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PRESENTACIÓ 2005

E l Consell Comarcal del Gironès té dues vessants, una primera com a administració local prestadora de
serveis públics i una segona com a veu dels alcaldes de la comarca davant de les administracions superiors. I és en aquest segon punt on l’any 2005 ha estat especialment actiu. En efecte, durant aquest
darrer any hem pogut debatre i transmetre la nostra opinió en projectes tan importants com són: el TGV,
la variant de la nacional dos, el tercer carril de l’autopista, la creació de l’Àrea del Transport, la línia elèctrica de 400kw, el pla de sanejament, el pla director de l’aeroport de Girona, entre d’altres. I en el
moment de llegir la revista haurem debatut el Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya, el Pla de
Gestió de Residus de la comarca i estarem a punt de fer-ho amb el Pla Director Urbanístic de l’àrea de
Girona.
Tots aquests projectes són vitals per al futur de la nostra comarca i és evident que hem de fer sentir la
veu dels municipis que representem.

Gabriel Casas i Soy
President del Consell Comarcal del Gironès

El Consell Comarcal es converteix en punt de trobada, d’anàlisi i difusió de projectes amb la pretensió de
trobar punts de consens de vegades molt difícils, atesa la complexitat dels projectes i dels interessos
afectats, però sí que almenys intenten donar solucions que beneficiïn la majoria.

T res anys enrera iniciàvem la presentació de la memòria
d’activitats expressant la clara voluntat de canvi que implicava un govern comarcal dirigit, per primera vegada al
Gironès, per dues formacions polítiques.
Durant aquest període aquesta voluntat s’ha anat materialitzant en polítiques i formes de gestió que tenen l’objectiu
d’oferir millor servei a ciutadans i ajuntaments.
Pel que fa a polítiques, podem parlar de nous projectes com
el Bus de Nit, que, per primer any, ha permès a joves de
diferents municipis de la comarca desplaçar-se a Fires de
Sant Narcís en transport públic, el cicle de teatre al Gironès,
l’obertura d’una nova deixalleria o l’ampliació del servei de
recollida de matèria orgànica, el suport a iniciatives empresarials o la promoció dels recursos turístics i del patrimoni
de la comarca.
Pel que fa a formes de gestió, s’han engegat projectes que
pretenen afavorir l’atenció de les persones com és el
Consorci de Serveis Socials o la col·laboració amb altres

organismes per tal d’oferir serveis més propers al ciutadà.
Al llarg d’aquesta memòria d’activitats del 2005 podreu
conèixer aquests i altres projectes que hem realitzat amb la
clara voluntat de millorar la qualitat de vida de les persones
de la comarca a través del suport als ajuntaments.
Són iniciatives que aposten per necessitats ciutadanes
reals: transport i seguretat dels nostres joves, garantia dels
drets dels ciutadans, integració de col·lectius, conciliació
laboral i familiar, accés a l’habitatge, etc. Són també iniciatives que volen afavorir valors en alça en la nostra societat:
millora del nostre entorn, oferta cultural propera i de qualitat, participació ciutadana i un millor coneixement de la nostra comarca pels que hi habitem i pels que ens vénen a visitar.
La feina, però, no s’acaba aquí perquè, es tracta d’un projecte a llarg termini i de treball continuat. L’empenta,
la il·lusió i la voluntat de canvi del govern que es va
constituir aleshores creix en el dia a dia per tal de
seguir avançant i responent a les demandes socials.

David Mascort i Subiranas
Vicepresident del Consell Comarcal del
Gironès
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MUNICIPIS DE LA COMARCA
FLAÇÀ
Pl. Estació del Carrilet
17463 FLAÇÀ
Tel. 972 488 058
Fax 972 489 109
www.ddgi.es/flaca
flaca@ddgi.es
FORNELLS DE LA SELVA
Antoni Gaudí, 45
17458 FORNELLS DE LA SELVA
Tel. 972 476 163
Fax 972 476 531
www.fornellsdelaselva.org
ajuntament.fornells@fornellsdelaselva.org

GIRONA
Pl. del Vi, 1
17004 GIRONA
Tel. 972 419 000
Fax 972 419 016
www.ajuntament.gi
ajuntamentinforma@ajgirona.org

QUART
Pl. de la Vila, 2
17242 QUART
Tel. 972 469 171
Fax 972 468 780
www.ajquart.com
ajuntament@ajquart.com
SALT
Pl. Lluís Companys
17190 SALT
Tel. 972 249 191
Fax 972 237 072
www.viladesalt.org
smac@viladesalt.com
SANT ANDREU SALOU
Casa Consistorial
17457 SANT ANDREU SALOU
Tel. 972 463 037

AIGUAVIVA
Pl. Constitució,1
17181 AIGUAVIVA
Tel. 972 235 007
Fax 972 235 461
www.aiguaviva.info
ajuntament@aiguaviva.com

CANET D’ADRI
Av. Rocacorba, 21
17199 CANET D’ADRI
Tel. 972 428 280
www.canet-adri.org
canet@ddgi.es

JUIÀ
C/ de Baix, 10
17462 JUIÀ
Tel. 972 490 230
www.juia.info
juia@ddgi.es

SANT GREGORI
Av. de Girona, 33
17150 SANT GREGORI
Tel. 972 428 300
Fax 972 429 079
www.sant-gregori.org
ajuntament@sant-gregori.org

BESCANÓ
Pl. Joan Maragall, 3
17162 BESCANÓ
Tel. 972 440 005
Fax 972 442 702
www.bescano.org
bescano@ddgi.es

CASSÀ DE LA SELVA
Rbla. Onze de Setembre, 111
17244 CASSÀ DE LA SELVA
Tel. 972 460 005
Fax 972 463 708
www.cassadelaselva.net
ajuntament@cassadelaselva.net

LLAGOSTERA
Pl. Castell, 1
17240 LLAGOSTERA
Tel. 972 830 375
Fax 972 805 468
www.llagostera.org
ajuntament@llagostera.org

SANT JOAN DE MOLLET
C/ Església, 1
17463 SANT JOAN DE MOLLET
Tel. 972 488 181
www.ddgi.es/santjoandemollet
sjmollet@ddgi.es

BORDILS
Pl. Onze de Setembre
17462 BORDILS
Tel. 972 490 003
Fax 972 491 099
www.bordils.org
bordils@ddgi.es

CELRÀ
Ctra. de Juià, 48
17460 CELRÀ
Tel. 972 492 001
Fax 972 492 788
www.celra.net
ajuntament@celra.net

