La memòria d’activitats que ara teniu a les mans, és el resum d’un any de feina, el 2003,
però també és la finalització del treball de la legislatura 1999/2003 i l’inici d’una altra,
2003/2007. En primer lloc, haig d’agrair l’esforç de tots els companys consellers comarcals,
per haver aconseguit els resultats i objectius que ens vam proposar. També felicitar als alcaldes del Gironès, per la col·laboració que hem tingut en la gestió dels serveis i projectes. En
segon lloc i fent referència a la nova etapa que hem començat, destacar que és engrescador aquest nou projecte, on per primera vegada es produeix un pacte entre partits per
governar i on també, per primer cop, es constitueix oficialment el Consell d’Alcaldes com a
òrgan de participació d’aquelles decisions de més importància pels municipis de la comarca. De ben segur que trobarem la complicitat i l’esforç de tots, per seguir el bon camí i
millorar els serveis dels ciutadans de la comarca.
Gabriel Casas i Soy
President

Aquesta memòria d’activitats del Consell Comarcal del Gironès que teniu a les mans, és la
primera d’un sèrie de quatre, i podreu trobar-hi el recull de tot allò que s’ha dut a terme
per part de les diferents àrees que el formen i que, per primera vegada, està dirigit per dues
formacions polítiques que treballen en comú pel bé de la comarca.
És la nostra intenció que aquest canvi a nivell polític, es vegi reflectit a la tasca diària que
duem a terme en aquest Consell comarcal des del primer dia i és per això, que veureu força
diferències en l’estructuració de les àrees que el formen.
Així, hem creat algunes àrees noves com la d’educació ambiental i deixalleries i n’hem redefinit d’altres com ara, promoció econòmica o turisme, a les quals hem volgut donar més
rellevància. Ja en aquest primer any, podeu observar canvis substancials, tant en la relació
amb els 27 municipis de la comarca, com amb la resta de les formacions polítiques.
Serà però, durant els següents anys, quan podreu fer balanç d’aquestes diferències en la
gestió del Consell comarcal i esperem que la il·lusió i les ganes de treballar de tots els que
el formem, s’encomanin a tots aquells i aquelles que s’hi relacionen.
David Mascort i Subiranas
Vice-president
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LLAGOSTERA
Pl. Castell, 1
17240 LLAGOSTERA
Tel. 972830375
Fax. 972805468
www.llagostera.org
ajuntament@llagostera.org
LLAMBILLES

Pl. Sant Martí
17153 SANT MARTÍ DE
LLÉMENA
Tel. 972443034
Fax. 972443155
www.ddgi.es/smartillemena
smartillemena@ddgi.es

MADREMANYA

SANT MARTÍ VELL

Pl. Major, 1
17462 MADREMANYA
Tel. 972490159
Fax. 972490160
www.ddgi.es/madremanya
madreman@ddgi.es

Pl. de l’Església
17462 SANT MARTÍ VELL
Tel. 972490401
www.girones.org/pobles

QUART

C/ Major, 73
17840 SARRIÀ DE TER
Tel. 972170211
Fax. 972171490
www.sarriadeter.com
ajuntament@sarriadeter.com

SALT
AIGUAVIVA

CANET D’ADRI

FLAÇÀ

Pl. Constitució,1
17181 AIGUAVIVA
Tel. 972235007
Fax. 972235461
www.aiguaviva.info
aiguaviv@ddgi.es

Av. Rocacorba, 21
17199 CANET D’ADRI
Tel. 972428280
www.canet-adri.org
canet@ddgi.es

Pl. Estació del Carrilet
17463 FLAÇÀ
Tel. 972488058
Fax. 972489109
flaca@ddgi.es

Pl. Lluís Companys
17190 SALT
Tel. 972249191
Fax. 972237072
www.viladesalt.org
salt@ddgi.es

CASSÀ DE LA SELVA

FORNELLS DE LA SELVA

SANT ANDREU SALOU

Rbla. Onze de Setembre, 111
17244 CASSÀ DE LA SELVA
Tel. 972460005
Fax. 972463708
www.cassadelaselva.net
ajuntament@cassadelaselva.net

Antoni Gaudí, 45
17458 FORNELLS DE LA SELVA
Tel. 972476163
Fax. 972476531
www.fornellsdelaselva.org
ajuntament.fornells@fornellsdelaselva.org

Pl. Joan Maragall, 3
17162 BESCANÓ
Tel. 972440005
Fax. 972442702
www.bescano.net
bescano@ddgi.es
BORDILS
Pl. Onze de Setembre
17462 BORDILS
Tel. 972490003
Fax. 972491099
www.bordils.org
bordils@ddgi.es
CAMPLLONG
Camí de l’Església
17457 CAMPLLONG
Tel. 972461504
Fax. 972463408
www.campllong.com
campllong@ddgi.es

CELRÀ
Ctra. de Juià, 48
17460 CELRÀ
Tel. 972492001
Fax. 972492788
www.celra.net
ajuntament@celra.net
CERVIÀ DE TER
C/ Priorat, 29
17464 CERVIÀ DE TER
Tel. 972496101
Fax. 972495768
www.ddgi.es/cervia
cervia@ddgi.es

GIRONA
Pl. del Vi, 1
17004 GIRONA
Tel. 972419000
Fax. 972419016
www.ajuntament.gi
oiac@ajgirona.org
JUIÀ
C/ de Baix, 10
17462 JUIÀ
Tel. 972490230
www.juia.info
juia@ddgi.es

SANT MARTÍ DE
LLÉMENA

C/ de l’Església
17243 LLAMBILLES
Tel. 972469301
Fax. 972468170
www.ddgi.es/llambilles
llambilles@ddgi.es

Pl. de la Vila, 2
17242 QUART
Tel. 972469171
Fax. 972468780
www.ajquart.com
ajuntament@ajquart.com

BESCANÓ

SANT JULIÀ DE RAMIS
C/ Major, 1
17481 SANT JULIÀ DE RAMIS
Tel. 972170909
Fax. 972171533
sjramis@ddgi.es
www.santjuliaderamis.org

SARRIÀ DE TER

VILABLAREIX
Pl. Perelló, 120
17180 VILABLAREIX
Tel. 972405001
Fax. 972238764
www.ddgi.es/vilablareix
registre@vilablareix.org
VILADASENS

Casa Consistorial
17457 SANT ANDREU SALOU
Tel. 972463037

C/ Sant Vicenç, 1
17464 VILADESENS
Tel. 972496150
Fax. 972496285

SANT GREGORI
Av. de Girona, 33
17150 SANT GREGORI
Tel. 972428300
Fax. 972429079
www.sant-gregori.org
ajuntament@santgregori.org
SANT JOAN DE MOLLET
C/ Església, 1
17463 SANT JOAN DE MOLLET
Tel. 972488181

www.ddgi.es/santjoandemollet
sjmollet@ddgi.es
SANT JORDI DESVALLS
Pl. Dr. Messeguer, 1
17464 SANT JORDI DESVALLS
Tel. 972798005
Fax. 972798281
sjordide@ddgi.es
www.ddgi.es/sjordide
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NOM

PARTIT

NOM

PARTIT

Anguera i Torrents, Josep

PSC

Mascort i Subiranas, David

ERC

Bagué i Roura, Joan

CiU

Mera i Agudo, Alfons Manuel

CiU

Bagué i Vilà, Enric

CiU

Muñoz i López, Llorenç

PSC

Boada i Reig, Joan

ERC

Musellas i Vila, Josep

CiU

Brugué i Brengaret, Francesc

PSC

Noguer i de Palol, Jordi

CiU

Camps i Sagué, Francesc

AEG

Noguera i Sabarí, Jordi

AEG

Cara i Fernández, Vicenç Gabriel

CiU

Olóriz i Serra, Joan Baptista

IC

Carreras i Martínez, Elena

PSC

Saguer i Ricart, Josep

ERC

Casas i Soy, Gabriel

CiU

Salamaña i Serra, M. Isabel

PSC

Casellas i Serra, Lluís Esteve

PSC

Serra i Ciurana, Josep

CiU

Casero i Gumbau, Roger

PSC

Torrent i Solà, Josep

PSC

Company i Sitjà, Lluís

CiU

Veray i Cama, Concepció

PP

Cufí i Solé, Joaquim

ERC

Vidal i Casellas, Joan

PSC

Freixas i Vilardell, Lluís

CiU

Vidal i Fàbrega, Josep

ERC

Geronès i Rovira, Mònica

PSC

Vidal i Mercader, Ramon

CiU

Grau i Plaza, Maria Dolors

CiU

Vila i Ligero, David

ERC

Lloret i Carolà, Joan

CiU
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PRESIDENT
Gabriel Casas i Soy

RESPONSABLE
David Mascort i Subiranas



PROMOCIÓ ECONÒMICA, CULTURA,
ESPORTS I JOVENTUT



RELACIONS INSTITUCIONALS, COOPERACIÓ
I TURISME
RESPONSABLE
Joan Bagué i Roura

DELEGACIÓ ESPECÍFICA PER A ESPORTS
Joan Boada i Reig

DELEGACIÓ ESPECÍFICA PER A
COOPERACIÓ
Lluís Freixas i Vilardell

DELEGACIÓ ESPECÍFICA PER A JOVENTUT
Cristina Alsina i Conesa

SERVEIS TÈCNICS
Redacció de projectes
Direcció d’obres
Assistència tècnica als municipis
Rehabilitació d’habitatges
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya
Topografia
Activitats classificades

DELEGACIÓ ESPECÍFICA PER A CULTURA
Josep Vidal i Fàbrega
PROMOCIÓ ECONÒMICA
Borsa de treball
Servei d’autoempresa
Xec Servei: Serveis a domicili
Jornades de formació
Sensibilització empresarial
Concurs de joves iniciatives empresarials

SERVEIS INFORMÀTICS
Assessorament i manteniment
Noves tecnologies de la informació

CULTURA
Banys Àrabs
Activitats de dinamització
Actes festius i populars
Servei de Premsa
Les Bernardes

TURISME
Estudi i potencialització de la comarca
Creació de productes turístics
Assessorament turístic
Pla d'accions de promoció turística

ESPORTS
Foment i ajuts a l’esport

SERVEI COMARCAL DE CATALÀ



JOVENTUT
Pla comarcal de joventut i plans locals de joventut
Dinamització d’activitats en els centres de secundària
Seguiment d’activitats d’estiu per a menors de18 anys.
Potestats en matèria d’instal·lacions juvenils.

