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En aquest moment hi ha a sobre la taula dels nostres representants polítics

Gabriel Casas i Soy
President del Consell Comarcal del Gironès

El model de societat actual, constant-

ment en transformació, ens exigeix un
replantejament continuat dels serveis
i les actuacions que l’Administració
ofereix a la ciutadania.
Aquesta readaptació constant també
ha de poder respondre efectivament
a les noves necessitats que ens proposen grans canvis estructurals en el
funcionament del país.
No obstant això, és important deturar-se un moment i fer balanç del
que han estat aquests dos anys de
govern, un govern que ja transpira
canvi en les formes i els mètodes per
la via del consens i el treball conjunt
entre diferents forces polítiques.
En l’equador de la legislatura podem
assegurar que aquesta nova manera
de fer política ha inﬂuït en la gestió
del Consell i en l’acostament als municipis, l’extensió dels serveis existents i l’aparició de molts altres de
nous demostra que la nostra intenció de canviar el tarannà del Consell
Comarcal s’està aconseguint.

la discussió de l’Estatut d’Autonomia i el ﬁnançament de la Generalitat de
Catalunya, temes crucials i que han de marcar l’esdevenir de Catalunya en els
propers anys. Darrere seu hi ha altres temes igual d’importants com poden
ser, entre d’altres, el de l’organització territorial de Catalunya. Però de moment el dia a dia no s’atura, els escolars han d’agafar l’autobús per anar a collegi, han d’utilitzar els menjadors escolars, les escombraries s’han de recollir,
els carrers s’han de netejar, s’han de fer campanyes d’educació ambiental,
hem de tenir cura de l’atenció a domicili de la gent gran, de la promoció
econòmica i turística de la comarca, hem de seguir amb les competicions
esportives i amb els esdeveniments culturals, els nois i noies de la comarca
han d’anar a classes de música o a activitats juvenils, els ajuntaments de la
comarca necessiten recaptar els impostos i lluitar per a la millora dels seus
equipaments i infraestructures. Cada dia hem de treballar per la continuïtat i
millora dels serveis públics locals. Mentre es van discutint i arribant a acords
sobre les qüestions de país hi ha d’haver qui s’ha de preocupar del dia a dia
i en això ajuntaments i consells comarcals fem la nostra feina. Ja ens diran si
l’hem de fer com a consells comarcals, com a vegueries o com a mancomunitats, el cert és que la feina s’ha de fer igual i, indiscutiblement millor, si arriben
els recursos esperats.
A les vostres mans deixem un resum de les petites activitats, que fetes dia a
dia amb esforç i dedicació fan gran un país.

Projectes com l’escola de teatre
del Gironès o l’Escenari d’Hivern
han apropat la cultura teatral als
pobles de la comarca. La gestió que
està duent a terme l’Àrea de Turisme comença a donar els seus fruits.
Alguns municipis de la comarca han
començat la recollida de la fracció
orgànica de les deixalles i molts més
ho faran durant el proper 2005 i tot
això és tan sols una mostra dels projectes que s’han iniciat en aquests
dos anys.
Molts altres projectes en què estem
treballant i que veuran la llum en els
propers mesos faran donar un nou
salt de qualitat a la gestió dels serveis del Consell Comarcal. I aquest
és l’únic desig dels qui treballem en
aquesta institució, millorar la vida
quotidiana de totes i tots afegint més
qualitat a serveis que ja s’ofereixen o
creant-ne de nous que afegeixin benestar a veïns i veïnes dels municipis
de la nostra comarca.

David Mascort i Subiranas
Vicepresident
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MUNICIPIS DE LA COMARCA
LLAGOSTERA

SANT JORDI DESVALLS

Pl. Castell, 1
17240 LLAGOSTERA
Tel. 972830375
Fax. 972805468
www.llagostera.org
ajuntament@llagostera.org

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

LLAMBILLES

SANT JULIÀ DE RAMIS

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

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

MADREMANYA
Pl. Major, 1
17462 MADREMANYA
Tel. 972490159
Fax. 972490160
www.ddgi.es/madremanya
madreman@ddgi.es
QUART
Pl. de la Vila, 2
17242 QUART
Tel. 972469171
Fax. 972468780
www.ajquart.com
ajuntament@ajquart.com
AIGUAVIVA
Pl. Constitució,1
17181 AIGUAVIVA
Tel. 972235007
Fax. 972235461
www.aiguaviva.info
ajuntament@aiguaviva.com

CANET D’ADRI

FLAÇÀ

SALT

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
www.ddgi.es/flaca
flaca@ddgi.es

Pl. Lluís Companys
17190 SALT
Tel. 972249191
Fax. 972237072
www.viladesalt.org
smac@viladesalt.com

BESCANÓ

CASSÀ DE LA SELVA

FORNELLS DE LA SELVA

SANT ANDREU SALOU

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

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

BORDILS

CELRÀ

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

Ctra. de Juià, 48
17460 CELRÀ
Tel. 972492001
Fax. 972492788
www.celra.net
ajuntament@celra.net

CAMPLLONG

CERVIÀ DE TER

Camí de l’Església
17457 CAMPLLONG
Tel. 972461504
Fax. 972463408
www.campllong.com
campllong@ddgi.es

C/ Priorat, 29
17464 CERVIÀ DE TER
Tel. 972496101
Fax. 972495768
www.ddgi.es/cervia
cervia@ddgi.es
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Antoni Gaudí, 45
17458 FORNELLS DE LA SELVA
Tel. 972476163
Fax. 972476531
ajuntament@cassadelaselva.net www.fornellsdelaselva.org

Casa Consistorial
17457 SANT ANDREU
SALOU
Tel. 972463037

ajuntament.fornells@fornellsdelaselva.org

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

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

SANT MARTÍ DE LLÉMENA
Pl. Sant Martí
17153 SANT MARTÍ DE
LLÉMENA
Tel. 972443034
Fax. 972443155
www.ddgi.es/smartillemena
smartillemena@ddgi.es
SANT MARTÍ VELL
Pl. de l’Església
17462 SANT MARTÍ VELL
Tel. 972490401
www.girones.org/webs/
pobles/santmartivell
SARRIÀ DE TER
C/ Major, 73
17840 SARRIÀ DE TER
Tel. 972170211
Fax. 972171490
www.sarriadeter.com
ajuntament@sarriadeter.com

VILABLAREIX
Pl. Perelló, 120
17180 VILABLAREIX
Tel. 972405001
Fax. 972238764
www.vilablareix.org
ajuntament@vilablareix.org

VILADASENS
C/ Sant Vicenç, 1
17464 VILADASENS
Tel. 972496150
Fax. 972496285
www.viladasens.org
viladasens@ddgi.es
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RELACIÓ DE CONSELLERS COMARCALS
NOM
Alsina i Conesa, Cristina
Anguera i Torrents, Josep
Bagué i Roura, Joan
Bagué i Vilà, Enric
Boada i Reig, Joan
Brugué i Brengaret, Francesc
Camps i Sagué, Francesc
Cara i Fernández, Vicenç Gabriel
Carreras i Martínez, Elena
Casas i Soy, Gabriel
Casellas i Serra, Lluís Esteve
Casero i Gumbau, Roger
Company i Sitjà, Lluís
Cufí i Solé, Joaquim
Freixas i Vilardell, Lluís
Geronès i Rovira, Mònica
Grau i Plaza, Maria Dolors

2004

PARTIT

NOM

PARTIT

ERC
PSC
CiU
CiU
ERC
PSC
AEG
CiU
PSC
CiU
PSC
PSC
CiU
ERC
CiU
PSC
CiU

Lloret i Carolà, Joan
Mascort i Subiranas, David
Mera i Agudo, Alfons Manuel
Muñoz i López, Llorenç
Musellas i Vila, Josep
Noguer i de Palol, Jordi
Noguera i Sabarí, Jordi
Olóriz i Serra, Joan Baptista
Salamaña i Serra, M. Isabel
Serra i Ciurana, Josep
Torrent i Solà, Josep

CiU
ERC
CiU
PSC
CiU
CiU
AEG
IC
PSC
CiU
PSC

Veray i Cama, Concepció
Vidal i Casellas, Joan
Vidal i Fàbrega, Josep
Vidal i Mercader, Ramon
Vila i Ligero, David

PP
PSC
ERC
CiU
ERC
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PRESIDENT
Gabriel Casas i Soy
PROMOCIÓ ECONÒMICA, CULTURA,
ESPORTS I JOVENTUT

RELACIONS INSTITUCIONALS, COOPERACIÓ
I TURISME

RESPONSABLE
David Mascort i Subiranas

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
DELEGACIÓ ESPECÍFICA PER A CULTURA
Josep Vidal i Fàbrega
PROMOCIÓ ECONÒMICA
Borsa de treball
Punt d’informació d’autoempresa
Xec-Servei: Serveis a domicili
Formació
Sensibilització empresarial
Concurs d’iniciatives empresarials
Ajuts i subvencions emprenedors

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
SERVEIS INFORMÀTICS
Assessorament i manteniment
Noves tecnologies de la informació
TURISME

CULTURA
Banys Àrabs
Les Bernardes
Servei de dinamització cultural
Servei de recursos culturals

Estudi i potenciació de la comarca
Creació de productes turístics
Assessorament turístic
Pla d'accions de promoció turística
SERVEI COMARCAL DE CATALÀ
Assessorament lingüístic
Cursos de català per a adults
Dinamització lingüística

ESPORTS
Foment i ajuts a l’esport
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
RESPONSABLE
David Vila i Ligero
DELEGACIÓ ESPECÍFICA PER A
EDUCACIÓ AMBIENTAL I DEIXALLERIES
Joaquim Cufí i Solé

SERVEI DE PREMSA
FUNDACIÓ ESCOLA-EMPRESA DEL GIRONÈS
Cicles formatius

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
Senderisme

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
ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS
Música clàssica i de cobla
Música moderna
Música per a adults
ENSENYAMENT
Transport escolar
Menjador escolar
Beques de menjador
Beques de transport

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
Serveis de teleassistència
Consell Consultiu de la Gent Gran
Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
Escola de pares i mares
Escola de pares i mares d’adolescents

GERENT: Carles Mulero i Punsí
SECRETARI: Jordi Batllori i Nouvilas
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CONSELL D’ALCALDES

La nova Llei de comarques, aprovada l’any 2003,
crea com a òrgan col•legiat dels consells comarcals,
el Consell d’Alcaldes. Ha d’estar format per tots
els alcaldes dels municipis de la comarca i té com
a objectiu presentar al Ple del Consell Comarcal
propostes d’actuació d’interès per a la comarca.

Durant l’any 2004 s’ha reunit en sessió ordinària en dues
ocasions i els temes tractats han estat els següents :

- Creació de l’Autoritat Metropolitana del Transport
- Variant de Llambilles
- Dèﬁcit d’infraestructures a la comarca del Gironès
- Pla de Turisme
- Informació sobre els pactes territorials per a l’ocupació
- Informació sobre el Consorci de les Gavarres
- Informació sobre el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya
- Informació referent a la línia elèctrica Sentmenat-Bescanó-Baixàs
- Pronunciament en relació amb les plantes de tractament de purins a la comarca.

Com a compareixences de consellers de la Generalitat de Catalunya es va comptar amb la presència de
l’Honorable Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, que va fer un repàs de totes les qüestions
relacionades amb les infraestructures de la comarca.