LLAMBILLES
C/ Plaça de la Vila, 1
17243 LLAMBILLES
Tel. 972 469 301
Fax 972 468 170
www.ddgi.es/llambilles
llambilles@ddgi.es

SANT JORDI DESVALLS
Pl. Dr. Messeguer, 1
17464 SANT JORDI DESVALLS
Tel. 972 798 005
Fax 972 798 281
www.ddgi.es/sjordidesvalls
sjordide@ddgi.es

CAMPLLONG
Camí de l’Església
17457 CAMPLLONG
Tel. 972 461 504
Fax 972 463 408
www.campllong.com
campllong@ddgi.es

CERVIÀ DE TER
C/ Priorat, 29
17464 CERVIÀ DE TER
Tel. 972 496 101
Fax 972 495 768
www.ddgi.es/cervia
cervia@ddgi.es

MADREMANYA
Pl. Major, 1
17462 MADREMANYA
Tel. 972 490 159
Fax 972 490 160
www.ddgi.es/madremanya
madreman@ddgi.es

SANT JULIÀ DE RAMIS
C/ Major, 1
17481 SANT JULIÀ DE RAMIS
Tel. 972 170 909
Fax 972 171 533
www.santjuliaderamis.org
sjramis@ddgi.es
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SANT MARTÍ DE LLÉMENA
Pl. Sant Martí
17153 SANT MARTÍ DE
LLÉMENA
Tel. 972 443 034
Fax 972 443 155
www.ddgi.es/smartillemena
smartillemena@ddgi.es
SANT MARTÍ VELL
Pl. de l’Església
17462 SANT MARTÍ VELL
Tel. 972 490 401
www.girones.org/webs/
pobles/santmartivell
SARRIÀ DE TER
C/ Major, 73
17840 SARRIÀ DE TER
Tel. 972 170 211
Fax 972 171 490
www.sarriadeter.com
ajuntament@sarriadeter.com
VILABLAREIX
Pl. Perelló, 120
17180 VILABLAREIX
Tel. 972 405 001
Fax 972 238 764
www.vilablareix.org
ajuntament@vilablareix.org
VILADASENS
C/ Sant Vicenç, 1
17464 VILADASENS
Tel. 972 496 150
Fax 972 496 285
www.viladasens.org
viladasens@ddgi.es
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INSTITUCIONAL 2005
COMPOSICIÓ DEL PLE
NOM

PARTIT

NOM

PARTIT

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
Casero i Gumbau, Roger
Company i Sitjà, Lluís
Cufí i Solé, Joaquim
Fàbrega i Planas, Josep
Freixas i Vilardell, Lluís
Geronès i Rovira, Mònica
Grau i Plaza, Maria Dolors

ERC
PSC
CiU
CiU
ERC
PSC
AEG
CiU
PSC
CiU
PSC
CiU
ERC
AEG
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
Olóriz i Serra, Joan Baptista
Roura i Garriga, Anna
Salamaña i Serra, M. Isabel
Serra i Ciurana, Josep
Torrent i Solà, Josep
Veray i Cama, Concepció
Vidal i Casellas, Joan
Vidal i Fàbrega, Josep
Vidal i Mercader, Ramon
Vila i Ligero, David

CiU
ERC
CiU
PSC
CiU
CiU
IC
PSC
PSC
CiU
PSC
PP
PSC
ERC
CiU
ERC

CONSELL D’ALCALDES
Durant l’any 2005 el consell d’alcaldes del Gironès va tractar els següents temes:
-Creació de l’autoritat del transport metropolità.
-Sol·licitar ajudes per als municipis exclosos de l’objectiu 2 del FEDER.
-Redacció del pla de foment del turisme al Gironès.
-Servei comarcal de recollida de gossos.
-Servei comarcal de neteja viària.
-Tancament nocturn dels Centres d’Atenció Primària del Gironès.
-Visita del Conseller de Medi Ambient i Habitatge, amb qui es van tractar els temes que més preocupen als alcaldes relacionats amb el pla
de sanejament i les noves captacions d’aigua.
-Visita de la Consellera de Benestar i Família. Es va parlar de la nova
llei de serveis socials i dels serveis d’atenció social primària als municipis de la comarca.
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RELACIÓ CONSELLERS COMARCALS
PRESIDENT: Gabriel Casas i Soy
PROMOCIÓ ECONÒMICA, CULTURA,
ESPORTS I JOVENTUT

HISENDA I SERVEIS PROPIS

RESPONSABLE

RESPONSABLE

David Mascort i Subiranas

Josep Musellas i Vila

DELEGACIÓ ESPECÍFICA PER A ESPORTS

COORDINADOR ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS

Joan Boada i Reig

Vicenç Gabriel Cara Fernández

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

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

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

JOVENTUT
Pla comarcal de joventut
Suport a municipis, plans locals de joventut
Programa pels alumnes de secundària
Suport a la participació jove
Potestats en matèria d’instal·lacions juvenils
Seguiment d’activitats de lleure a l’estiu

SERVEI DE PREMSA
Comunicació interna
Comunicació corporativa
Comunicació externa
FUNDACIÓ ESCOLA-EMPRESA DEL GIRONÈS
Cicles formatius
memòria d’activitats 2005

SERVEI COMARCAL DE CATALÀ
Assessorament lingüístic
Cursos de català per a adults
Dinamització lingüística

MEDI AMBIENT
RESPONSABLE
David Vila i Ligero

DELEGACIÓ ESPECÍFICA PER A
EDUCACIÓ AMBIENTAL I DEIXALLERIES
Joaquim Cufí i Solé

Transport escolar
Menjador escolar
Ajuts de menjador
Ajuts de transport

RELACIONS INSTITUCIONALS,
COOPERACIÓ I TURISME
Joan Bagué i Roura

Foment i ajuts a l’esport

Dinamització turística
Valoració dels recursos i creació de nous productes
Assessorament turístic
Pla d'accions de promoció turística

ENSENYAMENT

RESPONSABLE
ESPORTS

TURISME

DELEGACIÓ ESPECÍFICA PER A COOPERACIÓ

MEDI AMBIENT
GESTIÓ DE SERVEIS
Residus municipals
Neteja viària
Recollida de gossos i gats
PLANIFICACIÓ AMBIENTAL
Agenda 21 comarcal
EMAS
RECURSOS AMBIENTALS
Educació ambiental
Centre BTT Gironès
Senderisme