MEDI AMBIENT
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



HISENDA I SERVEIS PROPIS
RESPONSABLE
Josep Musellas i Vila
Coordinador Escola de Música del Gironès
Vicenç Gabriel Cara Fernández
SERVEIS ECONÒMICS
Recaptació i gestió de tributs
Assistència als municipis
Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor

ENSENYAMENT
Transport escolar
Menjador escolar
Rutes escolars
Colònies i convivències

RESPONSABLE
David Vila i Ligero
DELEGACIÓ ESPECÍFICA PER A
EDUCACIÓ AMBIENTAL I DEIXALLERIES
Joaquim Cufí i Solé

FUNDACIÓ ESCOLA-EMPRESA DEL GIRONÈS
Cicles formatius 2002-2003

ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS
Música clàssica i de cobla
Música moderna
Música per a adults

MEDI AMBIENT



SERVEIS SOCIALS I QUALITAT DE VIDA
RESPONSABLE
Enric Bagué i Vilà
SERVEIS SOCIALS
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

GERENT: Carles Mulero i Punsí
SECRETARI: Jordi Batllori i Nouvilas
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 SEU COMARCAL
c/ Riera de Mus, 1-A
17003 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 Catòlic, s/n
17004 GIRONA
Tel. 609706420
www.girones.org

 ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS
c/ Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 21 32 62
Fax 972 21 35 73
www.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
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 ORGÀNICA
TIRGI
c/ Ter, s/n
Tel. 972494130
17460 CELRÀ

 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
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 DEIXALLERIA DE SALT

c/ Amnistia Internacional, s/n
17190 SALT
Tel. 972238811

 DEIXALLERIA DE CELRÀ
c/ Espinau (Polígon Industrial de Celrà), s/n
17460 CELRÀ
Tel. 661151095

 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

 FUNDACIÓ ESCOLA-EMPRESA
DEL GIRONÈS
c/ Riera del Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972213262
Fax 972213573
laura@girones.org

 SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ
PRIMÀRIA I AJUT A DOMICILI

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/ Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972213262
Fax 972213573
www.cpnl.org
girones@cpnl.org

 OFICINA COMARCAL

D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR

c/ Joan Maragall, 39, 3r, 1a
17002 GIRONA
Tel. 972220654
www.ocuc.org

 CONSELL ESPORTIU DEL GIRONÈS
c/ Emili Grahit, 13
17002 GIRONA
Tel. 972206149
www.grn.es/cegirones

UBASP-IV Cassà de la Selva
Pl. de la Coma, 1
17244 Cassà de la Selva
Tel. 972460851
Fax 972462700
ubasp-IV@girones.org

 CENTRE DE BTT - EL GIRONÈS

UBASP-III Sant Jordi Desvalls
c/ Dr. Messeguer, 1
17464 SANT JORDI DESVALLS
Tel. 972798013
Fax 972798281
ubasp-III@girones.org

 SERVEI DE PROMOCIÓ

UBASP-VI Celrà
Ctra. de Juià, 38
17460 CELRÀ
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

Local Social de Quart
c/ del Tren, s/n
17242 QUART
Tel. 972468242
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/ Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972213262
Fax 972213573
gloria@girones.org

 CONSORCI DE RECAPTACIÓ
GIRONÈS - PLA DE L’ESTANY
c/ Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972206441
Fax 972213573



Pressupost
PRESSUPOST PROPI DEL CCG

EUROS

Adminsitració General

761.699,75

Serveis Socials

914.475,04

Ensenyament

3.399.375,15

Urbanisme i Arquitectura

5.267.318,08

Medi Ambient

1.377.102,19

Cultura, Joventut i esports

456.994,84

TOTAL

12.176.965,05

Organisme autònom ESCOLA DE MÚSICA
DEL GIRONÈS:



269.054,63

Servei de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
Un dels serveis que, des de fa molt temps, ha assumit
el Consell Comarcal del Gironès és la gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que els
ajuntaments ens han delegat.
Amb l’objectiu d’optimitzar la prestació d’aquest servei als municipis de la comarca s’ha posat en funcionament a partir de l’1 de gener de 2003 el nou ens
local Consorci Servei Comarcal de Recaptació
Gironès-Pla de l’Estany. La valoració d’aquest primer
exercici ha estat satisfactòria tenint en compte les dificultats que comporta tota migració de dades a noves
aplicacions informàtiques i la reestructuració organitzativa del servei.
L’evolució tècnològica, els canvis legislatius en matèria tributària i financera i la col·laboració interadministrativa han marcat aquest exercici 2003.
Entre les actuacions realitzades destacarem:

Adaptació de l’aplicació informàtica a la nova legislació tributària.
Migració de dades a la nova aplicació informàtica.
Sesions de treballs amb els ajuntaments:
- Reforma de la Llei de les hisendes locals (febrer 2003)
- Ordenances, modelari, IAE, cadastre (setembre 2003)
Cobraments dels rebuts en voluntària mitjançant entitats
col·laboradores.
Conveni de col·laboració entre el Cadastre i el Consell
Comarcal del Gironès.
Conveni entre Correos i el Consorci de Recaptació.
Oficina d’atenció al públic a la mateixa seu del Consell
Comarcal.

Respecte de les dades de recaptació, destacarem les següents:

●

VO L U N T À R I A
Total drets

Ingressat

Pendent

Liquidats nets
Ing.cont.prev IDs/CP+Auto
TOTAL PER IBI Urbana
CONCEPTES IBI Rústega
IAE
IVTM
Escombraries
Clavegueram
Cementiri
Plusvàlua
Taxes i altres
SUMA TOTAL/EXERC. ANT.

●

2.150.930,45
122.330,71
524.663,89
764.509,82
244.744,47
35.083,31
15.185,51
187.793,70
71.881,26
4.177.123,12

168.943,16
419,49
16.464,63
4.510,40
1.369,77
225,64
122,90
20.840,10
31.555,18
244.451,27

Padró

Total

7.821,36 1.738.686,87 1.915.441,39
348,42
115.681,81 116.449,72
76,38
333.547,96 350.088,97
26.979,49
732.980,12 764.470,01
2.041,79
228.968,85 232.380,41
216,29
32.166,96
32.608,89
190,35
13.661,28
13.974,53
0,00
0,00
20.840,10
0,00
0,00
31.555,18
37.674,08 3.195.683,85 3.477.809,20

235.489,06
5.880,99
174.574,92
39,81
8.958,84
2.194,95
1.102,96
166.392,61
38.496,83
633.130,97

E X E C U T I VA

EXECUTIVA

AIGUAVIVA
BESCANÓ
BORDILS
CAMPLLONG
CANET D’ADRI
CERVIÀ DE TER
FLAÇÀ
FORNELLS DE LA SELVA
JUIÀ
LLAMBILLES
MADREMANYA
ST. ANDREU SALOU
ST. GREGORI
ST. JOAN DE MOLLET
ST. JORDI DESVALLS
ST. JULIÀ DE RAMIS
ST. MARTÍ DE LLÉMENA
ST. MARTÍ VELL
VILABLAREIX
VILADASENS
TOTAL

Total drets
liquidats
en executiva

Ingressat
Ing.cont.previ

Padró

33.393,60
598.159,17
52.857,522
18.888,04
10.858,55
13.543,15
25.798,36
108.337,91
54.576,71
23.530,02
8.590,36
2.400,21
158.875,44
2.830,68
8.333,18
745.659,73
70.081,95
3.642,92
77.076,92
5.4033,36
2.022.836,97

442,24
27.097,05
562,87
1.099,10
778,54
317,03
2.520,18
5.356,06
635,97
270,93
476,91
84,45
14,479,14
296,45
178,73
36.199,29
4.752,72
2.576,51
2.576,51
576,82
98.799,15

11.887,80
22.549,32
3.753,18
1.196,50
5.923,38
1.270,46
15.888,46
451,48
1.539,87
1.187,17
661,98
10.595,08
80,97
1.029,18
20.090,78
1.439,44

219,61
100.470,12

Recaptació
neta

Pendent de
cobrament

12.330,04
21.063,56
49.646,37
548.512,80
562,87
52.294,65
4.852,28
14.035,76
1.975,04
8.883,51
6.240,41
7.302,74
3.790,64
22.007,72
21.244,52
87.093,39
1.087,45
53.489,26
1.810,80
27.719,22
1.664,08
6.926,28
746,43
1.653,78
25.074,22
133.801,22
377,42
2.453,26
1.207,91
7.125,27
56,290,07
689.369,66
6.192,16
63.889,79
2.576,51
74.500,41
2.576,51
74.500,41
796,43
4.606,93
199.269,27 1.823,567,70
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Serveis Tècnics

AVALUACIÓ AMBIENTAL
La Ponència Comarcal d’Avaluació
Ambiental s’ha reunit 10 vegades i els
projectes presentats per a la sol·licitud
de llicències ambientals han estat uns
62 nous i per a revisió i al.legacions, i
control inicial, uns 69.
La tipologia d’establiment va des de
l’obertura de bars i restaurants a
magatzems, tallers, estacions de servei,
instal·lacions de telecomunicacions,
garatges, ludoteques, supermercats,
exposició i venda de productes, gimnasos i fabricació de productes alimentaris.

REHABILITACIÓ D’HABITATGES
Amb conveni amb el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya disposem d’una oficina oberta al públic per
a la gestió de les subvencions en
matèria de rehabilitació d’habitatges i
per a l’atorgament de préstecs qualificats amb aquesta finalitat. Durant
l’any 2003 s’han tramitat més de cent
expedients que complien amb els
requisits exigits.