També l’Honorable Conseller de Governació i Administracions Públiques va inaugurar la nova seu del
Consell Comarcal del Gironès el dia 27 de febrer i va
fer un repàs de qüestions relacionades amb el món
municipal.
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7
memòria
activitats

2004

GUIA DE SERVEIS

 SEU COMARCAL

 DEIXALLERIA DE SALT

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

 FUNDACIÓ ESCOLA-EMPRESA

DEL GIRONÈS
c/ Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
c/ Riera del Mus, 1-A
Tel. 972213262
17003 GIRONA
Fax 972213573
Tel. 972213262
 DEIXALLERIA DE CELRÀ
www.girones.org
Fax 972213573
c/ Espinau (Polígon Industrial de Celrà), s/n
ccgirones@girones.org
jpurra@girones.org
17460
CELRÀ
 CASA DE CULTURA LES BERNARDES
 SERVEI DE PROMOCIÓ
Tel. 661151095
c/ Major, 172
ECONÒMICA DEL GIRONÈS
17190 SALT
 SERVEI DE RECOLLIDA DE
Estació Jove de Salt
Tel. 972234695
GOSSOS ABANDONATS
av. Països Catalans, s/n
Fax 972400737
Associació Protectora d’Animals i
17190 SALT
bernardes@girones.org
Plantes de l’Alt Empordà
Tel. i fax: 972241513
 ELS BANYS ÀRABS
c/ Pont de Molins, 17
jpurra@girones.org
c/ Ferran el Catòlic, s/n
17600 FIGUERES
17004 GIRONA
Tel. 972502361
 SERVEI COMARCAL DE
Tel. 972190797
CATALÀ DEL GIRONÈS
www.banysarabs.org
 SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ
c/ Riera de Mus, 1-A
PRIMÀRIA I AJUT A DOMICILI
 ESCOLA DE MÚSICA DEL
17003 GIRONA
GIRONÈS
Tel. 972213262
 UBASP-IV Cassà de la Selva
c/ Riera de Mus, 1-A
Fax 972213573
Pl. de la Coma, 1
17003 GIRONA
www.cpnl.org
17244 Cassà de la Selva
Tel. 972 213262
girones@cpnl.org
Tel. 972460851
Fax 972 213573
Fax 972462700
www.girones.org
ubasp-IV@girones.org
 OFICINA COMARCAL
 SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA
D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR
I DE REBUIG
 UBASP-III Sant Jordi Desvalls
c/ Joan Maragall, 39, 3r, 1a
Gestió Ambiental de Residus
c/ Dr. Messeguer, 1
17002 GIRONA
Veïnat de la Bruguera Alta, 23
17464 SANT JORDI DESVALLS
Tel. 972220654
17240 LLAGOSTERA
Tel. 972798013
www.ocuc.org
Tel. 972831056
Fax 972798281
info@ocuc.org
Fax 972831579
ubasp-III@girones.org
 CONSELL ESPORTIU DEL GIRONÈS
 SERVEI DE NETEJA VIÀRIA
 UBASP-VI Celrà
Fomento de Construcciones y
c/ Riera de Mus, 1-A
Ctra. de Juià, 38
Contratas, SA
17003 GIRONA
17460 CELRÀ
Polígon Industrial Mas Xirgu
Tel. 972206149
Tel. 972492224
17005 GIRONA
Fax 972227723
Tel. 972244737
www.grn.es/cegirones
Fax 972492788
Fax 972400375
cegirones@grn.es
ubasp-VI@girones.org
www.fcc.es
 CENTRE DE BTT - EL GIRONÈS
 UBASP-VII Llagostera
 SERVEI DE GESTIÓ DELS
Local Social de Quart
c/ Barceloneta, 4
VEHICLES FORA D’ÚS
c/ del Tren, s/n
17240 LLAGOSTERA
AC Promineco
Tel.
972805558
17242 QUART
Polígon Industrial “Mas Xirgu”
Fax 972805468
Tel. 972468242
c/ Can Pau Birol, 25-27
ubasp-VII@girones.org
17005 GIRONA
 OFICINA DE REHABILITACIÓ
Tel. 972242870
D’HABITATGES
 UBASP-VIII Quart
Fax 972230810
Pl. de la Vila, 2
c/ Riera de Mus, 1-A
 SERVEI DE RECOLLIDA DE LA
17242 QUART
17003 GIRONA
Tel. 972469311
Tel. 972213262
FRACCIÓ ORGÀNICA
Fax 972469171
Fax 972213573
TIRGI
ubasp-VIII@girones.org
c/ Ter, s/n
gloria@girones.org
17460 CELRÀ
 UBASP-V Sant Gregori
Tel. 972494130
 CONSORCI DE RECAPTACIÓ
c/ Rocacorba, 6
 DEIXALLERIA DE CASSÀ DE LA
GIRONÈS - PLA DE L’ESTANY
17150 SANT GREGORI
SELVA
c/ Riera de Mus, 1-A
Tel. 972428819
c/Pla de l’Estany (Polígon
17003 GIRONA
Fax 972429079
Tel. 972206441
ubasp-V@girones.org
Industrial de Cassà de la Selva), s/n
Fax 972213573
17244 CASSÀ DE LA SELVA
Tel. 669701174
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P R E S S UPOST

PRESSUPOST PROPI DEL CCG
Òrgans de govern
Administració general
Serveis Socials
Promoció Econòmica
Ensenyament
Serveis Tècnics
Medi Ambient
Cultura, joventut i esports
Turisme

TOTAL

EUROS
359.942,00
l661.678,00
695.073,00
165.320,00
4.474.339,89
4.666.053,21
2.148.927,64
540.027,00
177.950,00

13.890.244,82

Organisme autònom ESCOLA DE MÚSICA DEL
GIRONÈS:
475.972,00



SE RV E I D E G E S T I Ó I RECAPTACIÓ DE TRIBU TS

En aquest segon any de funcionament del Consorci Servei
Comarcal de Recaptació Gironès-Pla de l’Estany s’ha superat l’esforç inicial i hem aconseguit consolidar i millorar dia
a dia el Servei de Gestió i Recaptació de Tributs.
Com a novetat legislativa cal destacar la nova Llei general
tributària, que ha comportat alguns canvis significatius en la
recaptació voluntària com són els nous terminis de notificació de liquidacions tributàries i en la recaptació executiva,
els nous tipus de recàrrec en executiva.
Volem destacar l’obertura de la nova oficina ubicada a la
seu del Consell Comarcal del Gironès, amb ampli espai per
a l’atenció al públic en tots els vessants: administratiu, de
gestió, de recaptació i de manteniment del cadastre.
Per altra part: la recaptació tributària ha millorat molt el
seu rendiment destaca la importància dels procediments
iniciats d’embargament de béns de manera massiva als contribuents deutors.
Respecte a la gestió tributària s’ha fet un gran esforç en
la millora i el manteniment de la base de dades de contribuents. També cal agrair l’esforç dels ajuntaments i del
Consorci per tal d’unificar el calendari de cobrances i el
calendari d’assistència als municipis.
Al llarg d’aquest any 2004 hem iniciat l’actualització de les
dades de l’impost de béns immobles de naturalesa urbana
en tots els municipis delegants mitjançant un extens treballl
de camp.

RESPECTE A LA RECAPTACIÓ DESTAQUEM ALGUNES DADES:
VOLUNTÀRIA
TOTAL DRETS
TOTAL PER
INGRESSAT
IDSCP*
IDCP*
CONCEPTES LIQUIDATS NETS
PADRÓ PENDENT
90.111.19
2.261.966,88 117.937,24
IBI URBANA
40.885,04
2.013.0022,41
7.415.96
144.471,26
IBI RÚSTICA
1.446,12
1.732,03
133.877,16
11.707.83
695.055,22 33.468,60
TAE
13.294,74
581.594,05
1.423,36
946.796,76
IVTM
5.711,69 122.505,97
817.154,73
5,876,67
294.927,72
ESCOMBRARIES
4.897,70
472,88
283.980,47
383,31
39.869,26
CLAVEQUERAM
403,16
64,40
40.646,25
109,87
15.951,45
CEMENTIRI
226,08
0,00
15.615,50
55.993
237.364,61 181.065,41
PLUSVÀLUA
305,42
0,00
2.140,50
8.274,31
MULTES
7.095,09
0,00
0,00
384,64
4.417,37
TAXES
4.032,73
0,00
0,00
558,24
6.512,04
ALTRES ATRIBUTS
5.953,80
0,00
0,00
SUMA TOTAL
4.655.604,87 316.937,80 179.260,48 3.885.890,57 176.105,34
IDCP*:Ingressos directes amb contret previ.
IDSCP*:Ingressos directes sense contret previ més autoliquidacions.

EXECUTIVA
AJUNTAMENT

TOTAL DRETS
LIQUIDATS
EN EXECUTIVA

Aiguaviva
Bescanó
Bordils
Campllong
Canet d’Adri
Cervià
Flaçà
Fornells
Juià
Llambilles
Madremanya
St. Andreu
St. Gregori
St. Joan Mollet
St. Jordi
St. Julià
St. Martí Llémena
St. Martí Vell
Vilablareix
Viladasens
Diputació

41.933,90
616.708,94
67.174,23
25.197,57
11.974,23
13.801,90
23.842,07
140.738,04
57.548,56
34.167,11
12.126,91
3.231,30
164.992,68
5.451,36
11.128,17
997.499,96
103.289,33
4.607,58
129.545,95
11.301,51
62.881,73

SUMA TOTAL

INGRESSAT
IDCP

1.021,67
54.983,39
7.899,42
1.872,05
1.999,35
1.106,59
2.448,90
8.3120,36
508,73
1.393,45
1.454,54
0,00
16.233,69
279,10
492,47
307.683,09
6.182,03
22,41
0,00
2.214,75
5.592,34

RECAPTACIÓ
NETA

PADRÓ

PENDENT
DE
COBRAMENT

12.812,57
91.673,66
928,43
4.116,20
4.349,61
2.869,06
2.162,49
23.392,13
1.911,86
8.106,36
3.530,68
1.919,08
29.928,69
2.108,28
1.463,55
64.240,19
9.083,04
732,41
12.208,05
2.061,12
10.240,74

2.539.142,94 421.5085,33 290.847,20

13.834,24
146.657,05
9.827,85
5.988,25
6.348,96
3.975,65
4.611,39
31.512,49
2.420,59
9,499,81
1.985,22
1.919,08
46.162,38
2.387,38
1.956,02
371.932,28
15.265,077
754,82
12.208,05
4.275,87
15.833,08

28.099,66
465.382,69
57.346,29
19.209,32
5.625,27
9.826,25
19.230,68
109.225,55
55.127,97
24.667,30
7.141,69
1.312,22
118.830,30
3.063,98
9.172,15
625.567,68
88.024,26
3.852,76
117.337,90
7.025,64
47.048,65

712.355,53 1.822.118,21

IDCP*:Ingressos directes amb contret previ.
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SERVEIS TÈCNICS
PONÈNCIA COMARCAL D’AVALUACIÓ AMBIENTAL (PCAA)

El Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, preveu que les activitats incloses
a l’Annex II.2 han de ser sotmeses
a informe de la Ponència Comarcal
d’Avaluació Ambiental.

La Ponència Comarcal d’Avaluació
Ambiental s’ha reunit 10 vegades durant l’any 2004 i els projectes presentats per a la sol•licitud de llicència ambiental han estat uns 77 expedients.

Exemples d’expedients presentats:
magatzem a l’engròs de productes
tèxtils, magatzem d’acabats de fustes,
gimnàs, estació de servei, ludoteca, serralleria, taller mecànic, etc.

REHABILITACIÓ D’HABITATGES
L’oficina de rehabilitació ha continuat al llarg del 2004 amb la
seva tasca d’informació sobre els ajuts que ofereix la Generalitat
en matèria de rehabilitació d’habitatges, i ha fet el seguiment,
l’assessorament i les inspeccions tècniques dels expedients.
Fins al 29 d’abril de 2004, data en què va entrar en vigor el
decret 268/2004, de 17 d’abril, el nombre de sol•licituds d’ajuts
de la comarca recollides des d’aquesta oficina, havia estat de 32.
La nova normativa, que establia el tancament provisional de les
sol•licituds relatives a les línies d’ajut de rehabilitació d’habitatges,
ha fet que es reduís el nombre d’entrada d’expedients, tot i la
tasca d’informació que s’ha continuat oferint a l’usuari tant telefònicament com personalment.

Any
1999
Girona
76
Resta
29
Total
105

2000
71
44
115

2001
65
26
91

2002
62
29
91

2003
46
33
79

2004
25
7
32

L’altre 50% serien sol•licituds d’ajuts per a la rehabilitació per
l’adequació d’habitabilitat, o per tal d’adaptar l’habitatge a la
normativa vigent.