Lluís Freixas i Vilardell

SERVEIS TÈCNICS

SERVEIS SOCIALS I QUALITAT DE VIDA

Redacció de projectes
RESPONSABLE
Direcció d’obres
Enric Bagué i Vilà
Assistència tècnica i urbanística als municipis
Rehabilitació d’habitatges
SERVEIS SOCIALS
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya
Atenció primària
Topografia
Servei d’ajut a domicili
Activitats classificades
Transport de disminuïts i incapacitats
Projecte EQUAL
SERVEIS INFORMÀTICS
Serveis de teleassistència
Consell Consultiu de la Gent Gran
Assessorament i manteniment
Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
Noves tecnologies de la informació
Escola de pares i mares
GERENT: Carles Mulero i Punsí
Escola de pares i mares d’adolescents
SECRETARI: Jordi Batllori i Nouvilas
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GUIA DE SERVEIS 2005
SEU COMARCAL
c/ Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 213 262
Fax 972 213 573
www.girones.org
info@girones.org

CASA DE CULTURA LES BERNARDES
c/ Major, 172
17190 SALT
Tel. 972 234 695
Fax 972 400 737
bernardes@girones.org

BANYS ÀRABS
c/ Ferran el Catòlic, s/n
17004 GIRONA
Tel. 972 190 797
www.banysarabs.org
banysarabs@girones.org
ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS
c/ Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 213 262
Fax 972 213 573
www.girones.org

SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA I
DE REBUIG
Gestió Ambiental de Residus, sl
Veïnat de la Bruguera Alta, 23
17240 LLAGOSTERA
Tel. 972 831 056
Fax 972 831 579

SERVEI DE NETEJA VIÀRIA
Fomento de Construcciones y Contratas, SA
Polígon Industrial Mas Xirgu
17005 GIRONA
Tel. 972 244 737
Fax 972 400 375
www.fcc.es

SERVEI DE GESTIÓ DELS VEHICLES
FORA D’ÚS
AC Promineco
Polígon Industrial “Mas Xirgu”
c/ Can Pau Birol, 25-27
17005 GIRONA
Tel. 972 242 870
Fax 972 230 810
SERVEI DE RECOLLIDA DE LA
FRACCIÓ ORGÀNICA
TIRGI, sl
c/ Ter, s/n
17460 CELRÀ
Tel. 972 494 130
DEIXALLERIA DE CASSÀ DE LA SELVA
c/Pla de l’Estany (Polígon
Industrial de Cassà de la Selva), s/n
17244 CASSÀ DE LA SELVA
Tel. 669 701 174
DEIXALLERIA DE SALT
c/ Amnistia Internacional, s/n
17190 SALT
Tel. 972 238 811
DEIXALLERIA DE CELRÀ
c/ Espinau (Polígon Industrial de Celrà), s/n
17460 CELRÀ
Tel. 661 151 095
DEIXALLERIA DE SANT GREGORI
Polígon Industrial Joeria centre
Carretera de Cartellà s/n
17150 SANT GREGORI
SERVEI DE RECOLLIDA DE GOSSOS
ABANDONATS
Associació Protectora d’Animals i
Plantes de l’Alt Empordà
c/ Pont de Molins, 17
17600 FIGUERES
Tel. 972 502 361
SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ
PRIMÀRIA I AJUT A DOMICILI
UBASP-IV Cassà de la Selva
Pl. de la Coma, 1
17244 Cassà de la Selva
Tel. 972 460 851
Fax 972 462 700
ubasp-IV@girones.org

UBASP-III Sant Jordi Desvalls
c/ Dr. Messeguer, 1
17464 SANT JORDI DESVALLS
Tel. 972 798 013
Fax 972 798 281
ubasp-III@girones.org
UBASP-VI Celrà
Ctra. de Juià, 38
17460 CELRÀ
Tel. 972 492 224
Fax 972 492 788
ubasp-VI@girones.org
UBASP-VII Llagostera
c/ Barceloneta, 4
17240 LLAGOSTERA
Tel. 972 805 558
Fax 972 805 468
ubasp-VII@girones.org
UBASP-VIII Quart
Pl. de la Vila, 2
17242 QUART
Tel. 972 469 311
Fax 972 469 171
ubasp-VIII@girones.org
UBASP-V Sant Gregori
c/ Rocacorba, 6
17150 SANT GREGORI
Tel. 972 428 819
Fax 972 429 079
ubasp-V@girones.org

FUNDACIÓ ESCOLA-EMPRESA DEL
GIRONÈS
c/ Riera del Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 213 262
Fax 972 213 573
jpurra@girones.org

SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
DEL GIRONÈS
Estació Jove de Salt
av. Països Catalans, s/n
17190 SALT
Tel. i Fax: 972 241 513
fundacioee@girones.org

SERVEI COMARCAL DE CATALÀ DEL
GIRONÈS
c/ Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 213 262
Fax 972 213 573
www.cpnl.org
girones@cpnl.org
OFICINA COMARCAL
D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR
c/ Joan Maragall, 39, 3r, 1a
17002 GIRONA
Tel. 972 220 654
www.ocuc.org
info@ocuc.org
CONSELL ESPORTIU DEL GIRONÈS
c/ Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 206 149
Fax 972 227 723
www.grn.es/cegirones
cegirones@grn.es
CENTRE DE BTT - EL GIRONÈS
Local Social de Quart
c/ del Tren, s/n
17242 QUART
Tel. 972 468 242
OFICINA DE REHABILITACIÓ
D’HABITATGES
c/ Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 213 262
Fax 972 213 573
gloria@girones.org
CONSORCI DE RECAPTACIÓ
GIRONÈS - PLA DE L’ESTANY
c/ Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 206 441
Fax 972 213 573
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PRESSUPOST I RECAPTACIÓ
PRESSUPOST

PRESSUPOST PROPI DEL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS
Òrgans de Govern
Administració General
Acció Social
Promoció econòmica
Ensenyament
Serveis Tècnics
Medi Ambient
Cultura, joventut i esports
Turisme
Escola de Música del Gironès
TOTAL

398.952,74 €
706.229,92 €
832.491,10 €
157.767,00 €
5.350.229,70 €
5.938.991,39 €
3.066.093,17 €
607.336,40 €
159.550,00 €
517.760 €
17.176.641,40 €