LLISTA DE DIRECCIONS D’OBRA
Arranjament i urbanització de la plaça de
Can Pou
Ampliació del CAP de Cassà
Rehabilitació de diferents espais del nucli antic
Nau Polivalent 2a fase
Arranjament camp de futbol
Pavimentació camí d’accés al camp de futbol
Pavimentació carrer Monestir
Pavimentació amb reposició i millora dels
serveis dels carrers 1a fase - B
Remodelació del cementiri municipal
Pavimentació amb reposició i millora dels
carrers del nucli 2a fase - A
Pavimentació del camí Mas Nadal a la Costa
Local Sociocultural 2a fase
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Campllong
Cassà de la Selva
Celrà
Canet d’Adri
Cervià de Ter
Cervià de Ter
Cervià de Ter
Flaçà
Flaçà
Flaçà
Juià
Llambilles

Abastament d’aigua a Quart des de la xarxa
de Girona per la Creueta
Perllongació del col·lector general de
Sant Gregori fins al pla de la Riba
Asfaltat de la carretera de Constantins
Carretera de les Alzines a Cartellà 2a fase
Construcció d’una nau polivalent 1a fase
Construcció d’una nau polivalent 2a fase
Centre Cívic
2a fase de les millores viàries intracomarcals
3a fase de les millores viàries intracomarcals
6a fase de les millores viàries intracomarcals
4a fase de les millores viàries intracomarcals
1a fase de les millores viàries intracomarcals
Seu del Consell Comarcal

Quart
Sant Gregori
Sant Gregori
Sant Gregori
St. Joan de Mollet
St. Joan de Mollet
Viladasens
Consell Comarcal
Consell Comarcal
Consell Comarcal
Consell Comarcal
Consell Comarcal
Consell Comarcal

LLISTA DE FISCALITZACIONS D’OBRES
Ordenament d’equipaments del
nucli antic fase-B
Nova canonada d’impulsió de
l’abastament d’aigua potable
Dipòsit regulador de l’abastament
d’aigua potable
Col·lector del segon tram del puig Torrat
Obres de pas sobre la riera Masrocs en els
camins del Pou del Glaç i del veïnat Masrocs
Arranjament de tres camins rurals
Ampliació dels serveis mèdics
Accés al pla de la central i complementari
Aigua i sanejament del barri del Raval
Rehabilitació i ampliació del Casal
Adequació de la Sala Galà per a biblioteca i
centre cultural
Edifici municipal destinat a escola de
música i escola de dansa
Arranjament del nucli antic 1a fase - B

Millora xarxa de distribució d’aigua potable
Cassà de la Selva
Instal·lacions de l’antiga fàbrica Pagans
nau central 2a fase
Celrà
Nou Ajuntament 1a fase
Fornells de la Selva
Aiguaviva
Nau de brigades
Girona
Ampliació del cementiri municipal
Llagostera
Aiguaviva
Urbanització del sector de la plaça
Aiguaviva
Narcís Casas 1a fase
Llagostera
Cementiri municipal
Madremanya
Aiguaviva
Execució d’un parc a Palol d’Onyar
Quart
Bescanó
2a fase del projecte de rehabilitació de
Bescanó
l’antiga fàbrica
Salt
Bescanó
Reforma urbana dels carrers de
Bescanó
M. Rodoreda, M. de Palol, J. Ruyra, P. Fabra,
Bordils
J. Maragall
Salt
Cassà de la Selva Enderrocs, consolidació i reparació de
l’antiga fàbrica Coma-Cros
Salt
Cassà de la Selva 1a fase de les obres de rehabilitació parcial
Cassà de la Selva de l’edifici de l’antiga fàbrica Coma-Cros Salt
Aiguaviva

LLISTA DE PROJECTES
Soterrament de línies del sector
residencial Mas Aliu
Urbanització del vial ubicat a la part sud
del polígon industrial
Adequació camí Can Canyet a Llebrers,
camins 4a fase
Adequació del camí del cementiri,
camins 4a fase
Urbanització carrer Pau Vila
Can Geli de l’Era
Formigonat del camí Torrent,
camins 4a fase
Millora i condicionament del
camp de futbol

Aiguaviva
Cassà de la Selva
Campllong
Campllong
Celrà
Cervià de Ter
Flaçà
Quart

Enllaç veïnat de la Bruguera de Cartellà
a Sant Gregori 1a fase
Enllaç veïnat de la Bruguera de Cartellà
a Sant Gregori 2a fase
Pavimentació Mas Nadal
Pavimentació del camí de la Bruguera
Pavimentació Can Trompa, camins
4a fase
Rehabilitació del passadís de
Can Pou d’Hostaler
Adequació plaça ajuntament 1a fase
Adequació plaça ajuntament 2a fase
Arranjament de les cunetes del
camí de Vilosa
Camí de Sarrià de Dalt, camins 4a fase

Sant Gregori
Sant Gregori
Sant Gregori
Sant Gregori
Sant Gregori
Sant Andreu Salou
Sant Andreu Salou
Sant Andreu Salou
Sant Martí Vell
Sarrià de Ter

LLISTA DE MEMÒRIES VALORADES
Poliesportiu
Urbanització del carrer Balmes i pujada
d’en Pau Vila
Ampliació urbanització carrer Cabanyes
amb xarxa d’abastament d’aigua potable
i sanejament al carrer Cabanyes
Portada d’aigua potable al disseminat
Instal·lació d’enllumenat públic al veïnat
de l’Església
Arranjament del camí de Rocacorba des
de can Perarols
Ampliació cementiri
Rehabilitació antiga estació del carrilet
Ampliació de la casa de la vila

Cervià de Ter
Celrà
Celrà
Campllong
Campllong
Canet d’Adri
Fornells de la Selva
Llambilles
Llambilles

Camí de Sant Cristòfol
Abastament d’aigua i sanejament als
habitatges Barceló
Abastament d’aigua i sanejament al
veïnat de Sant Mateu
Consolidació del marge de la riera
Buscals
Camí de la torre 2a fase
Magatzem municipal a Sant Gregori
Instal·lació d’aigua i sanejament al
nucli de Fellines
Pavimentació de voreres del nucli
Tanca i pavimentació zona equipaments
Asfaltat camí de Can Vitó

Llambilles
Quart
Quart
Sant Martí Vell
St. Andreu Salou
Sant Gregori
Viladasens
Viladasens
Viladasens
Viladasens
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La nova seu del Consell Comarcal del Gironès

Aquest 2003 han finalitzat els treballs de construcció de la nova seu
del Consell Comarcal del Gironès, la
qual està situada al carrer Riera de
Mus de Girona, al sector sud de la
ciutat. Aquesta seu ha suposat una
millora considerable d'espai per a
totes les àrees del Consell Comarcal,
al mateix temps que ofereix unes
instal.lacions modernes i funcionals
per als usuaris.
La nova seu disposa de tres plantes,
en les quals es distribueixen les
àrees de Presidència, Secretaria,
Serveis Socials, Ensenyament, Medi
Ambient, Cultura, Joventut, Esports,
Promoció Econòmica, Turisme,
Servei de Català, i el Servei de Gestió
i Recaptació de Tributs Locals. A més
es disposa de diverses sales de reunions, despatxos, i una àmplia Sala
de Plens, apta també per a la realització de conferències o altres activitats públiques. Complementen l'edifici dues àmplies zones d'aparcament i magatzems de servei.
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Medi Ambient
SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA

Vidre

Paper/Cartró

Envasos lleugers

983.130 Kg

1.843.650 Kg

831.830 Kg

331 contenidors

287 contenidors

324 contenidors

Durant aquest any 2003 els índexs de recollida
selectiva de vidre, paper i cartró i envasos lleugers continuen augmentant. Així mateix, es recullen 584.900 Kg de mobles i trastos vells i 1.257
Kg de piles a les deixalleries.
Les dades de recollida selectiva són consultables
en línia a la següent pàgina web:
www.reciclatge.info

GESTIÓ DE DEIXALLERIES

La deixalleria de Cassà de la Selva
dóna servei als municipis de Cassà,
Campllong, Fornells de la Selva,
Llambilles i Sant Andreu Salou.

Total visites
Mitjana de visites diàries
Total Kg de residus gestionats

Cassà

Salt

Celrà

5.898

6.855

2.152

19,9

26

7

253.558 Kg

1.280.342 Kg

217.435 Kg

La deixalleria de Salt dóna servei a
la població dels municipis de Salt,
Aiguaviva, Bescanó, Canet d’Adri i
Sant Martí de Llémena.
La deixalleria comarcal de Celrà
dóna servei als municipis de
Bordils, Cervià de Ter, Flaçà, Juià,
Sant Jordi Desvalls, Madremanya,
Viladasens, Sant Joan de Mollet,
Sant Martí Vell i Celrà.

Logotip de la deixalleria comarcal dissenyat per
Paula Tió i Ferrer, guanyadora del concurs que
es va convocar per aquest motiu.

Xocolatada popular durant l’acte d’inauguració de la deixalleria
comarcal de Celrà el 8 de març de 2003.
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Abans d’entrar en funcionament, a principis del mes de
febrer, es va distribuir una carta a tots els habitatges, on
s’informava sobre la ubicació de les instal·lacions de la
deixalleria comarcal, el seu horari, així com dels residus
que poden aportar-s’hi. S’adjuntava amb cada carta un
imant de nevera en forma d’arbre amb les dades més
rellevants: situació, telèfon i horari.
Posteriorment es va portar a terme una campanya per
promoure l’ús de la deixalleria entre la ciutadania a través
d’una targeta amb el lema “Si saps on van per què no els
hi portes?” El mitjà per aconseguir-ho era premiar l’usuari amb un exemplar del joc de taula “Fem Ambient”.
La gestió de la deixalleria comarcal de Celrà es va adjudicar a l’empresa TIRGI, SL (Tècniques i Recuperacions del
Gironès), per un import anual de 20.422 €.

Imant de nevera que es va repartir com a obsequi.

Durant l’any 2003 s’ha obtingut una subvenció per a la
construcció d’una deixalleria a Sant Gregori.

