teatre de
l’Eclipsi
A l’Ateneu de Celrà, Despullats, de La Tronja
Al Teatre Municipal Casino Llagosterenc de Llagostera,
Giulietta, de Pepa Planas

Al Cinema Victòria de Sant Gregori, L’home incomplet, de La
Fortalesa

24 de novembre
■

10 de novembre
■

Al Teatre Municipal Puig d'Arques de Cassà de la Selva, Contes
animals, de Pamipipa

Al Centre Cívic de Sant Julià de Ramis, Contes de l’Anna, de
l’Anna Roca

1 de desembre
■

Al Teatre Municipal Puig d'Arques de Cassà de la Selva,
Desconcert, dels Germans Manius

8 de desembre
■

Al Cinema Victòria de Sant Gregori, Ot el bruixot, de Ninus,
teatre de marionetes

CULTURA
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EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL GIRONÈS

El 2002 s'ha realitzat un curs d'iniciació a
l'arqueologia a Celrà, juntament amb l'ajuntament d'aquest municipi, amb l'interès de
difondre les eines d'interpretació del patrimoni a partir d'unes sessions pensades com
a introducció en aquest terreny.
Les activitats sobre el patrimoni arquitectònic i arqueològic de la comarca s'han desenvolupat en els darrers anys, amb un estudi
exhaustiu de tots els elements existents a la
comarca des de la prehistòria fins a la primera meitat del segle XX, una exposició itinerant sobre els edificis més destacables dels
pobles de la comarca, un cicle de conferències itinerants, i una propera exposició prevista per l'any 2003 sobre el patrimoni religiós dels municipis del Gironès.

CANT CORAL: TARDOR CORAL

3 I CAMPANYA DE NADAL

El Consell ha seguit donant suport al cant coral a partir de
dues activitats.
● Tardor coral
Es va celebrar la sisena edició de la Tardor Coral al Gironès:
un seguit de concerts simultanis pels municipis de la comarca. La sisena edició , que es va celebrar el dia 20 d'octubre, va
comptar amb la participació d'onze corals de les comarques de
Girona i la Catalunya Nord, que van realitzar concerts simultanis a diverses poblacions de la comarca i un de conjunt a la
Rambla de Girona.

● Campanya de Nadal
Campanya d'ajut a les programacions de música coral coincidint
amb les dates de Nadal. En aquesta ocasió han estat els ajuntaments de Cassà de la Selva amb dues programacions; Sant Julià de
Ramis, també amb dues programacions; Celrà; Llambilles, i Vilablareix els que han programat concerts que s'han beneficiat d'aquests
ajuts.
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DESÈ CONCURS FOTOGRÀFIC DEL GIRONÈS

A dalt, a l’esquerra,
fotografia guanyadora en
la categoria “El paisatge
arquitectònic del
Gironès” de Jordi
Busquets.
A sota, primer permi en
la categoria de “tema
lliure” d’en Carles Verdú.

Enguany s'ha celebrat el 10è aniversari del
Concurs Fotogràfic del Gironès, el qual
representa un punt de trobada per a professionals i afeccionats de la fotografia no
només de la comarca del Gironès, sinó també
d'altres punts de Catalunya. La participació
en aquesta desena edició ha estat de 66 concursants, els quals, amb més de 300 fotografies presentades, han optat als sis premis per
als dos temes de concurs: el tema lliure, i el
tema "El paisatge arquitectònic del Gironès".
L'acte de lliurament de premis s'ha realitzat a

5

la seu del Consell Comarcal del Gironès juntament amb l'exposició d'una selecció de
les millors fotografies presentades.
Al llarg de les 10 edicions realitzades s'ha
pogut aplegar un important nombre d'imatges de la comarca, fet que representa un important document sobre el Gironès al llarg d'aquesta dècada.
Els premis passen a formar part d'un
fons del Consell Comarcal que recull
aquestes imatges de la comarca, i que
va creixent any rere any.