VOLUNTÀRIA
SERVEI DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS
El servei de Recaptació del Consell Comarcal a través del Consorci de
Recaptació ha continuat la seva tasca que va començar ara fa tres anys assolint
uns resultats molt òptims, tant des de la vessant recaptadora com de la gestió
dels tributs.
Respecte a la gestió caldria destacar l’important treball que s’ha portat a terme
en el manteniment i actualització de les dades cadastrals de tots els municipis
que tenen delegada la gestió de l’IBI Urbana al Consell. Mitjançant aquesta tasca
s’ha aconseguit posar al dia les declaracions d’altes, modificacions, omissions i
reformes dels béns immobles dels contribuents, elaborant un informe de l’estat
de la situació de les incidències tant a nivell urbà com dels disseminats. El resultat d’aquestes actuacions es veurà reflectit en l’increment dels padrons per IBI
Urbana de tots els municipis, així com de les regularitzacions corresponents.
Fruit de la bona gestió portada a terme pel personal del Consorci a Girona s’ha
obtingut un resultat en recaptació voluntària molt destacable, obtenint unes
ràtios de recaptació en voluntària del 92% de mitjana.
Dins de la recaptació executiva destacarem que aquest any s’ha aconseguit
rebaixar el pendent a cobrar per major recaptació. Destaquem el cobrament de
deutes pendents a través de l’embargament de comptes corrents i l’embargament de sous i salaris. Per part dels Ajuntaments també cal destacar la confiança envers el servei de Recaptació, cedint més executiva per tramitar el procediment executiu.
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TOTAL PER
CONCEPTES

TOTAL DRETS
LIQUIDATS NETS

INGRESSAT
I.DCP*

IDs/CP+Auto

PADRÓ

TOTAL RECAPTACIÓ NETA

PENDENT

IBI
IBI RÚSTICA
IAE
IVTM
ESCOMBRARIES
CLAVEGUERAM
CEMENTIRI
PLUSVÀLUA
MULTES
TAXES
ALTRES ATRIBUTS

2.791.382,37 286.330,19
145.010,35
5.600,39
629.660,15 20.116,70
1.039.157,62
4.106,79
322.387,47 20.041,90
36.729,87
1.347,55
15.559,20
431,51
407.759,18 220.282,28
0,00
0,00
12,02
12,02
8.237,97
3.140,41

17.616,00
69,58
903,94
128.788,98
181,50
0,00
81,88
13.244,72
0,00
0,00
0,00

2.279.805,21
138.956,64
605.157,67
904.761,30
296.195,46
35.136,46
15.012,39
0,00
0,00
0,00
0,00

2.583.751,40
144.626,61
626.178,31
1.037.657,07
316.418,86
36.484,01
15.525,78
233.527,00
0,00
12,02
3.140,41

SUMA TOTAL

5.395.896,20 561.409,74

160.886,60

4.275.025,13

4.997.321,47 398.574,73

207.630,97
383,74
3.481,84
1.500,55
5.968,61
245,86
33,42
174.232,18
0,00
0,00
5.097,56

IDCP*: Ingressos directes amb cobrament previ.
IDSCP*: Ingressos directes sense cobrament previ més autoliquidacions.

EXECUTIVA
AJUNTAMENT

TOTAL DRETS
PENDENT EXER- LIQUIDATS
EN
CICI ANTERIOR EXECUTIVA

Aiguaviva
Bescanó
Bordils
Campllog
Canet d 'Adri
Cervià
Flaça
Fornells
Juià
Llambilles
Madremanya
St. Andreu
St. Gregori
St. Joan Mollet
St. Jordi
St. Julià
St. MartiLleme
St. Marti Vell
Vilablareix
Viladasens
DIPUTACIO
TOTAL

28.099,66
47.351,58
465.382,69 511.853,13
57.346,29
70.485,03
19.209,32
25.306,80
5.625,27
14.963,16
9.826,25
13.807,76
19.230,68
25.484,63
109.225,55 141.973,99
55.127,97
65.944,84
24.667,30
63.876,33
7.141,69
11.692,58
1.312,22
5.292,54
118.830,30 150.402,65
3.063,98
5.326,87
9.172,15
12.602,52
625.567,68 836.259,92
88.024,26 101.109,82
3.852,76
6.172,81
117.337,90 115.842,70
7.025,64
7.963,88
47.048,65
49.412,90
1.822.118,21 2.283.126,44

INGRESSAT
IDCP*
3.637,68
82.782,24
9.581,01
4.587,00
4.908,97
2.937,60
3.286,44
9.272,79
404,04
2.955,52
354,41
30,59
16.106,01
369,12
445,06
65.117,48
5.988,73
68,66
19.845,85
488,15
0,00
233.167,35

PADRÓ
20.349,19
72.020,77
694,14
4.751,80
5.562,45
4.422,22
3.116,20
29.134,04
2.180,67
13.098,24
3.957,66
1.375,22
23.007,98
1.555,56
3.267,33
150.085,90
6.153,37
918,57
0,00
1.119,28
6.998,34
353.768,93

TOTAL RECAPTACIÓ NETA

PENDENT

23.986,87
23.364,71
154.803,01 353.329,26
10.275,15
60.209,88
9.338,80
15.968,00
10.471,42
4.491,74
7.359,82
6.447,94
6.402,64
19.081,99
38.406,83 103.567,16
2.584,71
63.360,13
16.053,76
47.822,57
4.312,07
7.380,51
1.405,81
3.886,73
39.113,99 111.288,66
1.924,68
3.402,19
3.712,39
8.890,13
215.203,38 620.514,43
12.142,10
88.967,72
987,23
5.185,58
19.845,85
95.996,85
1.607,43
6.356,45
42.414,56
6.998,34
586.936,28 1.691.927,19
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SERVEIS TÈCNICS 2005
SERVEIS TÈCNICS
PONÈNCIA COMARCAL D’AVALUACIÓ AMBIENTAL
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 s’ha reunit 14 vegades durant l’any
2005 per resoldre els 41 projectes que han
sol·licitat llicència ambiental.

Aquests projectes feien referència a: tallers d’artesania
del metall i elements metàl·lics per la construcció,
bars, cafeteries, venda i reparació d’automòbils, ludoteques infantils, etc.