Deixalleria mòbil
És un vehicle especial que es desplaça fins als municipis per
tal que els ciutadans puguin aportar-hi els seus residus especials domèstics, i altres, en petites quantitats. És el complement al servei de deixalleria fixa. Els municipis adherits al servei de deixalleria mòbil són: Fornells de la Selva, Sarrià de Ter,
Bescanó, Juià, Flaçà, Madremanya i Sant Jordi Desvalls. El servei es presta trimestralment. Aquest any 2003 s’han gestionat
un total de 6.859 kg de residus.

Deixalleria mòbil ubicada a Fornells de la Selva

SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DEL REBUIG
El servei de recollida i tractament del rebuig es presta 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 següent:
Contenidors
Aiguaviva
39
Bescanó
124
Cervià de Ter
--Sant Gregori
109
Sant Martí Vell
16
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Es disposa d’un sistema de pesatge que permet obtenir
dades sobre la recollida i el pes de cadascun dels contenidors situats en els municipis.

Kg
322.233
1.562.846
171.520
1.065.187
126.389

NETEJA VIÀRIA
El servei de Neteja Viària es presta a
divuit municipis del Gironès i compta
amb dues màquines i dos equips
complets formats per conductors i dos
peons. Es tracta d’un servei de neteja
mixt de zones pavimentades, del qualel Consell Comarcal subvenciona
entre un 35 i 40% del cost.

Els dos equips del servei de neteja viària.

RETIRADA DE VEHICLES USATS
Durant l’any 2003 s’han descontaminat un total de 31 vehicles, 11 més que
l’exercici anterior, amb el següent detall:

· Bescanó (6)

· Sant Gregori (10)

· Bordils (3)

· Sant Julià de Ramis (5)

· Campllong (1)

· Sant Martí de Llémena (1)

· Flaçà (5)
EDUCACIÓ AMBIENTAL
Un total de 1.579 alumnes de 23 centres d’ensenyament
de la comarca han participat en el Programa d’Educació
Ambiental del curs escolar 2003-04. Entre tots, han realitzat un total de 32 visites amb el següent detall:

· El puig d’Adri i els gorgs de la riera de Canet (5)
· El puig de Cadiretes (3)
· El volcà de la Crosa (1)
· La capçalera de l’Onyar (10)
· Les deveses de Salt i el Museu de l’aigua (1)
· La vall del Llémena (1)
· L’estany de Sils (3)
· Sants Metges (2)
· Deixalleria comarcal de Celrà (3)
· Planta de triatge d’envasos de Celrà (1)

També s’han ofert dues xerrades, una
sobre el model de gestió de residus
municipals i l’altre sobre ecologia urbana. Com a novetat, aquest curs s’han

Alumnes de 2n de primària de l’escola
l’Aulet de Celrà a la deixalleria comarcal.

incorporat dos nous espais naturals:
l’estany de Sils i els Sants Metges a Sant
Julià de Ramis. D’altra banda, una altra
novetat d’aquest curs és la possibilitat

de visitar la deixalleria comarcal de
Celrà i la planta de triatge d’envasos
lleugers, dins el que s’anomena “visita
dual”.
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SERVEI DE RECOLLIDA DE GOSSOS I GATS
ABANDONATS

SERVEI DE RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ
ORGÀNICA DELS RESIDUS MUNICIPALS

El servei de gossos i gats abandonats es presta a través de
l’Associació Protectora d’Animals i Plantes de l’Alt Empordà. Hi
ha un total de 24 municipis adherits al servei. Durant l’any
2003 l’Associació va acollir en les seves instal·lacions un total
de 330 gossos, dels quals se n’adoptaren 47.

Durant l’any 2003 s’han recollit 322.990 Kg entre els 57
contenidors instal·lats al municipi de Salt i als grans productors, que s’han portat a la planta de compostatge de
Santa Coloma de Farners per a la elaboració de compost.

LA FESTA DEL “FEM AMBIENT”

L’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del
Gironès i Creu Roja Joventut Girona van signar un conveni per unir recursos humans i educatius per portar a
terme la festa del “Fem Ambient”. Aquesta campanya
es basa en l’actuació dels voluntaris de Creu Roja
Joventut per dinamitzar un seguit d’activitats lúdiques
en forma de taller amb la finalitat de transmetre un
conjunt de bones pràctiques mediambientals entre els
infants de la comarca.
La festa del “Fem Ambient” s’ha portat a terme aquest
2003 a Llambilles, Celrà, Fornells de la Selva, Cassà de
la Selva i Sant Martí de Llémena.

Festa del “Fem Ambient” durant els actes de la festa major
de Llambilles. Juliol de 2003

ALTRES TEMES D’INTERÈS
- Signatura d’un conveni entre el
Consell Comarcal del Gironès i la subsecció de BTT del GEiEG, per al manteniment i senyalització de les rutes del
Centre BTT – El Gironès, disseny de
noves rutes i organització d’esdeveniments al Centre.
- Campanya dels gots reutilitzables “No
em deixis!” de minimització de residus
en actes festius dels municipis. El
Consell Comarcal també posa a dispo-
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sició dels Ajuntaments un servei de lloguer de rentavaixelles per a aquests
actes.
- Senyalització dels senders de la vessant nord-est del massís de les
Gavarres.
- Realització de l’inventari de camins
dels municipis del Gironès.
- Conveni entre el Consell Comarcal del
Gironès, l’Ajuntament de Girona i la
Mancomunitat intermunicipal voluntà-

ria del Servei de control de mosquits
de la Badia de Roses i del Baix Ter amb
relació al tractament i control de la
població de simúlids (mosca negra) a
la comarca del Gironès.
- Encàrrec d’un estudi edafològic dels
municipis del nord-est de la comarca
als efectes d’estudiar actuacions per
millorar l’agricultura i l’ús del sòl.



Promoció Econòmica
El Consell Comarcal del Gironès inaugura oficialment el SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DEL GIRONÈS el dia 14 de febrer de 2003, per tal de promoure l’OCUPACIÓ i el CREIXEMENT ECONÒMIC de la comarca.
El Servei, a través del programa EQUAL (Fons Socials Europeus), arrenca amb la
creació d’una borsa de treball a la demarcació que aquest mateix any ja ha
donat fruits. D’un total de 343 demandants a la comarca del Gironès, han trobat feina 61 persones. Hi ha 56 empreses donades d’alta per a poder realitzar
ofertes laborals i 54 ofertes actives a final d’any.
L’èxit rau en un model d’entrevistes personalitzades i exhaustives: es miren les
necessitats particulars, es proposen accions formatives (pròpies i externes) i es
mobilitza la persona interessada amb contactes i accions periòdiques. D’entre
els cursos realitzats, volem destacar l’Aula d’Ofimàtica Bàsica, desenvolupat
conjuntament amb MIFAS, amb un grup mixt amb un 50% de persones discapacitades. També cal remarcar la col·laboració establerta amb Caritas Diocesana
de Girona per a portar a terme el finançament de beques per a projectes individualitzats de formació professional i autoocupació.

Per al bon funcionament de la Borsa
de Treball, l’hem descentralitzada a
diversos ajuntaments, on un tècnic
pot facilitar als ciutadans del seu
municipi unes primeres informacions
en matèria d'ocupació i fins i tot realitzar la primera entrevista d’alta al
servei. Funciona als municipis de
Celrà, Llagostera, Cassà de la Selva,
Bescanó, Fornells. En el marc del
Pacte Territorial de les Comarques de
Girona i la promoció de la creació
d’empreses, s’ha celebrat el 4t

Concurs de d’iniciatives empresarials
a fi de fomentar l’esperit i la capacitat
emprenedora dels joves de la nostra
comarca. Han sigut 12 les noves iniciatives que han seguit el procés de
consultoria dissenyat pel Consell
Comarcal del Gironès fins el final i
s’han presentat a concurs. Per tal
d’optimitzar les oportunitats dels
nous emprenedors, s’ha iniciat un
estudi a fi de quantificar i qualificar la
necessitat de vivers d’empreses de la
comarca i analitzar la seva viabilitat.

El Servei Autoempresa del Consell
Comarcal del Gironès, que ofereix
consultoria
personalitzada
als
emprenedors de la comarca, ha realitzat l’assessorament a més de 30
emprenedors.
En el marc dels Nous Filons
d’Ocupació, s’han repartit prop de
3000 “Xecs Servei”: amb aquests, es
subvencionen la contractació de serveis a domicili per tal de potenciarne la demanda, enfortir el sector i
impulsar-ne la seva regulització.
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Turisme
CREACIÓ DE L’ÀREA TARDOR 2003
La proposta de dinamització turística
per al Gironès ha de facilitar un desenvolupament d’activitats respectuoses en l’àmbit cultural, econòmic i
mediambiental, tot provocant una
entesa i un respecte entre el territori
i la societat que hi viu. Que s’hagi
començat més tard que en altres
territoris no és important ni transcendent, però que es comenci partint
dels principis étics del turisme, aplicant les bases per a un desenvolupament turístic sostenible és fonamental. Les tendències del turisme, allà
on es produeixi, han d’activar uns
objectius i unes estratègies segons el
territori, i la seva singularitat, atractivitat, accessibilitat i caducitat, del conjunt de recursos turístics, entenent
que l’activitat que genera el turisme
sempre té uns efectes positius i uns
efectes negatius, que cal minimitzar,
en el vessant econòmic, mediambiental i social del territori que trepitja.

Estudi de situació turística
La cohesió de tota la informació
rebuda i assimilada ha permès tenir
una radiografia més acurada i propera a la realitat local i comarcal i així
establir una diagnosi local i una diagnosi comarcal. Amb aquest procés
hem redactat la diagnosi comarcal i la
diagnosi de cada municipi.
Metodològicament parlant, hem fet
un treball de camp on ens hem passejat pel territori i hem parlat amb
alcaldes, empresaris i operadors

turístics diversos. Així hem constatat i
definit un portafoli de productes amb
l’objectiu d’articular propostes de promoció al voltant de 3 programes
prioitaris, passejades en bicicleta, passejades a peu, passejades de cultura;
i de 4 programes secundaris, passejades d’emocions, passejades d’esdeveniments, passejades gastronòmiques
i passejades industrials, alhora complementaris i indissociables per portar
a terme els eixos bàsics d’actuació.
Paral·lelament al treball fet per aquest
estudi, s’ha anat omplint el contingut
del portal turístic del Gironès:
www.girones.org/turisme, en català,
castellà, francès i anglès.
Tot plegat perquè hi ha la intenció de
despertar un interès turístic i un coneixement d’un territori que, tradicionalment, ha estat terra de pas i que ara vol
convertir-se en terra de passeig.
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Serveis Socials

L’Àrea de Serveis Socials és l'encarregada de planificar,
organitzar i gestionar els serveis de l’àrea social bàsica del
Gironès.
Alhora també presta ajuda tècnica als diferents municipis
que han impulsat o vulguin impulsar projectes municipals,
recursos socials, etc.

SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA
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.

Les persones que s’han adreçat als professionals de Serveis
Socials d’Atenció Primària, bé sigui per iniciativa pròpia o bé
perquè han estat derivades per d’altres serveis (serveis sanitaris,educatius,etc.), han realitzat consultes molt diferents.
Totes elles han estat recollides i ateses, per tal que la persona i/o la família afectada pugi trobar-hi la solució o disminuir el patiment.
Les consultes fetes, les hem traduït en PROBLEMÀTIQUES:

El personal que integra aquests serveis són el treballador/a
social i l’educador/a social, i compten amb diferents serveis
complementaris com són el Servei d’Ajuda a Domicili (SAD)
i el Servei de Teleassistència .

UBASP
UBASP-III
UBASP-IV
UBASP-V
UBASP-VI
UBASP-VII
UBASP-VIII
TOTALS

Habitants* 2000
252
577
240
624
428
216

2001
324
421
332
667
408
225

2002
272
603
502
635
620
395

2003
488
863
426
735
980
360

2337

2377

3027

3652

* nre. habitants segons dades de l’INE del 2003

●

Atenció social individual i familiar

Durant l’any 2003, les UBASP han atès persones o bé per a consultes d’informació, orientació i assessorament o bé per rebre
tractament i ajuda social en situacions familiars que ho requereixin.

2003
ECONÒMIQUES
Habitatge
Econòmiques
Aspectes laborals
Mendicitat i transeünts
subtotal

85
529
669
17
1297

subtotal

932
208
45
1185

SALUT-DISMINUCIÓ
Salut
Disminucions
Drogodependències
INADAPTACIÓ SOCIAL
Aprenentatge
Dificultats relacions familiars
Maltractaments
Inadaptació social
subtotal
ESTRANGER IL.LEGAL I
VICTIMITZACIÓ
Violència domèstica
Desatenció institucional
Victimització
Estranger il.legal
subtotal
TOTALS

363
290
63
330
1046

64
29
1
35
129
3657
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PROGRAMA COMARCAL D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES
Durant l’any 2003 i dins el programa comarcal d’atenció a
famílies s’impulsa el projecte ”Escola de Pares i Mares”.
Aquest projecte planteja oferir als pares i a les mares un
espai on poder expressar les seves angoixes, les seves
necessitats, les seves alegries, les seves pors, les seves
expectatives… envers llurs fills i envers ells mateixos davant
aquest exercici que representa la paternitat i la maternitat.
La idea i el concepte de la prevenció emmarca aquesta
tasca.

Aquest projecte està pensat per fer-se en un àmbit normalitzat i normalitzador, amb l’assistència tècnica dels educadors i educadores dels Consell Comarcal del Gironès del
Serveis Socials d’Atenció Primària, però liderat i conduït per
professionals externs per tal de poder arribar a un públic
més nombrós.

PROGRAMA COMARCAL DE VELLESA
Aquest Programa d'abast comarcal, té diferents nivells de
treball:
●

Projectes de suport als cuidadors i familiars de gent
gran
El Projecte "Cuidem els Cuidadors", durant l’any 2003 s'ha
executat als municipis de Celrà, Sant Jordi Desvalls, Bescanó
i Cassà de la Selva.
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 demènciasenil o bé amb molt poca o cap capacitat
d'autonomia.

●

Programa comarcal per a l’envelliment actiu: L’ESPAI
GRAN
Aquest Programa consisteix en la possibilitat de 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.
Les activitats que s’han realitzat dins l’Espai Gran, en conveni amb els ajuntaments, han estat:

Municipi
Flaçà
Sant Gregori
Fornells
Bescanó
Celrà
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Activitat
Aeròbic
Taller memòria
Xerrada-taller sobre primers auxilis
Taller la teràpia del riure
Taller nines de llana
Taller memòria
Taller memòria
Taller memòria

●

Programa europeu URB-AL "Atenció domiciliària:
Conceptualització i models de gestió"
En aquest Programa cofinançat per la Unió Europea, hi
participen d'entre d'altres l'Ajuntament de Madrid,
l'Ajuntament de Marsella, i els
governs
locals d’Ate (Perú),
Montevideo (Uruguai), Juiz de Fora
(Brasil). Està coordinat pel Consell
Comarcal del Gironès, amb un pressupost de 180.000 euros, finançat en
un 50%, per la Unió Europea i el 25%
restant pels països socis.
Té com a objectiu l'experimentació de polítiques socials
entre països de la Unió Europea i països de l’Amèrica
Llatina, i en aquest cas el grup de països adherits té l'objectiu de reflexionar i dissenyar un model de Serveis
d'Ajuda a Domicili útil per a tots els països socis.
Aquest any 2003 s’ha realitzat la trobada internacional a
Girona (Sessió de treball amb profesionals de Serveis
Socials d’Atenció Primària i del Servei d’Ajuda a Domicili, a
St. Jordi Desvalls).
Va ser el quart i últim seminari, dels previstos, on es van
treballar els diferents aspectes de l’ajuda a domicili, sobretot la relació entre l’empresa pública i la privada.

PROGRAMA COMARCAL DE SALUT MENTAL
Aquest Programa d'abast comarcal
disposa d'un club socioterapèutic,
d'entrenament en habilitats socials
inicials i avançades, que es realitza en
conveni entre l'Ajuntament de Cassà i
el Consell Comarcal del Gironès.
Durant l'any 2003 s'han atès 15 persones, totes elles amb trastorns mental

lleugers, que amb coordinació amb
el Centre de Salut mental del
Gironès han rebut l'atenció necessària per evitar un deteriorament personal, ingressos continuats a
l'Hospital psiquiàtric, etc.

PLA COMARCAL D'INTEGRACIÓ DELS IMMIGRANTS
Durant l’any 2003 des de l’àrea de
Serveis Socials en col.laboració amb
municipis del Gironès s’han continuat
realitzant les accions ja iniciades i
encaminades a afavorir la integració
dels inmigrants que resideixen a la
nostra comarca, a través de les taules
interculturals (Llagostera i Bordils) .
Les taules interculturals s’entenen
com a un espai destinat al diàleg i a

l’adquisició de compromisos tant per
part de la comunitat receptora com
de la comunitat inmigrada i a la vegada facilitadora per a la creació d’un
vincle social entre les dues comunitats per tal de treballar conjuntament
aquells temes que afecten la vida
social del municipi.

SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA
En aquest nivell la gestió del serveis i projectes es presten i gestionen des de l'Àrea de Serveis Socials i Qualitat de Vida del Consell Comarcal. Cal destacar els serveis següents:
- Serveis d'atenció domiciliària
- Servei de teleassistència
- Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència

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.
Durant aquest any s’han atès un total de 49 persones que presentaven dificultats per valer-se per si mateixes o per una problemàtica familiar especial.
Aquesta atenció i suport personal s’ha dut a terme en el mateix
domicili familiar. El servei comarcal d'ajuda a domicili es presta a
través de contractes amb empreses especialitzades.

COL.LECTIUS
Infància/adolescència
Adults
Gent gran

NRE.
2
1
46
TOTALS 49
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Serveis complementaris al servei d'atenció domiciliària:
El Servei de teleassistència es presta a través d'un conveni amb Creu Roja.
Consisteix en un equip tecnològic adequat i professional que
a través d’un aparell al domicili, connectat a la línea telefònica i d’uns controls telefònics diaris o bé a través de la petició d’ajuda de l’usuari/a permet una resposta ràpida a les
eventualitats que la puguin sobrevenir.

Persones
Persones
majors de 85 entre 65 i 85
anys
anys

Totals

Homes

3

2

5

Dones

3

10

13

Totals

6

12

18

ASSISTENCIA TÈCNICA ALS MUNICIIPIS
Amb l'objectiu d'anar reforçant la
cooperació interadministrativa entre
aquest Consell Comarcal i els municipis que ho han sol.licitat, durant
l'any 2003 s'han signat un total de 24
convenis, d'entre els qual figuren
convenis per a la prestació de serveis
específics per a un municipi, per a
l'execució d'un projecte determinat,
per a la direcció tècnica de projectes
socials, etc.

●

Programes d’immigració

●

Programes d’infància i adolescència

●

Programes de Gent Gran

●

Programes d’atenció als cuidadors informals

Les aportacions s'han repartit en funció del Servei o del projecte entre els ajuntaments i el Consell Comarcal del Gironès o bé les ha assumit exclusivament una
de les dues administracions.

CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN DE LA COMARCA DEL GIRONÈS
La Junta Permanent ha anat realitzant
diverses reunions per tal d'anar fixant
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.
Durant l'any 2003 es va participar en
diferents actes:
-Assistència a les 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.
-Visites de presentació i intercanvi als
diferents casals de la Gent Gran dels
municipis de la comarca
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Durant l‘any 2003 s’han organitzat diferents activitats:
●

PROGRAMA PERQUÈ EL CERVELL NO ES TORNI VELL
Activitats de CINE-DEBAT al Cinema OSCAR de Girona, mensualment, on s’ha
realitzat la projecció d’una pel·lícula d’actualitat amb el corresponent debat
en finalitzar-se

●

II FESTA DE LA COMPLICITAT
Aquesta concurs, realitzat el 30 de maig , tenia l’objectiu d’establir i reforçar
els lligams entre la gent gran i els infants, com una activitat intergeneracional que permetés a cada nen i nena a través de la redacció: “Dóna Il·lusió
als avis. La necessiten” expressar com veuen, els seus avis i àvies.
Els tres guanyadors van ser premiats amb un viatge amb els avis i la família a Barcelona, a l’Aquarium, l’Imax i el Maremagnum.