MATERIAL
PER A ACTES FESTIUS

El Consell Comarcal del Gironès cedeix una tarima i cadires per a la
celebració de tota mena d'activitats culturals i festives que celebren
els ajuntaments de la comarca. Enguany han estat 50 les cessions de
material realitzades, les quals han beneficiat en diverses ocasions un
total de 17 municipis del Gironès. Així, el Consell Comarcal és present en l'esforç organitzatiu de desenes d'activitats culturals i festives que organitzen cada any els ajuntaments del Gironès.

6

INVENTARI D’ENTITATS
(CULTURA I JOVENTUT)

S'ha iniciat des de les àrees de Cultura i Joventut un inventari de les
entitats existents als vint-i-set municipis de la comarca. Aquest
inventari permetrà properament disposar d'una relació completa
sobre aquesta realitat, i s'està realitzant amb la col·laboració de tots
els ajuntaments del Gironès. Fins al moment, s'han registrat prop de
1.800 entitats, entre les quals en trobem de caràcter cultural, juvenil,
esportiu, econòmic, veïnal, educatiu, polític, entre d'altres tipologies.

CULTURA
SERVEI DE PREMSA

Els
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Banys Àrabs

de
1
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Girona

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

Al llarg de l'any 2002, a l'edifici dels Banys Àrabs de Girona, s'hi han realitzat
diverses activitats amb l'objectiu de seguir apropant el públic de la comarca
a aquest emblemàtic edifici del romànic català. En aquest sentit la programació d'una exposició d'escultura durant els mesos d'estiu, les diverses sessions de visites guiades durant la temporada de primavera i tardor, amb sessions especialitzades per a les escoles, la participació a les jornades del patrimoni europeu amb la programació d'un dia de portes obertes i visites guiades gratuïtes, així com la tradicional participació en l'exposició de flors de
girona, fan d'aquest recinte un lloc amb un elevat nombre de visitants durant
tots els mesos de l'any.

Servei de Premsa
El Servei de Premsa representa una eina per a la difusió de totes aquelles informacions d'interès que generen els diversos departaments de l'ens comarcal.
D'aquesta manera, cada any, es convoquen rodes de premsa en les quals es
comenten les novetats als mitjans de comunicació, es trameten a les diverses
redaccions existents a la comarca comunicats amb informacions més puntuals,
i es realitzen convocatòries per a tot tipus d'actes que el Consell Comarcal
celebri. Des de l'any 1997, any de l'inici del Servei Comarcal de Premsa, s'han
realitzat un total de 230 activitats de difusió entre comunicats de premsa,
rodes de premsa i convocatòries, a banda de les altres tasques que aquest servei realitza. El servei està a disposició dels ajuntaments de la comarca.

Campanya de
difusió del CAT.
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Casa
Les

CASA DE CULTURA
LES BERNARDES

Cultura
Bernardes
de

Cicle de cinema sobre Charlot

●

Organitzat amb la UOC. Pel·lícules projectades: El chico, La Quimera del Oro, El Gran
Dictador, Luces de la ciudad i Monsieur Verdoux.

VISIONS AMB EVOLUCIÓ. Col·lages de Poch
Barber, de Girona.

Abril
25 ANYS IES SALVADOR ESPRIU. Fotografies
de Salt.
● Jordi Gispert Saget, pintures de Salt.
● LAGARTERA, Brodats de Carme Muñoz, de
Cassà de la Selva.
● LLEGENDES DEL MONTSENY, Escultura,
fotografia i llegendes, de Josep Lluís Casaseca i Enric Planas.
● Plantes i bonsais, d'Esparraguera i St. A. de
Vilamajor (B)
●

Cursos
Dibuix, pintura i fang, arts aplicades, cuina
(1r, 2n i 3r), alta pastisseria, gelateria, cuina
de Nadal, tast de vins (1r nivell i 2n.nivell),
anglès (1r, 2n i 3r), anglès per a nens (1r, 2n,
3r i 4t), francès, informàtica, Internet, fotografia, labors, l'art de fer paquets, gimnàstica, ioga (4 torns), massatge relaxant, automassatge, introducció al Shiatsu, curset per
deixar de fumar, jardineria, art floral nadalenc i ball country.