Del total de sol•licituds tramitades, 28 sol•liciten la subvenció a
fons perdut; 1 el préstec subsidiat, i les 3 restants, ambdues coses.
Aproximadament el 50% de les sol•licituds corresponen a ediﬁcis de comunitats de propietaris. En tots aquests casos, l’ajut
sol•licitat correspon sempre a obres estructurals de l’ediﬁci,
com són les de rehabilitació de la façana, coberta o instal•lació
d’ascensor.

LLISTA DE DIRECCIONS D’OBRA
Campllong
Arranjament i urbanització de la plaça del veïnat de Can Pou
Canet d’Adri
Nau Polivalent, 2a fase
Celrà
Rehabilitació de diferents espais i carrers del nucli antic
Cervià de Ter
Pavimentació carrer accés pista poliesportiva
Pavimentació de la ronda entre Cervià i Raset
Consell Comarcal
1a fase Millora de les comunicacions viàries intercomarcals
2a fase Millora de les comunicacions viàries
3a fase Millora de les comunicacions viàries
4a fase Millora de les comunicacions viàries intercomarcals
5a fase Millora de les comunicacions viàries
6a fase Millora de les comunicacions viàries
Adequació del camí públic de Sant Andreu Salou a Fornells
Camins comarcals 4a fase –bloc.1Flaçà
Pavimentació amb reposició i millora dels serveis dels carrers del nucli antic
Pavimentació amb reposició i millora dels serveis dels carrers del nucli 2a fase
memòria d’activitats 2004

Remodelació del cementiri municipal.
Juià
Pavimentació del camí de la Costa ﬁns a connectar amb Sant Martí Vell
Pavimentació del camí entre Juià i Bordils
Llambilles
Local sociocultural 2a fase
Pavimentació del camí de Campllong
Madremanya
Cementiri municipal
Sant Andreu Salou
Adequació de la plaça de l’Ajuntament
Sant Joan de Mollet
Construcció d’una nau polivalent 1a fase
Construcció d’una nau polivalent 2a fase
Sant Jordi Desvalls
Pavimentació i renovació de serveis dels carrers del Portal i de la Mosca
Viladasens
2a fase Arranjament ctra. des del nucli a ﬁns a l’antiga N-II
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OBRES FISCALITZADES DEL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS
Aiguaviva
Nova canonada d’impulsió de l’abastament d’aigua potable
Dipòsit regulador de l’abastament d’aigua potable a Aiguaviva
Construcció del nou cementiri municipal
Ordenació d’equipaments del nucli antic fase-B
Bescanó
Ampliació serveis mèdics
Remodelació d’una part del sanejament del carrer de la Barca
Sala Polivalent
Canet d’Adri
Pavimentació del camí de Montcal a Montbó
Cassà de la Selva
Millora xarxa de distribució aigua potable per a la seva renovació i adequació contra incendis 1fase-A
Asfaltatge del camí del veïnat de Llebrers de Dalt de la CC-250 al Mas
Roca
Remodelació dels carrers del nucli antic 1a fase
Edificis municipals destinats a escola de música i escola de dansa 2a fase
Adequació de la sala Gala per a biblioteca i centre cultural Municipal 1a fase
Celrà
Instal•lacions de l’antiga fàbrica Pagans. Naus centrals 2a fase.
Fornells de la Selva
Nou ajuntament de Fornells de la Selva 1a fase.
2a fase. Del projecte de rehabilitació del nucli històric Pl. Catalunya
Girona
Nau de brigades

Llagostera
Urbanització del sector de la plaça Narcís Casas
Salt
Enderrocs, consolidació i reparacións de l’antiga fàbrica Coma-Cross
2a fase del projecte de rehabilitació parcial de l’antiga fàbrica ComaCross: sales destinades a entitats de l’Ateneu
Reforma i enllumenat a la zona entre els C/ Major, dels Països Catalans i
Manuel de Falla i la travessia Santa Eugènia
1a fase de les obres de rehabilitació parcial de l’edifici de l’antiga fàbrica
Coma-Cross: sales destinades a entitats de l’Ateneu Local
Sant Julià de Ramis
Asfaltatge d’un tram del camí del veïnat de Tomet des de la Ctra. de
Cornellà de Terri a Medinyà en el terme de Sant Julià de Ramis
Adequació de voreres i cunetes del tram entre la plaça i les escoles a
Medinyà 1a i 2a fase
Sant Martí de Llémena
Portada d’energia elèctrica a serveis públics municipals
Depuradora d’aigües residuals del nucli urbà de Llorà
Ampliació del centre social esportiu a Llorà 1a fase
Sarrià de Ter
Casal d’avis a l’edifici el Coro, 1a fase
Adequació del carrer Major, 2a fase
Viladasens
Centre Cívic

LLISTA DE PROJECTES
Rehabilitació església de Campllong
Campllong
Abastament d’aigua d’un sector important del municipi Campllong
Construcció d’una nau polivalent 3a fase

Canet d’Adri

Ampliació del cementiri municipal
Complex Poliesportiu 1a fase Camp de Futbol

Fornells de la Selva
Fornells de la Selva

Consolidació cunetes al camí del barri de l’Estació Juià
Obres de fàbrica camí fondo
Juià
Obres de fàbrica de camí de Sant Martí Vell
Juià

Asfaltatge camí Bruguera 1a i 2 a fase
Camí de la Torre 2a fase
Camí de Riudellots
Construcció d’una nau polivalent 3a fase

Sant Gregori
Sant Andreu Salou
Sant Andreu Salou
Sant Joan de Mollet

Arranjament esllavissades
Soterrament i trenat de les línies del carrer
Colomers Hospital-Parcial-i Camí Viladasens
Soterrament dels serveis del carrer Tarongeta

Sant
Sant
Sant
Sant

Asfaltatge camí veïnat de Can Vitó

Viladasens

Jordi
Jordi
Jordi
Jordi

Desvalls
Desvalls
Desvalls
Desvalls

Local sociocultural 3a fase

Llambilles

Consolidació del marge de la Riera Boscals

Sant Martí Vell

Escola Bressol
Projecte de sanejament, portada d’aigua i altres
serveis al paratge les Brugueres

Quart

Adaptació oficina Banys Àrabs

Consell Comarcal
del Gironès

Quart

LLISTA DE MEMÒRIES VALORADES
Portada d’aigua potable als disseminats
Instal•lació d’enllumenat públic al veïnat
de l’Església

Campllong

Rehabilitació de l’antiga estació del carrilet
Ampliació de la casa de la Vila

Llambilles
Llambilles

Camí de la torre 2a fase
Conservació dels marges de trams de les Rieres

Sant Andreu Salou
Sant Andreu Salou

Campllong

Arranjament del camí Rocacorba des de
Can Perarols

Canet d’Adri

Poliesportiu

Cervià de Ter

Ampliació del cementiri
Complex poliesportiu

Fornells de la Selva
Fornells de la Selva

Consolidació de cunetes al camí del barri de l’Estació
Pavimentació del camí del Pla de l’Esteve
Camí de Sant Cristòfol

Pavimentació camí de Riudellots

Sant Andreu Salou

Magatzem municipal

Sant Gregori

Juià
Juià

Instal•lació d’aigua i sanejament al nucli de Fellines
Pavimentació de voreres del nucli
Tanca i pavimentació zona equipaments
Asfaltatge camí veïnat de Can Vitó

Viladasens
Viladasens
Viladasens
Viladasens

Llambilles

Camins Comarcals 5a fase

Gironès
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MEDI AMBIENT
CAMPANYA DE COMUNICACIÓ SOBRE LA RECOLLIDA DE FRACCIÓ ORGÀNICA

La campanya de comunicació de la recollida selectiva de fracció orgànica dels residus municipals es va portar a terme als municipis de
Campllong, Cassà de la Selva i Salt, per informar els ciutadans sobre
el nou servei de recollida de la fracció orgànica dels residus municipals. Al municipi de Salt es tractava d’una ampliació del servei, ja que
aquest es va posar en funcionament a ﬁnals de l’any 2001. La campanya es va portar a terme amb un equip de 4 educadores ambientals i
es va iniciar el dia 13 d’abril i va ﬁnalitzar el 31 de juliol.

Festa de cloenda de la campanya de comunicació en foment de la recollida selectiva de la
FORM, coincidint amb la Festa Major de Salt. Juliol 2004.

Per informar sobre la campanya i el nou servei de recollida de la
fracció orgànica en si, es va optar per editar cartells informatius,
inserir falques a les emissores de ràdio locals, redactar articles a les
revistes locals i a les pàgines web municipals, enviar informació a les
entitats locals, etc.
La campanya de comunicació també incloïa la distribució entre la
població d’un kit format per un cubell de 10 litres, per facilitar la
separació de la fracció orgànica a casa, un adhesiu per identiﬁcar
els residus que hi van i els que no, així com un tríptic explicatiu. A
banda de les visites habitatge per habitatge, també es van establir
uns punts d’informació i distribució als mercats setmanals de Cassà
de la Selva i Salt. En total es van distribuir uns 3.635 kits entre els
tres municipis.
La campanya es va complementar amb xerrades als centres
d’ensenyament sobre el model de gestió dels residus municipals, així
com visites a instal•lacions de deixalleries de la comarca.

ACTIVITATS DE LA CAMPANYA

• ESCOLA DE MARES DEL CEIP LA

• ACTIVITATS A BIBLIOTEQUES I

FARGA DE SALT

LUDOTEQUES

Un total de 1.014 alumnes dels dos
centres de primària i l’IES de Cassà de
la Selva van participar a la campanya.
A Salt hi van participar 2.580 alumnes
de les 8 escoles i el centre d’educació
especial. Les activitats programades
variaven segons l’edat dels alumnes.

L’equip d’educadores va realitzar una
xerrada sobre la recollida selectiva i el
reciclatge a l’Escola de Mares de Salt.
Com que les participants eren totes
mares immigrants, algunes de les quals
no entenen ni el català ni el castellà, la
xerrada es va realitzar de forma molt
gràﬁca.

A partir del conte de Les tres bessones
i les tres erres els nens aprenien, jugant i
maquillant-se amb els colors dels contenidors de recollida selectiva, com poden contribuir a millorar el seu entorn.

• EXPOSICIÓ ITINERANT DE
L’AMBIBÚS
L’Ambibús va estar present durant el
mes de maig a Cassà de la Selva i Salt
i el van visitar els escolars dels municipis i el públic en general.

• FIRA DE PRIMAVERA DE
CAMPLLONG
L’equip d’educació ambiental va informar des de l’estand del Consell Comarcal sobre la recollida de la fracció
orgànica, el compostatge casolà i la
recollida selectiva.

memòria d’activitats 2004

• FESTA FEM AMBIENT

Cassà de la Selva i Salt van acollir aquesta activitat més lúdica durant les seves
festes majors.
• CASAL D’ESTIU A CAMPLLONG

El casal de Campllong va acollir el juliol algunes activitats de les incloses a la
festa Fem Ambient, com ara el taller de
reciclatge, etc.
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CAMPANYA “FES-HO BÉ! FÉS NATURA!”

Estovalla corresponent a la recollida del paper

La campanya consisteix en la distribució d’unes estovalles de paper
individuals entre cafeteries, restaurants i centres d’ensenyament
de la comarca, on els comensals han de localitzar i marcar un seguit d’accions correctes i incorrectes vinculades amb la recollida
selectiva que porten a terme uns personatges de còmic.

Amb el lliurament al Consell Comarcal de la butlleta de participació que s’adjunta en les estovalles, s’inicia la segona fase de
la campanya sota l’eslògan “Fes natura!”. Totes les persones que
van participar en la campanya van rebre com a obsequi un test
amb llavors per plantar-hi alfàbrega, tomateres o margarides. Amb
aquest gest es pretén fer pedagogia mitjançant l’experiència viscuda en primera persona del creixement d’una planta, i de manera
simbòlica es pretén conscienciar que els residus poden donar un
fruit.

SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA
La recollida selectiva engloba la recollida de forma separada
de vidre, paper i cartró, envasos lleugers, voluminosos, piles i
la fracció orgànica dels residus municipals.
Les dades corresponents a l’any 2004 demostren que la recollida de paper i vidre s’està consolidant en la comarca i que la
participació dels ciutadans va en augment. Aquest increment
de la participació s’ha vist també afavorit per l’esforç realitzat
pels diversos ajuntaments i el Consell Comarcal, en augmentar
el nombre d’àrees d’aportació i la freqüència de la recollida.
Durant el mes de juny de 2004 es va iniciar la recollida selectiva de la fracció orgànica en els municipis de Cassà de la Selva
i Campllong, i s’ha desenvolupat la segona fase d’implantació
d’aquesta recollida a Salt, amb la qual s’ha triplicat el nombre
Camió per a la recollida selectiva.

memòria d’activitats 2004
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GRÀFICA COMPARATIVA de LA
RECOLLIDA SELECTIVA 2000-2004
de contenidors presents al carrer. Amb aquesta nova recollida es van recuperar un total de 34 tones a Campllong, 245
tones a Cassà i 570 tones a Salt, de matèria orgànica, és a dir,
de restes de menjar de la cuina (restes de carn, peix, fruita i
verdura, etc.), que han servit per fer adob natural en la planta
de compostatge de Santa Coloma de Farners.

2.500.000 Kgs

2.000.000 Kgs

1.500.000 Kgs

Així mateix, s’han recollit 819.000 Kg de residus voluminosos,
dels quals s’han reciclat aprox. un 20% i 1.400 Kg de piles.

1.000.000 Kgs

ANY 2004

ANY 2003

2002
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PAPER

00
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ANY 2003

ANY 2002
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ANY 2000

VIDRE

ANY 2004

ANY 2003

ANY 2002
ANY 2001

ANY 2000

500.000 Kgs

PLÀSTIC

GESTIÓ DE DEIXALLERIES
Durant l’any 2004 s’han continuat gestionant les deixalleries de
Cassà de la Selva, Salt, Celrà i la deixalleria mòbil i s’ha treballat
per tal de poder construir a la comarca noves instal•lacions
de gestió dels residus domèstics molt més properes als ciutadans (minideixalleries als municipis de Madremanya, Sant Jordi
Desvalls i Sant Martí de Llémena i una deixalleria tipus B al
municipi de Sarrià de Ter per donar servei als ciutadans de Sarrià
de Ter, Girona i Sant Julià de Ramis). S’ha redactat el projecte

corresponent a la deixalleria de Sant Gregori i s’han licitat les
obres, preveient que entri en funcionament a mitjan de 2005.

Cassà

Salt

Celrà

Mòbil

5.900

5.700

3.750

253

362.048 Kg 1.080.600 Kg 217.435 Kg

7.400 Kg

Total visites
Total Kg de residus

gestionats

INVENTARI COMARCAL DE CAMINS RURALS

A mitjans d’any va ﬁnalitzar l’inventari comarcal de camins
rurals de la comarca. Amb l’objectiu de regular l’accés motoritzat a la comarca, s’han recollit tots els camins rurals de
la comarca d’amplada superior als 2,5 m i la informació corresponent a la titularitat del tram, l’amplada del vial, el tipus
de camí (forestal, ramader, etc), el tipus de ferm, el topònim,
afectacions a l’estructura del vial, limitacions especials de
velocitat, entre d’altres aspectes.

Camí rural de la vall de Sant Daniel
memòria d’activitats 2004
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CENTRE BTT
S’ha reeditat el tríptic del Centre BTT – El Gironès, amb la
presentació de les noves rutes:
• La Torratxa, per Aiguaviva i Vilablareix (14 km).
• La Bescanonina, per Bescanó i Aiguaviva (18 km).
• El Ter mitjà, per Sant Jordi Desvalls,Viladasens i
Cervià de Ter (17,25 km).
• Ruta d’enllaç entre Aiguaviva i Fornells de la Selva
(4,92 km).
Ruta de la Torratxa al seu pas per Aiguaviva.
Així mateix, es va signar un conveni de col·laboració amb el
GEiEG de Girona, per tal de fer el manteniment de la senyalització de les rutes de BTTi per donar suport tècnic a la redacció de noves rutes a la comarca.

Ruta Bescanonina.

ESTUDI, SEGUIMENT I CONTROL DELS SIMÚLIDS A LA CONCA DEL RIU TER
Arran de la constatació de la presència de sis espècies de simúlids
al llarg de la conca del riu Ter en l’estudi encarregat a aquest
efecte, es va signar un conveni amb l’Ajuntament de Girona i la
Mancomunitat del Servei de Control de Mosquits de la Badia de
Roses i del Baix Ter per procedir al tractament del riu i van disminuir des del mes de maig ﬁns al mes d’octubre. Les queixes
produïdes dels veïns dels municipis propers al riu van baixar considerablament.
Tractament al riu

PLA ESTRATÈGIC DE RESIDUS
Durant l’any 2004, es va aprovar i signar un conveni de col•laboració
entre l’Agència de Residus de Catalunya, la Diputació de Girona, el
Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Girona per a la redacció d’un Pla estratègic de tractament dels residus municipals en
l’àmbit del Gironès, i dins la zona d’inﬂuència de la ciutat de Girona.
Amb la redacció d’aquest Pla es deﬁnirà una jerarquia d’opcions de
gestió dels residus, primant les opcions de reciclatge i valorització, i
preveient les infraestructures de tractament necessàries, optimitzant
les existents en el territori i formulant propostes de gestió mancomunades.

ALTRES TEMES D’INTERÈS
Es continua prestant el servei de neteja viària a la comarca, la
recollida d’animals abandonats i el servei de gestió de vehicles
fora d’ús.

PLA DIRECTOR SUPRAMUNICIPAL
DE MOBILITAT
La Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibiltiat
del Departament de Medi Ambient va atorgar una subvenció
al Consell Comarcal per a la redacció d’un Pla de mobilitat a
la comarca, el qual estudiarà la mobilitat actual i les necessitats
de desplaçament de la comarca, realitzarà una diagnosi de la
mobilitat i establirà les bases comunes per a la redacció de
plans de mobilitat en un futur.

ESTUDI EDAFOLÒGIC DELS SÒLS
A ﬁnals d’any, es van presentar les conclusions de l’estudi dels
sòls del nord-est de la comarca que vàrem realitzar conjuntament
amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. Es presenta públicament el detall del mapa
del sòl i la composició del sòl de la zona d’estudi.
memòria d’activitats 2004
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BORSA DE TREBALL
Inaugurat oﬁcialment el 14 de febrer de 2003 i ubicat a l’Estació
Jove de Salt, el servei de borsa de treball ha experimentat un
creixement continu tant pel que fa a usuaris, com a oferta de
formació, empreses inscrites i ofertes laborals.

SERVEIS ATESOS SPEG 2004

La Borsa ha atès 563 usuaris a la comarca, 220 dels quals han
acudit al servei el 2004.

400

Amb un índex de col•locació dels inscrits d’un 38% es consolida
l’acompanyament personalitzat com a eina vàlida per a la inserció
laboral al Gironès.

0

D’altra banda, la borsa d’empreses demandants de recursos humans ha passat de 56 l’any 2003 a 90 l’any 2004.
El Servei de Promoció Econòmica del Gironès (SPEG) ha donat
especial èmfasi a la formació i el 2004 ha organitzat un total de 12
cursos: 2 de neteja industrial, 1 d’atenció al públic, 7 d’informàtica
bàsica i 2 de realització i continguts de CV, carta de presentació i
tècniques d’entrevista.
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ÍNDEX D’INSERCIÓ 2004

18%

ÍNDEX D’INSERCCIÓ 2004

38%

XERRADES A LES ESCOLES

El 2004 s’ha informat a través d’un total de 14 xerrades
interactives, de les diferents sortides al mercat laboral, amb
especial atenció a l’opció de l’autoocupació en cicles formatius.

SERVEI AUTOEMPRESA
El Consell Comarcal és un punt d’informació del Servei Autoempresa del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
que té la funció d’orientar i ajudar els nous emprenedors al començament de la seva activitat.
memòria d’activitats 2004

El 2004 s’ha realitzat l’assessorament en primera visita a més de
40 nous projectes empresarials dels quals d’un 15 a un 20% constituiran empresa ﬁnalment.
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SENSIBILITZACIÓ EMPRESARIAL
S’ha editat, conjuntament amb d’altres consells comarcals, un manual de bones pràctiques empresarials, socials i mediambientals,
un diari sobre la conciliació laboral i familiar i un suplement sobre
la inserció de col•lectius amb diﬁcultats especíﬁques. Aquests han
començat a ser distribuïts estratègicament al teixit empresarial
del Gironès amb la ﬁnalitat de conscienciar l’empresariat respecte
problemàtiques socials amb propostes operatives i rendibles.

AJUTS A LA CREACIÓ I DESENVOLUPAMENT D’EMPRESES
Incentius per a la creació d’empreses.V Concurs d’iniciatives empresarials Trepitja Fort 2004

iniciatives dels guanyadors com les de la resta de participants han
estat difoses en els principals mitjans per tal de reconèixer-los
l’esforç emprenedor.
Els ajuts, atorgats a 12 empreses de la comarca de diversos sectors
(cultura, salut, medi ambient, turisme, serveis a l’empresa, etc.) i
de recent constitució, van dirigits a afavorir la creació i consolidació d’empreses i promoure aquelles que es basen en criteris
de responsabilitat social i que destaquen per la seva capacitat de
generar ocupació.

El V Concurs de joves empresaris pretén fomentar l’esperit i la
capacitat emprenedora, i premiar projectes innovadors que destaquen per l’originalitat, el foment del reequilibri territorial, les
mesures adoptades per a la preservació del medi ambient i per la
capacitat de crear ocupació.
El 2004 han estat escollits 13 participants ﬁnals, dels quals 3 han
rebut premis en metàl•lic per un valor total de 12.000 €. Tant les

NOUS FILONS D’OCUPACIÓ: SERVEIS D’AJUDA A DOMICILI
El Xec-Servei és una eina que permet activar el sector del Servei
a Domicili a la comarca i al mateix temps beneﬁciar-ne els seus
usuaris amb descomptes a través de Xecs expedits pels ajuntaments i les UBASP.

El total de xecs repartits entre els municipis de Bescanó, Bordils,
Cassà, Fornells, Quart, Salt, Sant Gregori, Sarrià i Vilablareix ha
estat de 7.780, i s’han efectuat 3.880 serveis, per la qual cosa es
consolida aquest servei amb vista a properes edicions.

Aquest any s’han homologat dues noves empreses (Associació
Vitae Integrae i Jubilus Associats) i s’han actualitzat les existents
a l’oferta de l’any passat (9 empreses; Ispa, Sersa, Artris, Asisgran,
Fisio Girona, Càrites Girona, Sara Blanquera C., Taxis Font Massegur, Taxi Girona).

memòria d’activitats 2004
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TURISME

Després d’un any de funcionament de l’Àrea de Turisme queda
molta acció a fer, però s’ha aconseguit el propòsit de crear nivells
d’interacció molt satisfactoris amb agents turístics privats i públics de la comarca a partir dels quals neixen iniciatives que han
d’ajudar en la dinamització econòmica, social i humana dels 27
municipis del Gironès.
El concepte de turisme a la comarca prioritza el turisme familiar
d’interior, amb les passejades a peu, les passejades en bicicleta, les
passejades de cultura, les passejades d’emocions, les passejades
d’esdeveniments, les passejades gastronòmiques i les passejades

industrials. Totes aquestes propostes s’engloben en el projecte
Gironès, terra de passeig.
La presentació de l’Àrea de Turisme dins una de les activitats de la
1a Jornada de Turisme del Gironès, el 20 de febrer de 2004, donava a conèixer la diagnosi de la comarca amb les seves oportunitats
i mancances, i proposava un pla d’actuacions que hauríem d’anar
desenvolupant amb la implicació i el compromís de tots els agents
turístics privats i públics de la comarca durant els propers anys.

http://www.girones.org/turisme/

ACCIONS DESENVOLUPADES
Les actuacions desenvolupades al llarg del 2004 s’han dirigit a
potenciar el turisme familiar d’interior subratllant l’interès del
Gironès per a aquells que gaudeixen passejant. És per això que
s’estan senyalitzant nous espais i noves rutes aptes per a tothom.