SERVEI DE REHABILITACIÓ D'HABITATGES
El Consell Comarcal del Gironès, a través de la seva oficina d’habitatge, ha continuat amb la seva tasca d’informar i assessorar els ciutadans en matèria d’ajuts de rehabilitació d’habitages.
S’han gestionat sol·licituds de test dels edificis (TEDI), informes interns d’idoneïtat (III), i ajuts a la rehabilitació del parc d’habitatges construïts.
Una de les tasques imprescindibles pel seguiment i resolució dels expedients, són les
inspeccions tècniques que es realitzen tant en l’inici com en el final d’obra.
El nombre de sol·licituds d’ajuts a Girona i comarca ha estat de 143, dels quals
66 corresponen a sol.licitud d’informes interns d’idoneïtat, per actuacions en
unifamiliars, i 77 a sol.licituds de Tedis, per actuacions en edificis.
EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’USUARIS ATESOS

Any

Girona
Comarca
Total

2001

2002

2003

2004

2005

65
26
91

62
29
91

46
33
79

25
7
32

93
50
143
OBRES FISCALITZADES DEL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS
Aiguaviva
Pavimentació d’accés al nou cementiri.
Bescanó
Renovació de diferents trams de la xarxa de sanejament.
Cassà de la Selva
Rehabilitació cementiri municipal 2-3 fase.
Madremanya
Nou cementiri municipal.
Sant Gregori
Rehabilitació del cementiri de Constantins.
Sant Martí de Llémena
Xarxa d’aigua potable als masos de Sant Martí de Llémena.
Vilablareix
Construcció llar d’infants.

memòria d’activitats 2005
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SERVEIS TÈCNICS

MEMÒRIES VALORADES
Quart
Portada d’aigua a la Bruguera

Viladasens
Pavimentació exterior de la pista polivalent poliesportiva municipal

Sant Martí de Llémena
Camí Ral

DIRECCIONS D’OBRA

PROJECTES

Campllong
Rehabilitació Casa Consistorial per a locals socials.

Campllong
Condicionament aire al centre cívic.

Celrà
Urbanització del carrer Pou Vilà.

Canet d’Adri
Construcció d’una nau polivalent 3 fase.

Cervià de Ter
Centre Cívic Can Geli de l’Era.
Fornells de la Selva
Complex poliesportiu. Complex poliesportiu 1fase.
Juià
Obres de rodadura i desguàs del camí de la Costa.
Obres accessòries de pavimentació del camí Fondo.
Obres de fàbrica del camí Fondo.
Formació de cunetes i obres accessòries al camí Fondo.
Pavimentació del camí de la Costa fins a connectar amb St.
Martí Vell.
Llambilles
Local sociocultural 3 fase.

Sant Gregori
Deixalleria Bàsica Comarcal.
Sant Joan de Mollet
Construcció nau polivalent 3 fase.
Sant Martí Vell
Arranjament cunetes del camí de Vilosa.
Pavimentació del camí entre Sant Martí Vell i Juià.

memòria d’activitats 2005

Fornells de la Selva
Complex poliesportiu 2 fase – piscina.
Complex poliesportiu – urbanització.
Quart
Construcció d’un dipòsit per l’abastament d’aigua
a Palol d’Onyar.
Portada d’aigua al grup d’habitatges Barceló.
Sant Jordi Desvalls
Pavimentació del carrer Tarongeta.
Sant Martí de Llémena
Portada i ampliació d’aigua potable al veïnat dels Termes.
Millores de les infraestructures rurals del nucli del
Pla de Sant Joan.
Instal·lació d’una nau industrial prefabricada destinada a
garatge i magatzem municipal.
Viladasens
Asfaltat camí veïnat de Can Vitó
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MEDI AMBIENT 2005
GESTIÓ DE SERVEIS
Campanya del compostatge casolà
La Campanya neix amb la finalitat de reduir la quantitat de fracció orgànica que
es destina a dipòsits controlats i alhora complementar el servei de recollida selectiva a través dels contenidors específics situats al carrer. Consisteix a instal·lar uns
compostadors a casa dels particulars adherits, dins dels quals s’hi poden llençar
totes les restes vegetals del jardí, l’hort i les restes de la cuina, perquè es transformin en compost mitjançant un procés que no produeix males olors ni mosques.

Logotip de la campanya

Ja som més

de 200 compostaires!

A través de xerrades informatives als municipis s’informa als ciutadans en què
consisteix el compostatge casolà i què cal fer adherir-se a la campanya. El compostador, la mida del qual dependrà de les dimensions de l’hort o del jardí, es pot
adquirir abonant una fiança que es retorna al cap de 2 anys.

Ampliació del servei de recollida selectiva de la fracció orgànica
El març de 2005 es va iniciar la recollida de la fracció orgànica a Aiguaviva, Bescanó,
Sant Gregori, Sarrià de Ter i Vilablareix. S’han recollit a la comarca, el 2005, més de
2.100 tones de fracció orgànica, que han servit per fer compost, reduint així la quantitat de residus (rebuig) que va a parar a l’abocador. En la majoria de municipis, s’ha
arribat a recuperar gairebé la meitat de la fracció orgànica que es genera.

Campanya de comunicació sobre la fracció orgànica
El gener del 2005 s’iniciava la campanya d’informació i sensibilització sobre la
recollida de la fracció orgànica a Aiguaviva, Bescanó, Vilablareix, Sant Gregori i
Sarrià de Ter.
La campanya constava de visites “porta a porta” a tots els habitatges i establiments dels municipis, per distribuir cubells per a la separació de la fracció orgànica i tríptics informatius.
A Salt la campanya va ser especialment dirigida al col·lectiu immigrant sobre el
correcte ús dels contenidors.

Xerrada informativa sobre el compostatge.

Els compostaires són assessorats per un tècnic especialitat i reben un manual on
s’indiquen algunes directrius bàsiques a l’hora de realitzar el compostatge a casa.
En el mapa del Gironès es mostren els municipis on es recull la FORM mitjançant
contenidors situats al carrer. El color verd són els municipis adherits a la campanya del compostatge casolà. La totalitat de la comarca disposa de mitjans per
valoritzar la fracció orgànica dels residus municipals.
Festa de cloenda de la campanya de comunicació a l’escola CEIP Montserrat de Sarrià de Ter. Juny 2005.
memòria d’activitats 2005

09

memoria 2005.qxp

12/05/2006

12:04

Página 12

10 memòria
activitats

2005

MEDI AMBIENT

Activitats de la campanya
• Xerrades informatives
Es va explicar el model de gestió de residus municipals,
la recollida de la fracció orgànica i el desenvolupament
de la campanya de la Recollida de Fracció Orgànica
2005.

A Campllong, els assistents es comprometien per
escrit a complir els criteris de selecció de residus i
com a compensació, segons l’ordenança reguladora
de la taxa per la recollida de residus sòlids urbans,
rebien una bonificació de 22 € en l’import anual d’aquesta taxa.

•Fira de l’embotit de Bescanó

•Activitats a biblioteques i ludoteques
•Curs sobre el reciclatge
Orientat a sensibilitzar els assistents en la necessitat de
fer bé a casa la recollida selectiva, fent especial esment
en la recollida de la fracció orgànica.

Taller que complementava les activitats d’educació
ambiental que es van fer a les escoles. La dinàmica va
consistir a explicar el conte dels cubis i fer un taller
associat.