Maig
Lisa Mademon, pintura i aquarel·la, de Banyoles.
● TRES VISIONS DE LA MEDITERRÀNIA, de
Joan Escudé, Angela Merayo i Pilar Perdices,
de Barcelona i Figueres.
● LLIBRE GEGANT De la Biblioteca Massagran,
de Salt.
●

Conferències
Cicle QÜESTIONS D'ACTUALITAT SOBRE L'ADOLESCÈNCIA, orientacions per a pares i
professors, a càrrec del Dr. Josep Cornellà i
Canals.
● Cicle ESCOLA D'ESQUENA, Origen, anatomia
i causes del mal d'esquena, a càrrec del Dr.
Lluís Madera i Cat.
●

Juny
1300 PER CINC pintura i dibuix de Tavi
Algueró, Adrià Creus, Àngel Rigall, Enric
Solanilla i Toni Tort de la Garrotxa.
● Alumnes de dibuix, pintura i fang de la Casa
de Cultura Les Bernardes.
●

Concerts
Juliol
Alumnes de Glòria Cortina, de Girona.
● Alumnes de Paco Morgado, de Salt.

Piano a càrrec de Gerard Ros.
● Toni Subirana canta Josep M. de Segarra
● Sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona.
● Actuació Esbart Fontcoberta.
● Audició Sardanes amb la Cobla Bisbal Jove.
● Un so únic al món, xerrada-audició a càrrec
de Jordi Lara i Jordi Molina.
● Actuació Esbart Dansaire de Cassà de la
Selva.
● Doble audició sardanes amb les cobles Laietana i Ciutat de Girona.
●

●

Setembre
Arts Aplicades de Teresa Almeda, de Girona.

●

Octubre
Júlia Serra, pintura, de l'Escala.
● DEU ANYS D'ART, de Fina Ramirez, pintura,
de Girona.
●

Novembre
ARTE LATINOAMERICANO, de Pardo Alvarado, de Colòmbia.
● TE RE SA Olga Pérez, pintures, de Crespià.

Exposicions
Gener
SENSE TÍTOL. Escultura, pintura i gravat
d'Antonio G.Nicolàs, de Fortià.
● FRUITS AND CO. Muntatges fotogràfics
d'Enric Planas, de St. A. de Vilamajor (B)

●

●

Febrer
EXPOJOVE. Del Consell Comarcal del Gironès.

●

●

ELS REIS DE SALT 2002. Fotografies

Març
RACONS DE GIRONA. Aquarel·les de Martín
Pàrraga, de Girona.

●

Desembre
MISCEL·LÀNIA, Chantal Vizcaino, pintura,
de Barcelona.
● TROBADA Lluís Gálvez, escultures, de Caldes
de Malavella i Joan Vaquerizo, fotografies,
de Banyoles.
●

SERVEI COMARCAL
DE CATALÀ
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Servei Comarcal
de Català del Gironès
1

ASSESSORAMENT

El Servei Comarcal de Català del Gironès
ofereix un servei d'assessorament lingüístic,
per telèfon, personalment o per correu. Les
consultes que s'atenen són de caràcter molt
divers: per resoldre dubtes lingüístics, sobre
drets lingüístics dels ciutadans, sobre recursos i materials específics (correctors informàtics, lèxics de caràcter tècnic, models de
documents...) i sobre l'oferta de cursos de
català per a adults del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) i els exàmens
de la Direcció General de Política Lingüística
(DGPL). Durant l'any 2002 el Servei Comarcal de Català del Gironès ha atès 160 consultes. Pel que fa al servei gratuït de correcció de textos, durant l'any 2002, s'han revisat 1.882 pàgines. En total, s'han atès durant
aquest any 104 usuaris.

Curs d’Història
de Catalunya.