Actiu que va tenir lloc a Cornellà de Llobregat el passat mes de
novembre. Totes aquestes accions s’emmarquen dins el Pla de
Fires del Patronat Costa Brava-Girona, on els consells comarcals
s’aixopluguen.

Per altra banda, s’ha editat material turístic divers del Gironès com
ara el Mapa de recursos turístics, amb un total de 20.000 exemplars,
o el catàleg Turisme rural: passejades i natura, amb 15.000 exemplars
i amb la col.laboració de les 17 cases rurals participants.
L’oferta turística de la comarca ha viatjat i s’ha donat a conèixer
dins la iniciativa Girona Viva a Sant Sebastià, Vitòria, València i Barcelona on s’han atès prop de 2.000 consultes personalitzades.
També ha estat present a la Fira Agrotur del Turisme Rural i Oci

Jornada de descoberta amb els agents turístics de la comarca.

La tasca de donar a conèixer els recursos turístics de la comarca no
només s’ha enfocat cap a l’exterior. Familiaritzar amb els encants
de l’entorn els agents prestataris d’allotjament o els professionals
de la informació i la promoció turística del Gironès era l’objectiu
principal de les Primeres jornades de descoberta del Gironès.
Aquestes consistiren en 3 sortides de camp als diversos espais
d’interès turístic dels municipis de Salt, Sant Martí de Llémena,
Canet d’Adri, Cassà de la Selva, Llagostera, Aiguaviva, Bescanó, Girona, Sant Julià de Ramis, Celrà, Sant Martí Vell i Madremanya.
L’Àrea de Turisme del Gironès també ha procurat afavorir les relacions amb institucions del sector, com ara el Patronat de Turisme
Costa Brava-Girona, l’Associació d’Hostaleria Girona-Radial, la
UdG i la Direcció General de Turisme de Catalunya i amb els 27
ajuntaments de la comarca per tal d’aconseguir major sensibilització en termes de dinamització turística.
memòria d’activitats 2004
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També s’han mantingut sessions de treball tècniques amb les diferents àrees de turisme comarcal de les restants comarques gironines, a ﬁ i efecte de procurar complicitat positiva i coherència
professional en el conjunt de propostes i accions turístiques de
les comarques gironines.

A partir del debat, l’intercanvi d’experiències i el treball conjunt
amb els subsectors turístics es pretén assolir una millora de la
competitivitat dels agents turístics del Gironès i afavorir el desenvolupament econòmic generant ocupació i diversiﬁcació de
l’activitat econòmica.

Les relacions amb agents turístics privats (empreses d’activitats
i oci, allotjaments rurals, hotelers i extrahotelers, restaurants i
clubs de joves cuiners, agències de viatge especialitzades, empreses d’organització d’esdeveniments, etc.) s’han enfocat a
l’assessorament turístic i a l’establiment de punts d’encontre com
les Taules Tècniques de Treball.

Tot això és precursor del Club de la Competitivitat de la comarca
que s’ha creat per tal de conduir, planiﬁcar i dotar de contingut
un Pla de dinamització de producte a presentar a la Generalitat
de Catalunya.

memòria d’activitats 2004
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JOVENTUT
POLÍTIQUES LOCALS I COMARCALS DE JOVENTUT

Aquest any, s’ha continuat impulsant i coordinant el Pla comarcal
de Joventut que inclou les polítiques de joventut que porta a terme el Consell Comarcal en matèria educativa i cultural, d’accés al
món del treball i l’habitatge, salut, participació ciutadana, equilibri
territorial i cohesió social.
S’ha coordinat i fet el seguiment dels plans locals de joventut que
han impulsat 8 ajuntaments de la comarca (Cassà de la Selva, Celrà, Cervià de Ter, Flaçà, Fornells de la Selva, Salt, Sant Gregori i

ESTUDI DE LA REALITAT JUVENIL A
LA COMARCA DEL GIRONÈS

Sant Jordi Desvalls). També han rebut suport econòmic de la Secretaria General de Joventut Quart i Vilablareix, que enguany no
tenien un Pla local.
Per altra banda, han manifestat interès a dissenyar un Pla local els
municipis de Bordils, Girona, Llagostera, Sarrià de Ter i MedinyàSt. Julià de Ramis.

TROBADES PER A ALCALDES,
REGIDORS I TÈCNICS

L’any 2004 s’ha realitzat, amb col•laboració amb la Consultoria
Sociopolítica Neòpolis, un estudi de la realitat dels joves a la comarca del Gironès que ha de permetre conèixer els problemes i
les necessitats que no estan resolts amb les polítiques de joventut
que es duen a terme.

Les trobades per a alcaldes, regidors i tècnics tenen per objectiu
deﬁnir i concretar les polítiques de joventut a l’àmbit local i comarcal. Alguns dels temes tractats a les reunions informatives
han estat les conclusions de l’estudi de les realitat dels joves del
Gironès i la diﬁcultat d’accés a l’habitatge.
Presentació de les conclusions de l’estudi sobre la realitat juvenil de la comarca.

CAMP DE TREBALL “RECUPEREM
EL CASTELL DE PALAGRET”
Del 4 al 17 de juliol, setze joves d’entre 14 i 18 anys van participar
en el Camp de Treball per a la recuperació arqueològica del Castell de Palagret a Celrà organitzat per l’Associació Naturalista de
Girona, l’Ajuntament de Celrà, el Consell Comarcal del Gironès i
el Consorci de les Gavarres.

memòria d’activitats 2004

TARGETA BUS JOVE “BUS NOCTURN
A FIRES -GIRONA I SALT”
Per afavorir l’ús d’aquest transport, es va repartir una targeta de descompte per als joves que reduïa el cost al 50%.
Durant 10 nits, gairebé 2.500 persones van utilitzar aquest
servei, durant les Fires de Girona.
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ACCIONS DE SUPORT A LES ENTITATS JUVENILS DE LA COMARCA:
WEB d’entitats juvenils
Aquest any s’ha fet una revisió de les diferents entitats juvenils, les plataformes i altres models de participació juvenils existents del Gironès amb la col•laboració
dels ajuntaments de la comarca.
El nombre d’entitats juvenils registrades
és de 167.

TIPUSATSD’ENTITATS
· entitats ecologistes i d’educació ambiental.
· entitats professionals juvenils.
· entitats de drets civils i ciutadania.
· entitat juvenil de pau i desenvolupament.
· entitat juvenil sindical.
· plataformes juvenils

TROBADA D’ENTITATS
JOVENILS AL GIRONÈS

TROBADA D’EDUCADORS EN EL LLEURE

L’àrea de participació de la Secretaria General de Joventut i el Consell Comarcal del
Gironès van realitzar conjuntament una
trobada d’entitats juvenils de la comarca
amb l’objectiu de donar a conèixer a les
entitats els programes previstos de desenvolupar i la voluntat d’actualitzar el cens
d’entitats juvenils. Van assistir a la trobada
40 representats d’entitats del Gironès.

En col•laboració amb l’associació Batibull i
la Secretaria General de Joventut, es va realitzar la I Trobada de joves educadors en el
lleure que va tenir lloc a la seu del Consell
Comarcal del Gironès on també s’exposava
un intercanvi d’experiències d’activitats en
el lleure presentada per diverses entitats.
A la jornada hi van assistir uns 120 educadors de comarques gironines, representant
25 entitats de lleure. La jornada, que preveu properes edicions, ha de servir com a
punt de partida per a continuar treballant

· entitats d’educació en el lleure.
· entitats juvenils culturals i artístiques.
· entitats estudiantils.
· entitats de serveis socials i assistencials.
· entitats polítiques juvenils.
· entitats de serveis a la joventut.
· entitats d’altres àmbits.

en la millora de la participació dels joves en
l’educació en el lleure.

SEGUIMENT DE LES ACTIVITATS
D’ESTIU PER A JOVES
El Consell Comarcal del Gironès realitza durant l’estiu 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 entitats de lleure s’han realitzat 55 casals d’estiu de lleure, 13 colònies a les cases
de colònies (Can Maiol, Sant Martí de Llémena, Cerverí, Mas Suro,
Can Bellvitge), 4 camps de treball (Cassà de la Selva, Sant Gregori
i Celrà), i 1 acampada a Can Bellvitge de Sant Gregori.

55 CASALS D’ESTIU DE LLEURE
Aiguaviva
Llambilles
Bescanó
Quart
Bordils
Salt
Cassà de la Selva
Sant Gregori
Celrà
Sant Jordi Desvalls
Flaçà
St. Julià de Ramis
Fornells de la Selva
St. Martí de Llémena
Girona
Sarrià de Ter
Llagostera
Vilablareix

TROBADA D’EMPRESES DE LLEURE
INFANTIL I JUVENIL
A petició de l’empresa Tot Oci, i en nom de l’ACELLEC (Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura) es va
celebrar una sessió informativa sobre el 1r conveni col•lectiu del
sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya.
A l’acte, al qual van assistir uns 35 empresaris de les comarques
gironines, hi estaven representades totes les empreses de lleure
del Gironès.

PREMI GIRONÈS PER A TREBALLS
DE RECERCA A LA UdG
El Consell Social de la Universitat de Girona aquest any ha
convocat la 5a edició d’aquests premis amb l’objectiu de promoure la recerca dels estudiants de batxillerat en tots els àmbits culturals de la societat.

PROGRAMA MOSSEGA LA POMA A TVGI
Aquest any 2004, es va signar un acord de col•laboració
amb la Televisió de Girona per al patrocini del programa
Mossega la poma.
Televisió de Girona ha emès tot l’any el programa de caràcter divulgatiu i cientíﬁc juvenil de 25 minuts de durada.

memòria d’activitats 2004
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CAMPANYA ALIMENTACIÓ I JOVES AVUI

EXPO JOVE
La setena edició d’aquesta mostra es va dur a terme del 4 al 27
de febrer a la Casa de Cultura Les Bernardes de Salt.
L’objectiu és informar els alumnes de 4t d’ESO dels 22 centres
d’ensenyament de la comarca del Gironès i ajudar-los en la
presa de decisió sobre el seu futur socioprofessional una vegada ﬁnalitzat l’ensenyament obligatori.

L’exposició recull informació relativa al món de l’educació (de les
etapes obligatòries ﬁns a la Universitat), de la incorporació al món
del treball, 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 pàgina d’Expojove:

http://www.girones.org/expojove.
CENTRE EDUCATIU
La Salle Girona
IES Vicens Vives
IES Montilivi
IES Sobrequés
IES Sta. Eugènia
Maristes
Pare Coll
IES Narcís Xifra
IES Carles Rahola
St. George’s School
IES Salvador Espriu
IES Vallvera
Pompeu Fabra
Vilagran
UEE
IES Llagostera
La Salle

MUNICIPI

PARTICIPANTS

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

120
119
100
98
90
90
60
50
56
33
64
60
31
29
5
30
62

TOTAL

1097

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 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.

CENTRE EDUCATIU
MUNICIPI PARTICIPANTS
La Salle
Girona
121
IES Sobrequés
Girona
102
IES Montilivi
Girona
100
IES Sta Eugènia
Girona
100
Maristes
Girona
90
IES Narcís Xifra
Girona
85
Pare Coll
Girona
76
Escola Vedruna
Girona
60
IES Carles Rahola
Girona
50
Salvador Espriu
Salt
100
IES Vallvera
Salt
42
Pompeu Fabra
Salt
29
IES Cassà
Cassà de la Selva
69
La Salle
Cassà de la Selva
52
St. George’s School Fornells de la Selva
38
IES Llagostera
LLagostera
54
TOTAL

1168

SERVEI DE VOLUNTARIAT EUROPEU
En el marc del programa La Joventut amb Europa s’han aprovat
projectes del servei de voluntariat europeu que ofereix 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.