PER UN FUTUR MÉS CLAR
La II Jornada PER UN FUTUR MÉS CLAR es va celebrar a Girona, a l’Auditori
Narcís de Carreras, el 26 de març de 2003, i va ser organizada pel Consell
Consultiu de la Gent Gran de la Selva, pel Consell Consultiu del Ripollès i
pel Consell Consultiu de la Gran Gran del Gironès.

●

La III Jornada PER UN FUTUR MÉS CLAR també es va celebrar a Girona, a
l’Auditori Narcís de Carreras, el 24 d’octubre de 2003, organitzada pels
Consells Consultius de la Gent Gran dels consells comarcals de la demarcació territorial de Girona, amb la col·laboració del Departament de Benestar
i Família i La Caixa.

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- .
Durant l’any 2003 aquest equip ha
atès un total de 200 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 :

●

1 pedagoga

●

1 treballadora social

●

1 psicòloga

Aquest equip participa a la CTIC, organisme promogut per la Generalitat de
Catalunya i té per objectiu coordinar les diferents administracions que treballen
amb menors en situació de risc social i amb la seva família: sanitat, serveis socials,
mossos d’esquadra, ensenyament,etc
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Joventut
PLA COMARCAL DE JOVENTUT 2003
L’any 2003 s’ha elaborat el Pla comarcal de joventut en el marc del
Pla nacional de joventut (2000-2010). 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 el 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.
En col·laboració amb la Coordinació Territorial de la Secretaria
General de Joventut s'ha realitzat una tasca de coordinació i seguiment de les polítiques locals de joventut. Al llarg de l'any s'han realitzat diferents sessions per assessorar els municipis sobre l'elaboració d'un Pla local de joventut i/o sobre com fer el disseny d'un estudi de la realitat juvenil a l’àmbit local.

SERVEI DE VOLUNTARIAT
EUROPEU
CURS DE MONITOR D’ACTIVITATS EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL
En col·laboració amb l'Escola
d’Educadors en el lleure Galligants
s'ha promogut la realització d'un
curs de monitor de lleure. 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 el col·lectiu
de monitors i millorar-ne la professionalitat.

SEGUIMENT DE LES ACTIVITATS D'ESTIU
D'acord amb la coordinació territorial
de la Secretaria General de Joventut a
Girona, s'han realitzat les visites de
comprovació i seguiment de les activitats en el temps lliure en què participen menors de 18 anys, en aplicació
del Decret 137/2003, de 10 de juny.
A la comarca del Gironès, entre els
ajuntaments i/o entitats de lleure,
s'han realitzat uns 52 casals d'estiu de
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lleure durant els mesos d'estiu
(Aiguaviva, Bordils, Cassà de la Selva,
Celrà, Flaçà, Fornells de la Selva,
Girona, Llagostera, Llambilles, Quart,
Salt, Sant Gregori, Sant Jordi
Desvalls, St. Julià de Ramis, St. Martí
de Llémena, Sarrià de Ter i
Vilablareix) 22 colònies a les diferents cases de colònies que existeixen i 3 camps de treball.

En el marc del programa La
Joventut amb Europa s'han aprovat dos projectes del servei de
voluntariat europeu.
Amb aquesta acció es vol oferir als
joves d'entre 18 i 25 anys la possibilitat de residir a l'estranger durant
un període d'entre 6 i 12 mesos i
col·laborar com a voluntaris en un
projecte local en el país escollit.

EXPOJOVE 2003

La sisena edició d’aquesta mostra es va dur a
terme entre el 6 de febrer i el 3 de març a la Casa
de Cultura Les Bernardes de Salt. Anava destinada
als alumnes de 4t d’ESO dels 22 centres d’ensenyament de la comarca del Gironès per a orientarlos en la presa de decisió sobre el seu futur socioprofessional una vegada finalitzat l'ensenyament
obligatori. 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 (pel seu compte o per compte d’altri), sobre
les fórmules i beques amb suport institucional per

Centre educatiu
La Salle
IES Montilivi
Maristes
IES Sobrequès
IES Vicens Vives
IES Narcís Xifra
IES Carles Rahola
St. George's School
Pare Coll
Pompeu Fabra
IES Vallvera
IES Salvador Espriu
IES Llagostera
IES Cassà
La Salle

Municipi
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Salt
Salt
Salt
LLagostera
Cassà de la Selva
Cassà de la Selva
TOTAL

Participants
126
100
91
112
102
81
27
25
88
29
56
82
35
49
62
1.065

sortir a l’estranger i, finalment, una sala interactiva on poder
consultar informació a través d’Internet i la plana web
d’Expojove -http://www.girones.org/expojove. Els matins van
reservar-se per a les visites guiades de grups. Hi van participar
35 grups de 15 centres, amb un total 1065 alumnes, de centres públics i privats d'ensenyament secundari.

CAMPANYA ALIMENTACIÓ I JOVES AVUI
Durant el curs 2002-2003 s’ha portat a
terme la cinquena edició d’aquesta
campanya i el novembre es va iniciar la
sisena. En la cinquena edició hi han
participat 29 grups amb un total de
1024 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
Centre educatiu

Municipi

Participants

IES Montilivi
La Salle
IES Sobrequès
IES Sta Eugènia
Pare Coll
Maristes
Escola Vedruna
IES Narcis Xifra

Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona

121
118
110
84
54
85
66
42

salut, no només en el present sinó
també en el futur. La prevenció dels
hàbits alimentaris i també dels hàbits
socials i les bones maneres en els àpats
a taula són els temes principals. La
campanya, es porta a terme en
col·laboració amb l’Escola d’Hostaleria
de Girona.

Centre educatiu
IES Carles Rahola
IES Cassà
La Salle
St. George's School
IES Llagostera
UEE salt
IES Vallvera
Pompeu Fabra

Municipi

Participants

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

35
82
60
27
42
10
42
19

TOTAL

1024
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VIII 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 VIII 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.
Xerrades genèriques
Camps de solidaritat: una experiència de convivència en
el Tercer Món
La teva roba i els països del Sud
Comerç amb justícia. Comerç, globalització i lluita contra
la pobresa
Creu Roja: una organització de voluntaris
SIDA, què cal saber-ne?
Trastorns alimentaris: anorèxia i bulímia
Aprenem a conviure
Què és el voluntariat social?
Joves, sexualitat i anticoncepció
No fumis que fumes
Drogues, parlem-ne
Et valoren, valora't
Xerrades específiques
La feina de buscar feina
Què puc fer a l'estiu (viatjar i estudiar a l'estranger,
camps de treball, tallers d'estiu,...)?
El reciclatge: recollida selectiva de residus municipals
TOTAL

nre

assistents

3

50

9
9
25
23
24
3
10
12
6
6

180
220
720
730
480
65
250
260
140
170

17

450

12
7
163

360
300
4375

PARTICIPACIÓ EN EL CIRCUIT
Durant el mesos de març i d'abril va
tenir lloc la quarta edició del Circuit.
Un cicle de concerts amb l'objectiu de
donar suport a les bandes locals de
les comarques gironines: l’Alt i el Baix
Empordà, el Pla de l'Estany, la Selva i
el Gironès. El 29 de març, a Llagostera,
van actuar els grups Cheb balowsky,
an der beat D.J i Ignot.
El 2 de maig, a Celrà, van actuar els
grups Antònia Font, Peeper pots i Palo
Cojo.

CONCURS FOTOGRÀFIC
EL FET CASTELLER
En col·laboració amb el Consell
Comarcal de l'Alt Camp i la
Coordinació Territorial de Joventut de
Tarragona es va convocar una nova
edició del concurs fotogràfic El fet
Casteller, per a joves de 16 a 35 anys.
El guanyador del premi a la fotografia
individual comarcal del Gironès va ser
un jove de Salt, Joan Roquer i Rovira,
autor de la fotografia Art torero.

CONCURS DE DIBUIX ANEM DE COPES SALUDABLES
En el marc del programa Anem de copes saludables es va organitzar un concurs de dibuix en el qual van participar 87 joves de la
comarca.
El guanyador del premi especial Anem de copes saludables va ser
un jove de Girona, Daniel Franco i Gonzàlez. El mes de juny, es va
muntar una exposició a la Sala l'Estació de Cassà de la Selva amb
una selecció dels millors dibuixos presentats.

INVENTARI D'ENTITATS DE LA COMARCA
Conjuntament amb l’Àrea de
Cultura del Consell Comarcal, i
amb la col·laboració dels ajuntaments de la comarca s'ha realitzat
un inventari de les diferents entitats a la comarca del Gironès. El
resultat d'aquest recull es pot consultar a la plana web del Consell
Comarcal del Gironès.

Entitats educació en el lleure i/o escoltisme
66
Entitats juvenils culturals i artistíques
41
Entitats estudiantils
19
Altres entitats
18
Entitats de serveis socials i assistencials
9
Entitats juvenils polítiques
6
Entitats de serveis a la joventut
4
Entitats ecologistes i d’educació mediambiental
4
Entitats juvenils professionals
4
Entitats de drets civils i ciutadania
3
Entitats juvenils de pau i desenvolupament
2
Entitats juvenils sindicals
1
Entitats d’àmbit internacional
Entitats d’informació, de formació i d’estudis
Plataformes interassociatives
TOTAL 177
* excepte esportives
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En total s'han registrat 177 entitats
juvenils agrupades
segons les següent
tipologies.



Ensenyament
D'acord amb el Conveni de delegació de competències subscrit entre el
Consell Comarcal del Gironès i el Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya de data 31/07/98, aquest Consell Comarcal
assumeix les següents competències de menjador escolar i transport
escolar.