Il·lustració del
conte dels Cubis” realitzada
pel mateix equip
d’educadors
ambientals. “Els
cubis salvant la
Terra”.
Curs ofert a Sarrià de Ter. Juny 2005.

RECOLLIDA SELECTIVA
Concessió d’ajuts per a l’adquisició de nous contenidors de selectiva
S’ha obert una línia d’ajuts perquè aquells ajuntaments als quals el Consell
Comarcal presta el servei de recollida selectiva, puguin sol·licitar una ampliació
o creació de noves àrees d’aportació. A la convocatòria, corresponent a l’exercici del 2005, s’han presentat 16 municipis, amb una
sol·licitud total de 174 contenidors, dels quals se n’han
subvencionat 152.

Material educatiu “Les teves deixalles, saps on
llençar-les?”
S’han editat uns tríptics i un expositor de grans dimensions
basats únicament amb fotografies de residus reals d’origen
domèstic, distribuïts en sis grans àrees temàtiques: envasos
lleugers, paper i cartró, vidre, fracció orgànica, rebuig, deixalleria, piles i medicaments. En cadascuna d’aquestes àrees es
representa el corresponent contenidor.
memòria d’activitats 2005

Un dels educadors ambientals atenent una usuària del servei de
recollida selectiva.

L’equip d’educació ambiental hi va ser present
amb una carpa per informar sobre la fracció
orgànica i la recollida selectiva en general i fer
participar, alhora, els assistents en un joc d’encistellament de residus.

memoria 2005.qxp

12/05/2006

12:08

Página 13

memòria
activitats

MEDI AMBIENT 2005
CAMPANYA DE MINIMITZACIÓ DE RESIDUS “MENYS ÉS MÉS”
Dirigida a la ciutadania i als comerços, mitjançant la promoció d’una conducta de
bones pràctiques, pretén reduir la quantitat de residus que llencem tots a la bossa
d’escombraries. S’ha editat un fulletó i un expositor, a través dels quals s’expliquen els múltiples avantatges de la prevenció de residus, és a dir, com fer una
selecció idònia de les nostres compres perquè, d’aquesta manera, portem a casa
la menor quantitat d’objectes que s’acabarien convertint en residus (el millor residu és aquell que no es produeix). L’expositor estarà present en tots els municipis
de la comarca en una campanya que s’estendrà fins a mitjans de 2006.
Expositor itinerant de la campanya “menys és més”, a través del qual es donen
consells sobre com reduir la quantitat de residus que generem a nivell domèstic.

DEIXALLERIA DE SANT GREGORI
La instal·lació de deixalleria va ser inaugurada el 3
de desembre per la secretària de l’Agència de
Residus de Catalunya. La festa d’inauguració
incloïa activitats per a la mainada consistents en
jocs fets a partir de residus, una xocolatada popular i el lliurament del premi a la guanyadora del
concurs del logotip de la deixalleria, Judit Castañer
Casanovas.

Tallers de jocs reciclats durant l’acte d’inauguració de la
deixalleria de Sant Gregori.

Logotip de la deixalleria de St. Gregori dissenyat per Judit Castañer,
guanyadora del concurs que es va convocar per aquest motiu.

CAMPANYA DE PROMOCIÓ DE LA DEIXALLERIA DE SANT GREGORI
Es va portar a terme una campanya per promoure l’ús de la deixalleria entre la població
dels municipis implicats. La campanya consistia
en la distribució d’un targetó , a través del qual

es premiava la fidelitat dels usuaris amb un
parell d’entrades per anar a veure un partit de
bàsquet de l’Akasvayu Girona.

PLANIFICACIÓ AMBIENTAL
EMAS

Pla de mobilitat sostenible al Gironès
Aquest pla analitza de manera detallada tots els paràmetres i aspectes que caracteritzen la mobilitat al
Gironès i conclou amb una diagnosi de la mobilitat en
l’àmbit comarcal. A partir d’aquesta diagnosi el Pla
elabora un conjunt de propostes amb l’objectiu d’aconseguir una mobilitat sostenible: ordenar el trànsit
interurbà, fomentar el transport públic col·lectiu i l’ús

dels desplaçaments a peu i en bicicleta, millorar l’accessibilitat i la seguretat integral de les persones,
organitzar l’aparcament intrazonal, etc. Finalment el
Pla contempla un seguiment a través d’un sistema
d’indicadors de mobilitat que permetin l’avaluació i
control de la mobilitat.

S’ha iniciat la implantació d’un sistema de gestió ambiental EMAS amb l’objectiu de promoure i assumir mesures
de comportament mediambiental, formar i adoptar mesures de participació per al personal del Consell Comarcal
del Gironès i sobretot, difondre públicament la declaració
ambiental per tal d’incentivar entre els ajuntaments de la
comarca l’adopció d’una certificació ambiental.
memòria d’activitats 2005
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Agenda 21 comarcal
Mitjançant una diagnosi estratègica es detecten els
punts forts i els punts febles del Gironès en clau de
sostenibilitat i es garanteix la difusió dels seus continguts amb la promoció d’un pla de participació i comunicació.
Properament, en el pla d’acció comarcal s’establiran
les actuacions a favor del desenvolupament sostenible del Gironès. Complementa l’Agenda 21 comarcal
la redacció d’un pla de sostenibilitat energètica i la

redacció d’un pla director comarcal de connectivitat
per articular els hàbitats fragmentats i promoure la
seva conservació.

s’ha distribuït entre els municipis afectats i tots
els centres d’assistència primària de la comarca.

Els simúlids, informació i recomanacions
sobre la “mosca negra”
Per tal d’explicar què són els simúlids, com cal
actuar davant d’una possible picada i quines
mesures preventives s’estan portant a terme per
controlar-ne les poblacions al riu Ter al seu pas
pel Gironès, s’ha editat un fulletó informatiu que

Exemplars de simúlid.

RECURSOS AMBIENTALS
Centre BTT

Guia didàctica dels residus

El mes de setembre de 2005, el Consell Comarcal signa un conveni de col·laboració amb la subsecció de BTT del GEiEG per la gestió del punt d’acolliment del
Centre BTT – El Gironès. Els tècnics de la subsecció s’encarreguen d’atendre els
usuaris tots els dissabtes, diumenges i festius de 9 a 14 h (excepte del 8 de desembre al 31 de gener, que el centre roman tancat).

L’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Gironès ha editat una guia
didàctica dels residus en cd-rom, l’objectiu de la qual és oferir eines per aprofitar i valoritzar els residus a proposa un mètode de treball molt participatiu en què
a l’escola, els alumnes, juntament amb el tutor, decidiran com seleccionar i llençar les escombraries produïdes a l’aula i a l’escola.