IX CICLE DE XERRADES ALS CENTRES DE SECUNDÀRIA
En col•laboració amb la Secretaria General de Joventut i diverses entitats s’ha ofert el IX Cicle de xerrades dirigides als
alumnes dels IES del Gironès.
A l’octubre els centres presenten la sol•licitud de les xerrades que els interessen i al llarg del curs es van concertant.

memòria d’activitats 2004

CENTRES

1r

2n

3r

4t

Total

IES Vicens Vives
IES Narcís Xifra
IES Carles Rahola
IES Sta. Eugènia
IES Sobrequés
Maristes de Girona
IES Salvador Espriu
IES Vallvera
IES Celrà
IES Llagostera
IES Cassà de la Selva
La Salle Cassà de la Selva
12 centres de la comarca

2
2
0
1
3
3
4
4
2
2
6
4
33

4
2
0
3
4
3
4
3
2
2
3
4
34

4
1
1
2
3
3
3
4
2
2
3
5
33

3
5
1
2
4
3
4
2
2
2
3
4
35

13
10
2
8
14
12
15
13
8
8
15
17
135
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SERVEI COMARCAL DE CATALÀ DEL GIRONÈS

El Servei Comarcal de Català del Gironès pertany al Consorci de
Normalització Lingüística, està integrat en el Centre de Normalització Lingüística (CNL) de Girona, i treballa de forma conjunta

amb el Servei Local de Català de Girona i l’Oﬁcina de Català de
Salt per tal d’oferir assessorament, ensenyament i dinamització
del català.

ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC
El Servei Comarcal de Català assessora empreses, institucions i
particulars en els aspectes lingüístics.

ge restant corresponia a, lliurament de materials o participació a
processos de selecció de personal.

L’any 2004 aquest servei ha realitzat 755 actuacions de les quals
el 81% corresponia a revisions i el 18%, a consultes. El percentat-

S’ha notat un augment al nombre de revisions sol•licitades a través de correu electrònic (un 57% del total) respecte de les rebudes personalment o per fax.

ENSENYAMENT DEL CATALÀ
El Servei Comarcal de Català ofereix,
amb coordinació amb el Servei Local
de Català de Girona i l’Oﬁcina de Català de Salt, cursos presencials i a distància i autoaprenentatge.
L’any 2004 s’han portat a terme cur-

sos de diferents nivells a Cassà de la Selva,
Girona, Llagostera, Salt i Sarrià de Ter. Per
altra banda, s’han iniciat dos nous cursos
a Bordils i Celrà. El Servei Comarcal del
Gironès ha fet el seguiment de 63 alumnes que han optat per realitzar el curs a
distància.

DINAMITZACIÓ
El Servei Comarcal del Gironès ha redactat l’any 2004 el
Reglament d’ús de la Llengua Catalana que va ser aprovat
pel Ple del Consell Comarcal el mes de juliol.

Altres actuacions relacionades amb la dinamització han estat
la difusió del servei a través de la distribució dels calendaris de
sobretaula, l’agenda mensual del Consell al Diari de Girona i El
Punt. la participació en diverses publicacions locals.

El Reglament estableix que la llengua catalana sigui emprada
normalment dins l’ens, els organismes autònoms que en depenen i les empreses que gestionen indirectament serveis
locals.
Per tal de garantir-ne el seu compliment, es crearà una Comissió de Seguiment que informarà periòdicament del seu
grau d’aplicació.
L’any 2004 el Servei Comarcal de Català va formar 5 parelles lingüístiques que participaren a la campanya Voluntaris
per la Llengua. La iniciativa vol afavorir l’aprenentatge de la
nostra llengua i cultura més enllà de les aules a partir de
posar en contacte persones catalanoparlants amb persones
que fa poc temps que viuen a Catalunya per tal que conversin en català.
memòria d’activitats 2004
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ENSENYAMENT
MENJADOR ESCOLAR
· Ajuts individuals de menjador escolar (AIM), curs
2004/2005:
Aquests ajuts cobreixen el cost del desplaçament, quan aquest no
es pot assumir com a transport escolar col•lectiu. Per a aquest
curs han presentat sol•licitud 310 alumnes.
A més, també s’han atorgat 84 ajuts per a alumnes de centres
d’educació especial privats concertats. En aquest cas, i junt amb les
ajudes que reben d’altres administracions, es garanteix la cobertura de tot el cost del desplaçament de cada alumne.
Altres modalitats d’ajudes de transport van dirigides a alumnes de
primària i secundària de centres públics i privats concertats que
han de desplaçar-se en transport regular a altres centres o a algun
Taller d’Adaptació Escolar per derivació de la Comissió de Matriculació del Departament d’Educació. S’han concedit 74 ajuts
d’aquesta categoria en forma de val de transport.

Hora de dinar en els menjadors escolars del Gironès.

AJUT

PIRMI

Ingressos provinents únicament del PIRMI i que, a més,
tinguin una RPC inferior a 2.835 € d’ingressos bruts anuals.
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.
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.
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
bruts anuals, escolaritzats a centre públics.
Ajut geogràfic per RPC inferiors a 5.670 € d’ingressos bruts
anuals, escolaritzats a centres públics a més de 2 km del seu
domicili.
RPC fins 4,810 E d’ingressos bruts anuals + 3 o més fills
a l’ensenyament obligatóri i que fan ús del menjador escolar
RPC fins a 3.610 € d’ingressos bruts anuals + 1 o 2 fills a
l’ensenyament obligatori i que fan ús del menjador escolar.
Casos que no compleixen els criteris establerts però que tenen
una situació socioeconòmica d’excepcionalitat i que cal estudiar
al final del termini de presentació de sol·licituds.

MONIN
MONIN2
AAEP
ASE
AGE
AEX3
AEX2
AEX1

COMPARATIVA AIM CURS 2003/2004 i 2004/2005

curs 2003-2004

curs 2004-2005
34%

29%

30%

27%

8%
4%

9%
2%

3%

5%

PIRMI MONIN MONIN2 AAEP
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3% 4%

ASE

AGE

6% 8%

12%13%
1%2%

AEX3

AEX2

AEXM

€/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

· Alumnes amb dret a la gratuïtat del menjador escolar,
curs 2004/2005:
Per a aquest curs, hi ha 1.675 alumnes escolaritzats a centres
públics de la comarca amb dret a la gratuïtat del servei (amb un
màxim de 4,65 €/ dia / alumne) ; 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).
Nivell
Infantil i Primària
Secundària obligatòria (ESO)

Beneﬁciaris
368
1.102

Educació especial

205
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ENSENYAMENT
· Ajuts de menjador a centres privats concertats (AIM-PC):
Per al curs 2004/2005, s’han atorgat 43 ajuts que garanteixen, juntament
amb ajudes d’altres administracions, que els alumnes del centre privat
concertat d’Educació Especial Joan Riu (Sant Gregori) tinguin cobert el
cost del servei de menjador escolar.
També s’han atorgat, ﬁns ara, 217 ajuts de menjador escolar a alumnes
de primària i secundària derivats per la Comissió d’Escolarització Permanent del Departament d’Educació a centres privats concertats de la
comarca.
En els gràﬁcs següents es presenta la distribució d’ajudes per nivells i una
comparativa d’aquests ajuts:

COMPARATIVA AIM PRIVATS CONCERTATS

curs 2003-2004
EE
ESO

curs 2004-2005

5%
8%

22%

39%

56%

EIP

70%

• Gestió de menjadors escolars:
El Consell Comarcal va començar aquesta activitat el curs 97/98
té per objectiu oferir un servei extraescolar bàsic per a les necessitats de les famílies en l’actualitat. Aquest servei es pot oferir
gràcies als convenis de col•laboració entre ajuntaments, associacions de pares i mares i centres escolars.

2004

MITJANA DE COMENSALS CURS 2004/2005

El curs 04/05 hi ha hagut un increment signiﬁcatiu del nombre d’usuaris
als menjadors gestionats pel Consell i s’ha superat la barrera de 400
inscripcions, amb un índex d’atorgaments d’AIM superior al 30% dels
usuaris.
L’objectiu bàsic dels menjadors escolars és oferir menús equilibrats
nutricionalment a partir de matèries primeres de qualitat, sempre procurant que els plats siguin atractius a la vista i al paladar de qui els ha
de menjar. Un altre element fonamental és que el personal d’atenció als
usuaris de menjador orienti la seva tasca a educar en hàbits d’higiene
i comportament a taula, a més de procurar l’estímul d’activitats i jocs
lúdics diferenciats per a grups d’alumnes similars des del punt de vista
evolutiu.
Per tal d’afavorir un bon servei s’ha organitzat la “Jornada de reﬂexió i
avaluació del servei de menús en el vessant dels menús transportats”,
dirigida a representants dels ajuntaments, associacions de pares i mares
i centres escolars implicats. Pel que fa a la formació dels monitors de
menjadors, també s’ha organitzat el Curs de Manipulació d’Aliments,
homologat pel Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya

El 2004 s’han gestionat un total de sis menjadors escolars de la
comarca, amb la incorporació del centre d’atenció educativa preferent CEIP Carme Auguet (Girona).
NOMBRE D’USUARIS DELS MENJADORS
GESTIONATS PEL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS

curs 2003-2004

curs 2004-2005

500
400
300
200
100
0

Inscripcions

AIMs
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2004

TRANSPORT ESCOLAR
TRANSPORT ESCOLAR

· Gestió del transport escolar col•lectiu, curs 2004/2005:
Servei que a la comarca suposa la contractació de 51 autobusos dels quals n’hi ha 9 d’adaptats per al transport de
persones amb disminucions físiques. També compta amb la
contractació de les persones que fan d’acompanyants del servei. D’acord amb el nombre i les característiques de l’alumnat
dels itineraris d’aquest curs, aquest any es disposa de 60
acompanyants

curs 2004-2005

curs 2003-2004

58% 59%
33% 31%
9% 10%

ESO

PRIM

EE

Les empreses adjudicatàries d’un o diversos serveis de transport escolar (i els corresponents acompanyants) de la comarca són: AMPSA; Autocars Maynau, SL; Autocars Plenacosta, SA;
Autocars Roca de Salt, SL; Autocars Xiberta, SL; Cía. FFCC
Olot – Girona, SA; Gironabús, SA; La Hispano Hilariense, SA;
SARFA, SL; TEISA i TMG,SA.
Amb aquesta infraestructura s’ha prestat el servei de transport escolar a un total de 2.435 alumnes :
- 789 alumnes de primària
- 1.430 alumnes de secundària
- 216 alumnes d’educació especial

Autobusos a la sortida dels centres
d’ensenyament del Gironès

AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT
Aquests ajuts cobreixen totalment o parcialment– el cost del
desplaçament, quan aquest no es pot assumir com a transport
escolar col•lectiu. Per a aquest curs han presentat sol•licitud 310
alumnes.

bertura de tot el cost del desplaçament de cada alumne.
D’altra banda, hi ha altres modalitats d’ajudes de transport per a
alumnes de primària i secundària de centres públics i privats concertats de primària i secundària de la comarca, quan aquests han
estat derivats per la Comissió de Matriculació del Departament
d’Educació a algun d’aquests centres o algun Taller d’Adaptació
Escolar i la seva distància fa necessari un mitjà de transport i és
possible utilitzar el transport públic regular. En total, durant el
curs 2004-2005 s’han concedit 74 ajuts, els quals tenen la consideració de val de transport i garanteixen pràcticament el 100 %
de la despesa de cada cas.
AIDS
PRI/ESO/EE

Ajuts individuals de desplaçament (AIDS), curs 2004/2005:
EE
A més, també s’han atorgat 84 ajuts per a alumnes de centres
d’educació especial privats concertats; En aquest cas, i junt amb
les ajudes que reben d’altres administracions, es garanteix la co-
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ESO

PC-EE

VALS DE TRANSPORT

11%

45%
44%
31%
35%
34%
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SERVEIS SOCIALS

El departament de serveis socials és l’encarregat de planiﬁcar, organitzar i gestionar els serveis de l’àrea social bàsica del Gironès,
per la delegació de competències dels municipis cap al Consell
Comarcal .

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.

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 .

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.

ATENCIÓ SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR
Durant l’any 2004, les UBASP han atès consultes d’informació,
orientació i assessorament o sol.licituds per rebre tractament i
ajuda social en situacions familiars que ho requereixin.