MENJADOR ESCOLAR
Ajuts individuals de menjador
escolar, curs 2003/2004:
L'objecte d'aquesta convocatòria és
l'atorgament d'ajuts individuals de
menjador per necessitats socioeconòmiques i geogràfiques als alumnes de primària i secundària obligatòria (ESO) de la comarca; per a
aquest curs, la quantitat a destinar
a aquests ajuts és 491.412,85 €, i
s’han atorgat 1.580 ajuts.
●

Amb la voluntat de diferenciar els
diferents nivells de situacions
socials i econòmiques dels beneficiaris de les famílies interessades
en aquesta convocatòria i fruit de
l’experiència d’anteriors cursos
escolars, aquest any les categories
d’ajuts aprovades han estat les
següents:

Ajut

€/dia

beneficiaris

3,00

63

2,95

26

2,70

144

2,60

466

2,10

538

1,30

55

1,25

95

1,20

183

1,05

10

PIRMI

Ingressos provinents únicament del PIRMI i que, a més,
tinguin una RPC inferior a 2.835 € d’ingressos bruts anuals.
MONIN Família monoparental o invalidesa del tutor/a legal + 3 o més
fills i, a més una RPC inferior a 2.835 € d’ingressos bruts anuals.
MONIN2 Familia monoparental o invalidesa del tutor/a legal + 1 o 2 fills i,
a més una RPC inferior a 2.835 € d’ingressos bruts anuals.
AAEP
Alumnes escolaritzats a centres públics d’atenció educativa
preferent i, a més, una RPC inferior a 2.835 € d’ingressos
bruts anuals.
Ajut socioeconòmic per RPC inferiors a 2.835 € d’ingressos
ASE
bruts anuals, escolaritzats a centre públics.
Ajut geogràfic per RPC inferiors a 5.670 € d’ingressos bruts
AGE
anuals, escolaritzats a centres públics a més de 2 km. del seu
domicili.
RPC fins 4,810 € d’ingressos bruts anuals + 3 o més fills
AEX3
a l’ensenyament obligaròri i fan ús del menjador escolar
RPC fins a 3.610 € d’ingressos bruts anuals + 1 o 2 fills a
AEX2
l’ensenyament obligatori i fan ús del menjador escolar.
AEX1
Casos que no compleixen els criteris establerts però que tenen
una situació socioeconòmica d’excepcionalitat i cal estudiar al
final del termini de presentació de sol·licituds.
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Alumnes amb dret a la gratuïtat del
menjador escolar, curs 2003/2004:
Per a aquest curs, hi ha 1.460 alumnes
escolaritzats a centres públics de la comarca amb dret a la gratuïtat del servei; 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 (primària,
secundària -ESO- i educació especial);
aquesta despesa, aproximadament, ascendirà a 978.986,44 €.
●

Nivell

beneficiaris

Primària

318

Secundària obligatòria (ESO) 941
Educació especial

201

Gestió de menjadors escolars:
Programa iniciat el curs 97/98, el qual comporta la signatura d’un conveni
entre les parts afectades: Ajuntament, Associació de Pares i Mares del centre
i el mateix Consell Comarcal. La direcció del centre escolar també col·labora,
d’acord amb el que especifica el marc legal vigent, en la gestió d’aquests menjadors.
Aquest curs escolar es gestionen els següents menjadors escolars:
●

-

●

CEIP SANT JORDI (Sant Jordi Desvalls), amb 20 comensals.
IES LLAGOSTERA (Llagostera), amb 18 comensals.
CEIP SANTA MARGARIDA (Quart) amb 101 comensals.
CEIP MAS MASÓ (Salt), amb 28 comensals.
CEIP FONT de la PÓLVORA (Girona), amb 151 comensals.

Ajuts de menjador a centres privats concertats:

Per al curs 2003/2004, s’han atorgat 48 ajuts a alumnes del centre
privat
concertat
d’Educació
Especial Joan Riu de Sant Gregori
per un import global de 12.460 €.
També s’han atorgat ajuts de menjador escolar a alumnes derivats
per la Comissió d’Escolarització
Permanent
del
Departament
d’Ensenyament a centres privats
concertats de la comarca. Aquest
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curs 2003/2004, s’han atorgat 212
ajuts per un import global de
65.333,70 €.

En el quadre següent es presenta la
distribució d’ajudes per nivells:

TRANSPORT ESCOLAR

●

Gestió del transport escolar col·lectiu, curs 2003/2004:
Aquest servei a la comarca suposa la contractació de 42 autobusos. D’aquests, n’hi ha 5 adaptats
per al transport de persones amb
disminucions físiques, i a més 2
furgonetes, de les quals 1 també
és adaptada per al servei de
transport de persones amb disminució.
D’acord amb el marc legal, cada
servei compta amb els acompa
nyants necessaris per vehicle, que
en total, són 50 per a aquest curs.
Aquest curs escolar s’ha realitzat,
en el marc de les activitats de formació continuada de les persones que fan d’acompanyants de
transport, una jornada específica
sobre l’actuació dels acompanyants en casos d’emergència,
urgència, etc.
a càrrec de la
Direcció General de Trànsit.
Amb aquesta infraestructura s’ha
prestat el servei de transport
escolar a un total de 2.195 alumnes :
●

- 708 alumnes de primària
- 1.328 alumnes de secundària
- 208 alumnes d’educació especial
Per al curs 2003-2004, la despesa global d’aquests serveis de transport
escolar es preveu de 2.046.327,26 €.

Ajuts individuals de desplaçament, curs 2003/2004:
Pel que fa a l'alumnat de centres
públics de primària, secundària i
educació especial, es van concedir
77 ajuts, la despesa dels quals va
ascendir a 36.354,51 €
Els alumnes beneficiaris d’ajut de
centres d'educació especial privats
concertats, que van ser 78, representen una despesa per al Consell
Comarcal de 174.454,23 €
Són ajuts per cobrir parcialment o
totalment la despesa de transport,
quan aquest no es pot assumir com
a transport escolar col·lectiu.

També hi ha alumnes amb ajut de
transport de centres privats concertats de primària i secundària de la
comarca, quan aquests han estat
derivats per la Comissió de
Matriculació del Departament
d’Ensenyament a algun d’aquests
centres i la distància fa necessari un
mitjà de transport. En total, durant
el curs 2003-2004, s’han concedit
20 ajuts, la despesa dels quals va
ascendir a 6.391,25 €.
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Cultura
BANYS ÀRABS DE GIRONA

Enguany un total de 93.387 persones
han visitat els Banys Àrabs de Girona.
Cal destacar els programes de visites
guiades que al llarg de l’any es realitzen: en concret de dilluns a divendres
durant el calendari escolar està a disposició de tots els centres educatius, i
els dissabtes al matí, d’octubre a juny,
es realitzen dos torns per a públic en
general, especialment pensades per al
públic local.
La novetat en la programació d’activitats culturals en els Banys Àrabs de
Girona ha estat l’espectacle Una nit
als Banys, realitzat el dimecres 30 d’abril, i els dies 1, 2 i 3 de maig a les 9 i
a les 10 del vespre. L’espectacle, a
càrrec de Cràdula Teatre, ha comptat
CONCURS FOTOGRÀFIC DEL GIRONÈS
Un total de 120 treballs pertanyents a 41 fotògrafs, han
estat presentats a l’únic tema convocat en aquesta edició i dedicat a la comarca del Gironès:

- 1er premi, 1.000 €, Josep M. Fusté
- 2on premi, 450 €, Enric Roca,
- 3er premi, 250 €, Jesús Vázquez
L’acte de lliurament de premis es fa coincidint amb la inauguració d’una exposició que inclou una selecció de les millors fotografies. Aquesta exposició es va
poder veure el mes de juliol a la seu del Consell Comarcal del carrer del Sac.
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amb la participació de Raquel Font,
Judit Teixidor, Mireia Farré, Marc Amat i
Jordi Serra com a intèrprets, amb textos
de Roger Costa Pau i Carles Vivó, música de Lluís Caballeria, intèrprets musicals David Codina, Vladimir Vilar, Quim
Guerra, Núria Madí i Natàlia Escalera,
disseny de Manel Bayo, cuina Arnald
Bosch i direcció a càrrec de Mon Bover.
L’habitual programació d’una exposició
d’escultura contemporània durant els
mesos d’estiu, la celebració d’actes culturals diversos, com ha estat presentacions de llibres, entregues de premis o
la celebració de lectures de poemes i
concerts, o la participació en l’Exposició
de Flors de Girona, col.laboren a fer d’aquest monument un espai de cultura
obert a la ciutat.

XERRADES I EXPOSICIÓ DE PATRIMONI

L’any 2003 es va inaugurar una nova
exposició de divulgació del patrimoni
arquitectònic i arqueològic de la
comarca del Gironès. En aquesta ocasió l’exposició oferia una mirada al ric i
variat patrimoni religiós dels 27 municipis del Gironès, des de l’època prehistòrica fins a les darreres manifestacions arquitectòniques.
Amb aquesta exposició, que ha estat
itinerant i que s’ha pogut veure als
municipis de Girona, Cassà de la Selva,
Fornells i Cervià de Ter, s’han organitzat
conferències que han permès aproximar als municipis on s’han realitzat el
valor del seu patrimoni.

Amb les activitats de divulgació del patrimoni que s’han organitzat aquests
darrers anys, es segueix l’objectiu de potenciar el coneixement d’uns edificis,
a voltes destacats i valorats, però sovint desconeguts per a la gran majoria, fet
que els fa molt vulnerables a possibles modificacions o destruccions. El
Consell Comarcal, amb aquesta difusió, vol col.laborar en el reconeixement
d’aquest patrimoni de tots, i en conseqüència en la seva defensa, restauració
i protecció.

CANT CORAL
Tardor Coral
El 2003 es va celebrar la setena edició de la Tardor Coral al Gironès, una activitat
que consta d’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 de corals procedents de les comarques de Girona i de la Catalunya nord, que
van realitzar diversos concerts simultanis a diverses poblacions de la comarca i un
de conjunt a la Rambla de Girona.
Campanya de Nadal
Aquesta campanya vol donar suport als ajuntaments de la comarca en les programacions de música coral que es realitzin durant les dates de Nadal. En aquesta
ocasió han estat els ajuntaments de Madremanya, Sant Julià de Ramis, Llagostera,
Llambilles, Sarrià de Ter i Vilablareix, els que han programat concerts que s’han
beneficiat d’aquests ajuts.