Xarxa de senders pel massís de Rocacorba
Durant el darrer trimestre del 2006 s’ha senyalitzat verticalment senders dins
l’àmbit de l’espai PEIN de les muntanyes de Rocacorba i el puig de la Banya del
Boc. Senders senyalitzats:
• Del collet de Bastarra a coll Saposa
• Del collet de Portelles al santuari de Rocacorba
• De l’església de Biert al portell d’en Salica
• De Can Gelada de Pujarnol al collet de la Plaça Carbonera de Turó Rodó
• De l’ermita de Sant Nicolau al collet de Martí
• Del pla de Martí al Pal
• De Collsaposa a la riera de Rocacorba
Ruta dels masos, tot creuant la riera Bugantó.
memòria d’activitats 2005
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PROMOCIÓ ECONÒMICA 2005
BORSA DE TREBALL DEL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS
El 2005 és l’any d’inici d’una nova etapa del programa per a la Equal inserció
laboral que passa a anomenar-se “Igualtat en la Diversitat”, parant especial
atenció a la immigració.
El servei, que està inclòs en un programa de cerca de feina provincial, consta d’itineraris d’inserció per a persones de la comarca en situació d’atur o que volen
millorar la seva feina actual.
De les 200 sol.licituds de feina tramitades, el nombre de persones inserides el
2005 ha estat 76. Des de l’inici del projecte, el gener de 2003, la borsa ha tingut
un total de 700 usuaris, 236 dels quals s’han inserit.

En aquest exercici s’ha incrementat el nombre d’empreses inscrites a la borsa de
treball potencialment ofertants de feina a un total de 116. Els sectors d’activitat
són diversos i predominen els serveis. També ha augmentat fins a 11 el nombre
de municipis en què es realitza aquesta acció amb la incorporació de Sant Gregori
i Sant Julià de Ramis.
Aquest any s’ha iniciat un nou servei complementari als itineraris d’inserció, El
Club de la Feina, que permet la recerca de feina a través d’ordinadors a la mateixa Estació Jove de Salt. Aquest servei inclou assistènicia personalitzada, formats
de currículum, una base de dades de recursos laborals, etc. Alhora s’ha incorporat a aquest espai una cartellera d’anuncis laborals que es renova setmanalment.

CURSOS DE NOVES TECNOLOGIES
Aquest 2005 s’ha donat continuïtat als cursos per als usuaris de la borsa del
Consell Comarcal del Gironès que volen entrar en contacte amb l’ordinador com
a eina per a la cerca d’ofertes laborals. En els cursos es pot practicar ofimàtica,
gestió d’e-mail, cerca d’ofertes a Internet, enviament de currículums, etc. Un cop
acabats aquests es dóna l’opció als usuaris de continuar aplicant els coneixements adquirits utilitzant els ordinadors del Club de la Feina, situats a l’Estació
Jove de Salt.

EMPRESA SOCIALMENT RESPONSABLE
El 2005, s’han organitzat per primera vegada els premis
a la responsabilitat social de les empreses de la comarca.
Els guanyadors per categories han estat:
- Conciliació de la vida familiar i laboral: SERSA
- Formació dels recursos humans interns: TOT OCI

Guanyadors dels premis de promoció econòmica.

CONCILIACIÓ I OCUPABILITAT
Pacte territorial de les comarques de Girona
S’ha editat un material divulgatiu que pretén afavorir
la lluita contra els prejudicis i els estereotips que moltes vegades limiten la incorporació de la dona i d’altres col·lectius al mercat laboral.

El material recull legislació sobre mesures que afavoreixen la inserció laboral i incentius a la contractació
de determinats col·lectius en risc d’exclusió social;
dóna a conèixer els beneficis econòmics que pot
suposar per l’empresa incorporar personal altament
motivat i qualificat per treballar-hi.
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INCENTIUS PER A LA CREACIÓ D’EMPRESES: VI CONCURS D’INICIATIVES EMPRESARIALS; TREPITJA FORT 2005
El concurs té per objectiu impulsar la generació de noves idees de negoci i incetivar l’esperit emprenedor a la comarca. En aquesta edició del premi, han estat
14 els nous projectes empresarials que s’han presentat a concurs, superant el
nombre de les anteriors edicions.

GUANYADORS DEL VI CONCURS D’INICIATIVES
EMPRESARIALS DEL GIRONÈS TREPITJA FORT 2005
1r PREMI Show Room Café

Cafeteria-moda

2n PREMI Traça estudis i serveis ambientals

Consultoria ambiental

3r PREMI Albert Verdich

Geotècnia i medi ambient

SERVEI AUTOEMPRESA
El Consell Comarcal ofereix 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.
El 2005 s’ha incrementat el nombre d’atencions a emprenedors fins a un total
de 50. D’aquests, aproximadament la meitat han dut a terme un pla d’autoempresa i entre un 15% a un 20% constituiran empresa finalment.

NOUS JACIMENTS D’OCUPACIÓ: SERVEIS D’AJUDA A DOMICILI
El projecte Xec Servei promou l’ocupació del sector dels Serveis d’Ajuda a
Domicili, amb l’emissió de xecs-descompte per als usuaris d’aquests serveis.
Des de l’inici del programa, el 2002, hi ha hagut un augment continu de nombre
de xecs emesos, beneficiaris, ajuntaments i empreses participants.
El 2005, els 9 ajuntaments que participen en el projecte han repartit un total de
5.493 xecs de descompte a ciutadans que han demanat servei a alguna de les 16
empreses homologades pel Consell per aquesta finalitat.

TALLERS AUTOCUPACIÓ
A principis d’any es van realitzar dos tallers d’autocupació per a aquells estudiants d’últim curs de cicles formatius que tenien interès a conèixer el funcionament d’un pla de viabilitat empresarial, amb la finalitat de poder en el futur muntar el seu propi negoci.
Taller ofert el febrer a la seu del Consell

OFICINA DE CONSUM DEL GIRONÈS
El 2005 s’ha signat un conveni amb l’Organització de Consumidors i Usuaris de
Catalunya - l’OCUC - per tal d’assegurar que els ciutadans de la comarca del
Gironès siguin atesos en matèria de consum.
L’oficina de l’OCUC a Girona és al C/ Joan Maragall, 39, amb horari d’atenció tots
els matins de 10.00 a 13.00 h. i els dijous de 16.00 a 19.00 h.
També s’ha realitzat conjuntament campanyes de divulgació sobre el servei i
altres temes d’interès per al consumidor com és la Guia de Turisme Sostenible o
la xerrada sobre drets i deures dels usuaris de telefonia fixa i mòbil i internet a
càrrec de l’advocat Antoni Bergua.

memòria d’activitats 2005
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TURISME 2005
TURISME
L’Àrea de Turisme ha anat consolidant els nivells de diàleg permanent i participació activa amb els agents turístics privats i públics de la comarca, a partir dels
quals estan naixent iniciatives que fomenten i faciliten el pla de turisme comarcal com a element dinamitzador econòmic, social i humà dels 27 municipis del
Gironès.
El turisme a la comarca prioritza el turisme familiar d’interior, dins el projecte
“Gironès, terra de passeig.”