UBASP
Habitants* 2000
UBASP-III
3739
252
UBASP-IV
8632
577
UBASP-V
9807
240
UBASP-VI
6454
624
UBASP-VII
6293
428
UBASP-VIII
4681
216
TOTALS 39606 2337

2001 2002 2003 2004
324
272
488
536
421
603
863
885
332
502
426
586
667
635
735
785
408
620
980
998
225
395
360
491
2377 3027 3852 4281

* Nre. d’habitants segons dades de l’INE del 2003

Resum del nombre de consultes per tipologies al 2004:
ECONÒMIQUES
Habitatge

109

Econòmiques

719

Aspectes laborals

746

Mendicitat i transeünts
subtotal

12
1.586

SALUT-DISCAPACITATS
Salut
Disminucions
Drogodependències
subtotal

1217
250
55
1.522

INADAPTACIÓ SOCIAL
Les persones que s’han adreçat als professionals de Serveis
Socials d’Atenció Primària, per iniciativa pròpia o bé derivades
per d’altres serveis (serveis sanitaris, educatius,etc.), han realitzat consultes molt diferents. Totes elles han estat recollides
i ateses, algunes solucionades i d’altres han començat una via
per tal que la persona i/o la familia afectada pugi trobar-hi la
solució o disminuir el patiment.

Aprenentatge

395

Diﬁcultats relacions familiars

404

Maltractaments
Inadaptació social

86
303

subtotal

1.188

TOTALS

4.296

memòria d’activitats 2004

27
memòria
activitats

SERVEI SOCIALS

2004

PROGRAMA COMARCAL D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES
- Escola pares i mares per a infants
Durant l’any 2004 i dins el programa comarcal d’atenció a
famílies es va continuar realitzant el projecte ”Escola de Pares i Mares”. Aquest projecte plantejava oferir als pares i a les
mares, com a tasca de prevenció, un espai on poder expressar
les seves angoixes, necessitats, alegries, pors, etc. envers llurs
ﬁlls/es i envers ells/es mateixos/es davant aquest exercici que
representa la paternitat i la maternitat.
En total es va realitzar a nou municipis de la comarca (Aiguaviva, Vilablareix, Llagostera, Cassà de la Selva, Quart, Cervià de
Ter, Flaçà, Bordils i Sant Jordi Desvalls) amb la participació de
125 pares i mares durant el curs 2003-2004.

Cloenda de l’Escola de mares i pares del curs 2003-04

- Escola pares i mares per a adolescents
La regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Celrà, amb
el suport de l’Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal
del Gironès, va realitzar el passat mes de novembre una activitat adreçada a pares i mares d’adolescents de l’IES (Institut
d’Educació Secundària) de Celrà, consistent en tres xerrades
guiades per una educadora social.
Escola de pares i mares per a adolescents a Celrà.

PROGRAMA COMARCAL DE VELLESA
- Projectes suport als cuidadors i familiars de gent
gran
Conjuntament amb els serveis mèdics i d’infermeria i el suport d’una treballadora familiar s’ha 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.

- Estudis gent gran (70 i més)
Durant l’any 2004 s’ha realitzat diferents estudis de gent gran
a municipis de la comarca, concretament al municipi de Celrà
i de Vilablareix.
L’objectiu de l’estudi era detectar les necessitats de les persones grans dels nostres municipis, coneixent-les directament a
partir d’una entrevista individual realitzada per professionals
del camp social.

memòria d’activitats 2004

Els resultats han facilitat també el coneixement i detecció
d’aquelles situacions d’alt risc social i per tant de necessitat,
per tal que els serveis socials d’atenció primària i d’altres, si
cal, intervinguin.

-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.
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SERVEI SOCIALS
PROGRAMA COMARCAL DE SALUT
MENTAL

2004

PLA COMARCAL D’INTEGRACIÓ
DELS IMMIGRANTS

Aquest programa d’abast comarcal disposa d’un club socioterapèutic, d’entrenament en habilitats socials inicials i
avançades, que es realitza en conveni amb l’Ajuntament de
Cassà i el Consell Comarcal del Gironès.

Durant l’any 2004, l’Àrea de Serveis Socials en col•laboració
amb municipis del Gironès, ha continuat realitzant les accions ja
iniciades i encaminades a afavorir la integració dels immigrants
que resideixen a la nostra comarca, a través de les taules interculturals (Llagostera i Cassà de la Selva) .

El 2004 s’han atès 15 persones, totes elles amb trastorns
mental lleuger, 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, entre d’altres.

Les taules interculturals són un espai destinat al diàleg i a
l’adquisició de compromisos tant per part de la comunitat immigrada com de la comunitat receptora per tal de crear vincles
socials i treballar conjuntament aquells temes que afecten la vida
social del municipi.

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.
Durant aquest any s’han atès un total de 115 persones que
presentaven diﬁcultats per valer-se per si mateixes o per una
problemàtica familiar especial.
- Servei de teleassistència :
El Servei de teleassistència es presta a través d’un conveni amb
la Creu Roja i 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 diàris 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.

COL.LECTIUS ATESOS DURANT
L’ANY 2004 SEGONS GRUP D’EDAT
COL.LECTIUS
Infància/adolescència
Adults
Gent gran (de 65 ﬁns a 84 anys)
Gent gran (més de 85 anys)

Nre.
2
23
61
29

TOTALS

115

PERSONES GRANS ATESES EL 2004
AMB SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA
PERSONES
MAJORS
DE 85 ANYS

Homes
Dones
Totals

3
6
9

PERSONES
ENTRE TOTALS
65 I 85 ANYS

3
8
11

6
14
20

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 2004 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 de projectes

determinats i per a la direcció tècnica de projectes socials com
poden ser els programes d’immigració, de gent gran, d’atenció
als cuidadors informals entre d’altres.
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2004

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 2004 aquest equip ha atès un total de 238 casos
de situacions d’infància i adolescència en alt risc social.
L’equip està format per :
1 pedagoga
1 treballadora social
1 psicòloga
1 educadora social

CONSELL CONSULTIU DE LA GENT
GRAN DE LA COMARCA DEL GIRONÈS
La junta permanent del Consell Consultiu de la Gent Gran ha
participat durant l’any 2004 en diferents actes:
- Reunions de la coordinadora de Consells Consultius de la
Gent Gran de les comarques gironines.
- Reunions amb la delegada del Departament de Benestar i
Família de Girona.
- Reunions amb el Delegat de Sanitat de Girona.
- Visites de presentació i intercanvi als diferents casals de la
Gent Gran dels municipis de la comarca
Durant l‘any 2004 s’han organitzat les diferents activitats:
- PROGRAMA “PERQUÈ EL CERVELL NO ES TORNI VELL”
Activitats de CINE-DEBAT al Cinema ÒSCAR de Girona,
mensualment, on s’ha realitzat la projecció d’una pel•lícula
d’actualitat amb el corresponents debats en ﬁnalitzar-se.

III FESTA DE LA COMPLICITAT
Aquest any es va realitzar un concurs de redaccions per a
gent gran, i sota quatre propostes de participació.

Premiats en el concurs de redacció de la III Festa de la Complicitat

memòria d’activitats 2004

Aquest equip participa a la CTIC, organisme promogut per
la Generalitat de Catalunya i que té per objectiu coordinar
les diferents administracions que treball amb menors i famílies en situació de risc social: sanitat, serveis socials, mossos
d’esquadra, ensenyament, etc.

SERVEIS SOCIALS ESTRENA IMATGE
GRÀFICA
S’edita el 2004 un nou material per a donar a conèixer els
serveis que ofereix l’Àrea a la comarca. El material conté informació especíﬁca per a cada ajuntament del Gironès amb el
serveis socials delegats al Consell Comarcal.
La nova campanya pretén ressaltar la idea que els Serveis Socials van adreçats a tothom i no només a persones i col•lectius
especialment marginats. Es tracta, doncs, de trencar una mica
amb el concepte de beneﬁcència que sempre ha anat lligat a
la idea de Serveis Socials i que avui dia ha evolucionat cap a la
concepció d’un dret que tenim com a ciutadans i que garanteix la igualtat d’oportunitats per a tothom.
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ESPORTS

La secció d’Esports del Consell Comarcal del Gironès ha atorgat el 2004 un total de 23.000 euros dins la campanya d’ajuts
de l’activitat esportiva a la comarca. L’objectiu de les ajudes
és promoure l’esport a través del suport als equips de base, a
l’organització d’activitats esportives i a l’adquisició de material.
Els principals beneﬁciaris són els equips i clubs esportius de la
comarca.
El suport a les activitats esportives també es realitza a través
de l’entrega de trofeus a les entitats que les organitzen i en la
col•laboració amb el Consell Esportiu del Gironès.
El Consell Esportiu del Gironès, actualment situat a l’ediﬁci del
Consell Comarcal, organitza jocs escolars i estades esportives,
assessora clubs, realitza la formació de monitors i entrenadors i
cedeix material esportiu amb l’objectiu de promoure l’esport en
edat escolar.

PREMSA
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PREMSA

L’objectiu del Servei Comarcal de Premsa, que des del
1997 ﬁns al juliol de 2004 pertanyia a l’Àrea de Cultura,
és coordinar la relació amb els mitjans de comunicació
i procurar una millor difusió de les actuacions que realitza el Consell. Per altra banda, el Servei també es presenta com un recurs per a la difusió d’esdeveniments i
activitats que organitzen els ajuntaments de la comarca.
El servei no només treballa en la comunicació corporativa, sinó també amb la informació interna i externa.
Per aquest motiu, s’han creat diverses eines com són
el Recull de premsa diari i el Butlletí d’ajudes i subvencions quinzenal que es trameten a treballadors, representants polítics i ajuntaments del Gironès.
En l’àmbit intern, s’ha iniciat la publicació mensual de
L’Informatiu que permet conèixer les novetats del Consell Comarcal.
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31
memòria
activitats

2004

ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS



ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS
EMG

La principal novetat de l’Escola de Música del Gironès (EMG)
per a aquest curs 2004-2005 ha estat la implantació de dues
noves aules, en concret l’aula de Bescanó i l’aula de Llagostera.
Signiﬁca, doncs, que la tasca pedagògica que l’EMG va iniciar
l’any 1989 continua sumant alumnes i integrant noves poblacions que veuen en l’EMG el referent en l’ensenyament musical dins la comarca del Gironès. Així, aquest curs 2004-2005
s’ha iniciat amb 13 aules obertes a 12 municipis i amb més de
500 alumnes inscrits.
L’EMG continua oferint la música clàssica, la música de cobla, la
música per a joves i la música per a adults. S’ha ampliat l’oferta

Novament aquest curs s’han realitzat dues sortides pedagògiques que han obtingut una gran acceptació per part del nostre
alumnat: una, al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, per veure
la representació de l’adaptació del conte Hansel i Gretel dels
germans Grimm, i l’altra, a l’Auditori de Cornellà del Llobregat,
per veure l’espectacle de la companyia Comediants d’Òpera,
on es representaven diferents fragments provinents de les
grans òperes.
d’instruments amb la inclusió del clarinet i de la bateria i continuen els dos projectes ja engegats el curs anterior: el conjunt
instrumental i l’orquestra de corda. Aquestes dues formacions
instrumentals perfeccionen el nostre model pedagògic i milloren la qualitat de l’ensenyament musical que s’ofereix.

L’EMG aposta per continuar amb la tasca de divulgació i
promoció musical, però, sobretot, per millorar la qualitat en
l’ensenyament musical que s’imparteix en les seves aules.