SORTIDES CULTURALS A BARCELONA
Amb l’objectiu d’apropar el teatre als pobles de la comarca, el Consell Comarcal
organitza sortides a diversos espectacles teatrals i musicals de Barcelona. Aquestes
sortides pretenen potenciar l’hàbit d’anar al teatre entre els habitants dels nuclis de
població més allunyats dels grans equipaments culturals.

memòria d’activitats 2004 29

CESSIÓ DE MATERIAL

ESPORTS

Catorze municipis s’han beneficiat de trenta-vuit 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.

La secció d’esports del Consell
Comarcal del Gironès aquest any
2003 ha presentat una nova edició
de la campanya d’ajuts de l’activitat
esportiva al Gironès, la qual va dirgida a totes les entitats de la comarca
que desenvolupen activitats de promoció de l’esport fins a les categories
juvenils. En concret, aquests ajuts van
destinats al manteniment de l’activitat esportiva dels equips de base,
l’adquisició de material esportiu, l’organització d’activitats i actes esportius excepcionals.
El Consell Comarcal ha col·laborat
també amb l’entrega de trofeus a les

entitats que han organitzat al llarg
de l’any competicions esportives.
Per altra banda, el Consell Comarcal
també col·labora amb el Consell
Esportiu del Gironès, l’activitat del
qual està centrada en la promoció
de l’esport base, l’organització dels
jocs escolars, la formació de monitors i entrenadors, la cessió de
material esportiu, l’organització de
colònies i estades esportives i l’assessorament de clubs.

SERVEI COMARCAL DE PREMSA
Durant l’any 2003 s’han realitzat un total de 57 difusions als mitjans de
comunicació, entre rodes de premsa, comunicats i convocatòries, d’activitats
organitzades pel mateix Consell Comarcal, activitats realitzades conjuntament entre el Consell Comarcal i diversos ajuntaments, projectes procedents
d’organismes autònoms, i a la difusió de projectes procedents exclusivament
d’ajuntaments de la comarca del Gironès, ja que aquest servei es posa a la
seva disposició per difondre informacions des de la seu del Consell
Comarcal.
També s’ofereix informació de les activitats i serveis que realitza el Consell
Comarcal del Gironès, a l’agenda i la pàgina web del Consell.
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CASA DE CULTURA LES BERNARDES
EXPOSICIONS
GENER
Birgitt Ter Steege
Formes bàsiques
Cavalcada de Reis
Martín Franco
Primera exposició
FEBRER
Carme Pujol i Julio Gato
Expo Jove
MARÇ
Antoni Homs
Jordi Oliveras i Cia.
Ma.del Mar de Ribot
Joves Fotògrafs
Península Valdés
ABRIL
Diana Usaciovaité
Experiments de Primavera
Caín i M.Fonsdeviela
Elisabeth Serra
Elements de la natura: terra, foc, aire i aigua.
MAIG
Patxé
1980-2003
Biblioteca Massagran
Llibre gegant Massagran
Magda Juan
JUNY
Alumnes de l'Escola d'Art Paco Morgado
Puà Perpiñà
Alumnes de la Casa de Cultura Les Bernardes
Alumnes de l'escola de Glòria Cortina
Girona
JULIOL
Lisa Mademon
SETEMBRE
Puà Perpiñà
Hien Cao
OCTUBRE
Moisés Auguet
Àngel Núñez
UOC
La dona a l’Índia rural
Cano
NOVEMBRE
Mercè Ortiz
Loreto Forcada i Elisa García
DESEMBRE
Joaquima Cases
Pont entre dues cultures
Kosovo
Fotografia

Pintures i objectes
Fotografies
Pintura

Maçanet de Cabrenys
Salt
Salt

Escultura

Banyoles i Girona

Pintura
Aerografia
Fotografia
Fotografia

Sant Feliu de Guíxols
Salt

Pintura
Pintura
Pintura

Girona
Vilablareix i Girona
Olot

Pintures

Garriguella
Salt
Salt

Pintura

Girona

Nines de Drap
Arts Aplicades i Labors

Pintures i dibuixos
Girona
Salt
Pintures i dibuixos

Salt

Pintura

Banyoles

Nines del curs
Aerografia

Girona
Sils

Maquetes d'eines del Camp
Pintures a l'oli
Fotografia
Aquarel·les

Salt
Salt
L'Escala

Pintura
Pintura

Blanes
Figueres

Pintura

GironaUOC Exposició sobre

CURSOS
Arts aplicades, Labors, Cuina, Cuina natural, Cuina de Nadal, Àpats freds, Curset de gelateria, Alta pastisseria, Curset de postres, Tast de vins (inici
i nivell mitjà), Anglès, Anglès nens, Intensiu d'anglès, Francès, Italià, Informàtica, Internet, Ioga, Tai-txí, Meditació japonesa, Control mental,
Grafologia, Gimnàstica, Massatge relaxant, Automassatge, Comunicació oral, Comunicació efectiva, Fotografia, Jardineria, L'art de fer paquets,
Art floral nadalenc, Ball Country, Curs per deixar de fumar.
CONFERÈNCIES
Gener-febrer
Març
Juliol
Octubre

"La salut mental dels nens i adolescents" pel Dr. Cornellà.
"Península Valdés"
"IV Cicle de cinema" de l'Akira Kurosawa, en col·laboració amb la UOC i diversos crítics de cinema.
"L'ergonomia a casa – El mal d'esquena" pel Dr. Madera.
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Servei de Català

SERVEI COMARCAL DE CATALÀ DEL GIRONÈS
El Servei Comarcal de Català del Gironès pertany al
Consorci per a la Normalització Lingüística i actua en
coordinació amb el Centre de Normalització Lingüística
de Girona i l'Oficina de Català de Salt. Conjuntament atenem tota la població de la comarca.
Les actuacions s’estructuren en tres grans àrees: assessorament lingüístic, ensenyament del català i dinamització.

2. Ensenyament del català

1. Assessorament lingüístic
El Servei Comarcal de Català del Gironès ofereix un servei
d'assessorament lingüístic que pot ser personalment, per
telèfon, per fax i per correu electrònic, sistema aquest darrer
cada vegada més utilitzat pels usuaris tant de l'Administració
local com dels sectors d'arts gràfiques, empreses i particulars.
L'any 2003, aquest servei ha fet 503 revisions, de les quals
237 s'han fet per mitjà del correu electrònic (47,1%), que
sumen un total de 1.837 pàgines. S’han atès 160 consultes.
El total d’usuaris ha estat de 98.

aspectes lingüístics que cal tenir en
compte a l'hora d'elaborar les bases.
Un dels objectius d'aquest any ha estat
conscienciar la població per aconseguir
un canvi d'actitud dels catalanoparlants
a adreçar-se en català a les persones
nouvingudes després de constatar el
costum molt estès que la majoria de
catalanoparlants solen adreçar-se als
estrangers en castellà. Aquest missatge
s'ha inclòs en els calendaris de sobretaula que s'han distribuït a finals d'any.
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L'oferta formativa de català per a adults del Consorci per a
la Normalització Lingüística a la comarca abraça diverses
modalitats: cursos presencials, cursos a distància i autoaprenentatge i s'estructura gràcies a la coordinació del
Centre de Normalització Lingüística de Girona, l'Oficina de
Català de Salt i el Servei Comarcal de Català del Gironès.
L'any 2003 s'han realitzat cursos a les poblacions de
Girona, Salt, Cassà de la Selva, Llagostera i Sarrià de Ter; els
d’aquestes tres darreres poblacions organitzats directament pel SCC del Gironès. Des del SCC també s’han tutoritzat els alumnes de nivell S3 de la modalitat de distància.

3. Dinamització
El Servei de Català participa en els processos de selecció
de personal del Consell Comarcal i dels ajuntaments que
ho sol·liciten. La participació pot consistir en l'elaboració i
la revisió de les proves de català i també en l'assessorament pel que fa a certificats oficials, equivalències, o en els

S’ha participat en el programa “En
català, tu hi guanyes” i s'han emès a
Top Gironès (Cassà de la Selva) i Ràdio
Sarrià falques radiofòniques de la campanya “I tu que ets d'aquí, no els parlaràs en català?”
En aquest sentit, també s'ha participat
en la campanya Voluntaris per la llengua per afavorir, fora de les aules, l'aprenentatge de la llengua i el coneixement de la nostra cultura i de la nostra
societat a les persones que fa poc

temps que viuen a Catalunya. Es tracta
de posar en contacte persones catalanoparlants amb persones nouvingudes
que vulguin destinar una hora a la setmana, durant deu setmanes, a conversar en català.
S'han realitzat també altres actuacions
de difusió del Servei i de les diverses
campanyes a través de l'agenda mensual del Consell Comarcal que es publica al Diari de Girona i El Punt i en diverses publicacions locals.



Escola de Música
QUINZE ANYS DE L’ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS (EMG)
L’EMG després d’aquests 15 anys d’història han conseguit esdevenir un dels referents de l’aprenentatge musical a la comarca, en
especial als municipis petits, que l’ha portada a tenir prop de 400
alumnes matriculats el curs 2003-2004.
La finalitat de l’EMG és formar futurs professionals o afeccionats a
la música i promoure’n l’aprenentatge. En l’actualitat les activitats
docents musicals s’adrecen als més petits, als joves i també als
adults dins una àmplia oferta instrumental: contrabaix, flauta de
bec, flauta travessera, guitarra, piano, saxòfon, teclat, violí, violoncel,
tible, tenora...
L’objectiu de L’EMG per al proper curs és continuar amb la tasca de
divulgació i projecció de l’oferta musical de l’EMG, però sobretot
millorant la qualitat en l’ensenyament musical.
Aquests 15 anys no haguessin estat possible sense la col·laboració
del Consell Comarcal del Gironès, dels ajuntaments, del professorat i en especial de la participació dels alumnes.
A tots vosaltres, la nostra més gran enhorabona i felicitació
EMG
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