2

DINAMITZACIÓ
LINGÜÍSTICA

El Servei de Català participa en els tribunals
d'oposició dels processos de selecció de personal del Consell Comarcal o dels ajuntaments que ho sol·liciten. L'any 2002 ha participat en 4 d'aquests processos. També s'ha
portat a terme un projecte de millora de la
qualitat lingüística d'una àrea del Consell
Comarcal. Així mateix, s'ha assessorat un
ajuntament per a l'aprovació del Reglament
d'Ús de la Llengua Catalana.
ORGANITZACIÓ DE L'EXPOSICIÓ "COM S'HA
DE DIR? APUNTS DE CATALÀ PRÀCTIC"
Conjuntament amb l'Ajuntament de Cassà de
la Selva, es va organitzar aquesta exposició
amb la intenció de donar a conèixer termes
normalitzats recentment en llengua catalana
i a la vegada aclariments lingüístics.
CAMPANYA DE NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA A LES IMMOBILIÀRIES
Durant el segon trimestre de l'any 2002 es
van visitar totes les immobiliàries col·legiades del Gironès. Prèviament havien rebut una
carpeta amb models de documents, lèxic i

3
altres
informacions
diverses. Se’ls va fer
saber que el servei d'assessorament lingüístic
és a la seva disposició.
ORGANITZACIÓ D'UNA
TAULA RODONA SOBRE
CINEMA EN CATALÀ
Vam col·laborar en l'organització d’una taula
rodona sobre cinema
en català a Cassà de la
Selva.
ALTRES ACTIVITATS
Es va dur a terme a
Cassà de la Selva un
Curs d'Història de
Catalunya. Es van repartir 1.000 calendaris
de sobretaula amb dades del servei i 500 cartes als reis per als nens. S'ha repartit el tríptic informatiu “A l'escola el teu fill aprendrà
català. I tu, també el vols aprendre?”

ENSENYAMENT
DEL CATALÀ

L'oferta de formació del
Servei Comarcal de Català
del Gironès es centra en els
cursos a distància, que es
gestionen conjuntament
amb el Centre de Normalització Lingüística de
Girona. Els cursos de català
a distància són la modalitat d'ensenyament del
català que combina l'autoformació de l'aprenent,
l'assessorament personalitzat (mitjançant un sistema
tutorial), el treball en grups
(a través de sessions presencials) i els materials d'aprenentatge. Des d'octubre
de 2001 a febrer de 2003
el servei ha atès 80 alumnes.
L'oferta a la comarca es complementa amb
els cursos presencials organitzats pel Centre
de Normalització Lingüística de Girona i l'Oficina de Català de Salt i el Centre Obert,
orientat a l’autoaprenentatge.

´
ESCOLA DE MÚSICA
DEL GIRONÈS
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Escola
del

de

Música

Gironès

EVOLUCIÓ DELS ALUMNES EN ELS DARRES 5 ANYS
Municipi
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Bordils
Celrà
Cervià de Ter
Fornells de la Selva
Llagostera
Medinyà
Quart
Salt
Sant Jordi Desvalls
Sant Julià de Ramis
Vilablareix

TOTAL

98/99

99/00

00/01

01/02

02/03

29
32
26
11
15
19
13
6
-

31
33
33
6
14
15
17
11
-

22
32
23
5
14
9
19
15
14
15

23
31
32
25
15
9
28
8
16
19

30
31
37
22
14
11
36
5
25
27

151

160

168

206

238

Arriba aquest curs 2002-2003 als seus 14
anys d'existència. Durant aquest període
s'ha passat dels 57 alumnes matriculats el
curs 1989-1990, als 238 matriculats el curs
2002-2003 i de les 4 aules a les 10 que hi ha
actualment.
El curs 2002-2003 l'EMG ha ampliat la seva
oferta formativa de música clàssica i música
moderna amb la música de cobla i la música
per a adults. D'aquesta manera l'EMG aprofundeix molt més en el seu afany de divulgació de la música fent-la arribar a tothom,
sigui quina sigui la seva edat o la seva preferència musical. Fruit d'aquesta voluntat el
creixement de les matriculacions d'aquest
curs ha estat d'un 16%.
Cada curs es proposen sortides pedagògiques per a l'alumnat que van més enllà de
l'assistència a concerts i a audicions. El curs
2001-2002 els alumnes de
sensibilització, iniciació i
preparatori assistiren a la
representació de La casa de
vent i de fusta a l'Auditori
de Barcelona i els alumnes
de 1r, 2n, 3r i 4t visitaren el
monestir de Ripoll i el
museu Isaac Albèniz de
Camprodon, on van assistir
a un concert de piano.