Aules EMG
Bescanó
Bordils
Cassà de la Selva
Celrà
Cervià de Ter
Fornells de la Selva
Llagostera
Medinyà
Quart
Salt
Sant Jordi Desvalls
Sant Julià de Ramis
Vilablareix
TOTAL
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04/05
21
27
123
61
41
36
45
9
16
43
4
47
42
515
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CULTURA
ESCOLA DE TEATRE DEL GIRONÈS

L’Àrea de Cultura del Consell Comarcal del Gironès, el Centre de Formació Teatral El Galliner, i els ajuntaments de Fornells de la Selva, Quart i Vilablareix varen signar un conveni
de col.laboració, per crear l’Escola de Teatre del Gironès, un
projecte educatiu adreçat a nens i nenes de 7 a 14 anys.
L’Escola de Teatre del Gironès vol ser una eina que permeti
aprendre tècniques d’interpretació teatral amb un criteri de
formació. Finalitzats aquests estudis, l’alumne tindrà uns coneixements adequats per a continuar aquesta activitat, si ho
desitja, més enllà d’aquesta escola.
Es parteix de la idea que aquests coneixements poden ser un
enriquiment educatiu i cultural per a tota la vida, independentment de la professió que els nois i noies escullin en el futur.
L’escola també pretén incidir en la creació del futur públic
d’espectacles o activitats culturals.
Oferir aquests estudis en pobles de pocs habitants és un valor
afegit que potencia la seva oferta cultural, dinamitza les possibilitats d’ús dels equipaments existents, i en deﬁnitiva, col.
labora en l’augment de la qualitat de vida d’aquests pobles.

El curs 2004-2005 s’ha iniciat amb 13 alumnes a l’aula de Vilablareix, 15 a l’aula de Quart i 8 a la de Fornells. L’objectiu per
al proper curs és ampliar l’escola amb noves aules en altres
municipis.

XII CONCURS FOTOGRÀFIC DEL GIRONÈS
Gironès, l’Agrupació Fotogràﬁca de Salt i Zoom Amics de la
fotograﬁa de la Vall de Llémena, es va organitzar amb un format de ral.li fotogràﬁc dut a terme el dia 13 de juny.
El Consell Comarcal obria així una nova etapa que permet
més directament la participació dels afeccionats del món de
la fotograﬁa del Gironès en l’organització d’aquesta activitat.
En total, 90 participants varen realitzar quatre proves distribuïdes pel centre de Girona i la resta de la comarca.
Els guanyadors van ser:

Fotograﬁa de Quim Tor, guanyador del 1er Premi del concurs

El Consell Comarcal del Gironès va presentar la dotzena
edició del Concurs Fotogràﬁc, aquest cop amb un format
diferent al de les altres edicions. La convocatòria, organitzada
per primera vegada conjuntament pel Consell Comarcal del

Premi d’Honor de 600 €:
Primer premi de 300 €:
Segon Premi de 250 €:
Tercer premi de 200 €:

Joan Quintana
Quim Tor
Esteve Zulet
Xavier Vilagran

Les millors fotograﬁes i les premiades formaren part d’una
exposició que es va poder visitar durant el mes de juliol a la
seu del Consell Comarcal, el mes de desembre a Sant Gregori i el mes de gener a Salt.
memòria d’activitats 2004
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PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL GIRONÈS
Amb la ﬁnalització de l’inventari del patrimoni arquitectònic i arqueològic del
Gironès, el Consell Comarcal del Gironès
disposa d’un recull complet de ﬁtxes i
fotograﬁes de tots els elements patrimonials i arqueològics d’interès històric o artístic existents en els vint-i-set municipis
de la comarca, des de la prehistòria ﬁns a
la Guerra Civil.
Aquesta informació té un gran interès
per diversos motius, especialment pel
que fa als municipis de menys població:
representa una eina de coneixement del
patrimoni del Gironès; és un recurs de

protecció de nombrosos ediﬁcis o restes
arqueològiques; i és un element potencial
de difusió de la història i l’art de la comarca; entre d’altres aspectes.
En aquest sentit, l’Àrea de Cultura, al
llarg del l’any 2004, ha estat preparant la
publicació de diversos volums que apareixeran a partir d’inicis de 2005, els quals
s’estructuraran en grups de municipis, i
oferiran una selecció fotogràﬁca i documental dels ediﬁcis més destacats, juntament amb el llistat complet de l’inventari
realitzat.

COL.LABORACIÓ AMB
TEMPORADA ALTA
S’ha signat un conveni de col.laboració
entre el Consell Comarcal del Gironès
i BITÓ PRODUCCIONS, mitjançant el
qual, l’Àrea de Cultura del Consell Comarcal col.labora en el ﬁnançament del
festival Temporada Alta, considerant que
aquest festival és l’activitat cultural més
destacada de la comarca del Gironès,
i que beneﬁcia el conjunt de la comarca. Aquest conveni també potencia que
els teatres dels pobles del Gironès que
s’acondicionin tècnicament puguin acollir
en un futur alguns dels espectacles del
festival.
Aquesta col.laboració s’ha dut a terme ja
en el festival de l’any 2004.

ESTUDI TEATRES DEL
GIRONÈS
El Consell Comarcal ha realitzat aquest
2004 un estudi descriptiu sobre l’estat actual dels teatres dels pobles del Gironès,
a ﬁ que els municipis i el Consell disposin
d’una eina per evaluar les possibilitats d’ús
d’aquests espais, i les millores recomanables.



ACTES CULTURALS
SORTIDES CULTURALS

El Consell Comarcal del Gironès organitza cada any un seguit de sortides des dels
pobles de la comarca a espectacles teatrals de renom, amb l’objectiu d’apropar
aquesta programació de qualitat als pobles
del Gironès. L’any 2004 es varen realitzar
sortides des de Fornells de la Selva, Bescanó, Bordils, Cassà de la Selva, Sant Gregori,
i Flaçà, per assistir a diverses representacions de Maria Rosa al Teatre Nacional de
Catalunya i L’ombra al Teatre de Salt.

memòria d’activitats 2004

SUBVENCIONS CULTURALS
L’any 2004 s’ha presentat la primera
edició de la campanya d’ajuts per a
projectes i activitats culturals dels
pobles de la comarca del Gironès.
Els municipis que hi han participat
són els següents: Cassà de la Selva,
Sant Andreu Salou, Sant Julià de Ramis, Sant Martí de Llémena, Fornells
de la Selva, Bordils, Llambilles, Bescanó, Campllong, Sant Jordi Desvalls
i Quart.

Els teatres que s’han estudiat són els de
Cassà de la Selva, Sant Gregori, Sarrià de
Ter, Bescanó i Llagostera.

FESTCAT
El Consell Comarcal ha participat
per primera vegada com a col.laborador del programa FESTCAT de
la Generalitat de Catalunya, el qual
promou diverses activitats de promoció de la cultura popular i tradicional catalana, amb l’oferta per a
entitats i ajuntaments, de cursos i
tallers d’una gran varietat.
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BANYS ÀRABS DE GIRONA
BANYS ÀRABS DE GIRONA

El projecte de l’Àrea de Cultura respecte
els Banys Àrabs pretén potenciar la difusió, l’accés de visitants i la dinamització
cultural, amb un seguit d’activitats culturals al llarg de l’any. Aquesta línia de treball pretén programar activitats culturals
que, amb el màxim respecte pels valors
historicoartístics de l’ediﬁci, accentuïn
l’interès de la visita. L’objectiu d’aquestes
activitats és convertir progressivament
aquest ediﬁci romànic en un referent per
a la vida cultural de la comarca, fet que
complementa i dinamitza el seu ús com a
monument.
Actualment les activitats són les següents:
exposicions, visites teatralitzades, espectacles, o cessions de l’ús del monument
per a activitats culturals.

PÀGINA WEB
L’any 2004 s’ha renovat la pàgina web del monument dels banys Àrabs. A l’adreça
www.banysarabs.org podem trobar informacions sobre la història de l’ediﬁci, els
horaris i el calendari d’obertura, agenda d’activitats, entre d’altres aspectes d’interès.
L’usuari també es pot imprimir una petita guia de butxaca que resumeix les informacions
més importants a l’hora de realitzar la visita a l’ediﬁci. I el més destacable és la visita
virtual que es pot realitzar des de l’ordinador per tot el recinte.

Cal destacar la segona edició de les visites
teatralitzades que, sota el nom Una nit als
Banys, pretenen oferir una visió diferent
d’aquest ediﬁci. Música en directe, projecccions, teatre, i ﬁns i tot cuina, formen
part de l’espectacle.
També destaquem la programació de
Transbanysfusió, una proposta teatral innovadora, i Bany de contes, contes infantils inspirats en l’arquitectura dels Banys
Àrabs.
Pel que fa a la cessió de l’ús per a activitats culturals, cal destacar la participació
de l’ediﬁci a l’Exposició de Flors de Girona.
A més, l’ediﬁci ha acollit entregues de
premis, recitals de poesia, i concerts.

VISITANTS
Enguany s’ha registrat la segona xifra
més alta de visitants de tota la història
del monument. Un total de 95.041
persones han visitat l’ediﬁci al llarg del
2004. D’aquestes, 58.477 han estat visites individuals o grups familiars, i 36.564
grups escolars i de visites de grup.

VISITES GUIADES
L’ediﬁci dels Banys Àrabs disposa d’un
servei d’autoguia en cinc idiomes, però
a banda ofereix visites guiades per a les
escoles i per a grups de visitants. En total, aquest any han estat 2.117 persones
les que han assistit a aquestes sessions
programades.

memòria d’activitats 2004
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CASA DE CULTURA LES BERNARDES
EXPOSICIONS
GENER
“Figures i Paisatges”, pintura i escultura, d’en Ramon M. Carrera, de Girona
FEBRER
Expojove, del Consell Comarcal del Gironès.
MARÇ
“Pensaments de vent”, Cain i Marc Fonsdeviela, de Vilablareix i Girona.
“Fotografies del fet casteller”, Associació Catalana de Castellers, de Barcelona.
ABRIL
Escultures d’en Lluís Gálvez Urbano “El Borni”, de Caldes de Malavella.
Pintures d’en Joan Rodó i l’Armand Tarragó, de Barcelona.
7a. Festa del Llibre Gegant de la Massagran.
MAIG
“Paisatges”, pintures d’en Bartomeu Espuña, de Girona.
“Remo-vent”, escultures d’en Josep M. Cornellas, de Bigues i Riells.
Pintura de Miquel Llach i Enric Vilches, de Bescanó i Sant Gregori.
JUNY
Alumnes Taller Paco Morgado 2004, de Salt.
Treballs dels alumnes de les Bernardes.
Alumnes de l’Acadèmia d’Art de Glòria Cortina, de Girona.
“Somnis de Cristall”, pintures de Conxi Puig, de Sta. Coloma de Farners.
JULIOL
Pintures d’en Jordi Barris, de Salt.
SETEMBRE
“Mostra”, Joan Mateu Bagaria, Diputació de Girona.
Mostra de labors, tècniques decoratives, l’art de fer paquets, art floral nadalenc i vitralls
de les Bernardes.
OCTUBRE
Pintura d’Esther Martínez Adelantado, de Sant Boi de Llobregat.
“Transformacions”, pintures i escultures d’Úrsula Tanner i Manuela Tello, de l’Escala i Barcelona.
“Any Salvador Dalí. El meu homenatge en Caricatura”, d’en Raül Vidal, de Girona.
NOVEMBRE
“Unides per l’Art”, col•lectiva de C. Costa, R. López, L. Mademon, R. Planas i M. A. Riolobos,
de Banyoles.
“De nou el pas del temps”, pintura d’Argüés Navarro, de Barcelona.
DESEMBRE
“Obra recent”, pintura i escultura, exposició de l’Àngel Rigall, de la Vall d’en Bas.
Pintura de Consol Xiberta, de Girona.

CURSOS

Llengua anglesa, Gimnàstica, Llengua francesa, Ball Country, Llengua italiana, Automassatge, Massatge relaxant, Grafologia, Shiatsu,
Informàtica, Giodo-Shiatsu, Internet,Tai-txí, Fotografia, Cuina, L’art de fer paquets,Tastavins, Labors, Cuina de Nadal,Vitralls, Gelateria,
Tècniques decoratives, Ioga, L’encant d’escriure, Jardineria, Comunicació efectiva, Teràpia del riure, Anglès per a nens, Curset per
deixar de fumar

CONFERÈNCIES

Cicle Concerts a les Bernardes – Tardor
Un passeig pels cinc continents del conjunt Les Sixters.
El Piazzollissimo tango d’Astor Piazzola, del Quartet Gerió i en Joan Sadurní al piano.
Conte de Nadal de Charles Dickens, pel Conjunt vocàlic i instrumental Les Noces de Figaro, de Mozart.
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