ACCIONS DESENVOLUPADES
Les actuacions desenvolupades al llarg del 2005 s’han dirigit a potenciar
els recursos com a productes turístics, amb una doble finalitat: sensibilitzar els agents de la necessitat de confiar i sumar esforços en les oportunitats turístiques de la comarca i dotar de contingut els 27 municipis en
projectes de senderisme, cicloturisme, turisme cultural, esdeveniments i
gastronomia, entre d’altres.

SENYALITZACIÓ TURÍSTICA
Dins el pla de senyalització turística-temàtica comarcal, s’han senyalitzat 12 rutes per potenciar el
senderisme a la comarca. Altres rutes de la
comarca, especificades en el catàleg de senderisme, se senyalitzaran o es milloraran, en projectes futurs.

A instància de la Direcció General de Turisme s’ha reelaborat el pla de foment del
Gironès en un nou document. El Pla de dinamització turística Girona-Gironès és
fruit del treball conjunt entre l’Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del
Gironès. S’està en espera de resolució favorable que preveu el finançament per
desenvolupar les accions de millora pel desenvolupament turístic dels 27 municipis, en el període 2006-2008.

FIRES I PROMOCIÓ TURÍSTICA DIRECTA AL CONSUMIDOR FINAL
L’oferta turística de la comarca ha viatjat i
s’ha donat a conèixer dins la iniciativa
Girona Viva, del pla d’accions promocionals
del Patronat Costa Brava- Girona, a
Logroño i Saragossa. També ha estat pre-

sent al Saló Internacional del Turisme de
Catalunya, a Barcelona i a la Fira Agrotur, Saló
Nacional del Turisme Rural i Oci actiu, a
Cornellà de Llobregat, Fitur (Madrid) i al Saló
de la Randonée (París).

Estand del Gironès, terra de passeig a Logroño.
Plafó de senyalització de la ruta de l’aigua.
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TURISME
CREACIÓ DE MATERIAL TURÍSTIC

El 2005 s’ha editat material turístic divers del Gironès com és el catàleg de
Passejades a peu, que inclou 29 rutes de senderisme per fomentar la descoberta del nostre patrimoni natural i cultural, així com l’estada a la comarca en allotjaments com hotels, cases de turisme rural i càmpings. Se n’han editat 10.000
exemplars en català i 10.000 exemplars en castellà.

S’ha reeditat i actualitzat el Mapa de recursos turístics, amb un total de 20.000
exemplars. També s’ha editat el catàleg Allotjament en hotels i càmpings, adreçat
al turisme familiar i al de negocis. La coedició a càrrec dels 15 allotjaments participants i l’àrea de turisme s’ha fet en 4 idiomes i 15.000 exemplars.
El calendari d’esdeveniments 2005, en format de butxaca, ha estat la primera proposta conjunta entre els 27 ajuntaments i el Consell per potenciar les fires, festes
i altres actes d’interès turístic, sota un material comú.
També s’ha actualitzat el contingut de la pàgina web Gironès, terra de passeig
(www.girones.org/turisme) amb tots els recursos turístics de la comarca.

MILLORA DEL CAPITAL HUMÀ
La tasca de donar a conèixer els recursos turístics de la comarca no només s’ha
enfocat cap a l’exterior. Les Segones Jornades de Descoberta del Gironès tenien
per objectiu familiaritzar amb els encants de l’entorn els agents prestataris d’allotjament o els professionals de la informació i la promoció turística del Gironès.
Aquestes consistiren en 2 sortides de camp als diversos espais d’interès turístic
dels municipis del Gironès.

GENERADOR D’OCUPACIÓ
S’ha promogut la creació d’un col·lectiu de guies de natura, l’Associació de guies de
natura Gironès, terra de passeig, que ha de liderar la posada en escena i la comercialització de les passejades a peu o en bicicleta per la comarca.

ASSESSORAMENT I COORDINACIÓ DE PROJECTES
S’ha procurat afavorir les relacions amb institucions del sector, així com amb els
27 ajuntaments de la comarca, per tal d’aconseguir major sensibilització en l’àmbit de la dinamització turística del territori.
Per una banda, s’han mantingut sessions de treball tècniques amb les diferents
àrees de turisme comarcal de les comarques gironines.
S’han atès 61 visites personalitzades amb agents turístics privats i s’ha participat, políticament, en les reunions del Consell d’Administració del Patronat de
Turisme Costa Brava-Girona, en la creació del Patronat del CRIIT, Centre d’investigació i innovació de les indústries turístiques de la UdG.
Finalment, també s’ha participat en el catàleg de turisme cultural promogut pel
Patronat, en la campanya gastronòmica de les Fires de Sant Narcís, en jornades
formatives i en les sessions de treball sobre el Pla estratègic de turisme de
Catalunya 2005-2015.
memòria d’activitats 2005

La Jornada de Turisme del Gironès, trobada anual de tots els agents implicats per
aconseguir millorar la competitivitat del sector turístic a la comarca, s’ha focalitzat en les empreses d’activiats d’interès turístic i oferta complementària de la
comarca, potenciant les estades pels caps de setmana a la comarca.
El seminari de formació turística “Destapa’t, mostra qualitat” organitzada per la
Direcció General de Turisme, es va celebrar a la seu del Consell Comarcal amb la
participació d’agents turístics i ajuntaments.
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JOVENTUT 2005
POLÍTIQUES LOCALS I COMARCALS
DE JOVENTUT
Les polítiques de joventut impulsades des de l'Oficina
de Serveis a la Joventut estan bàsicament orientades a
consolidar les accions per a joves en matèria educativa
i cultural, d’accés al món del treball i l’habitatge, salut,
participació ciutadana i equilibri territorial i cohesió
social en el conjunt de la comarca del Gironès.
Un any més, s’ha impulsat el Pla Comarcal de Joventut
seguint les línies de treball que hi ha establertes,
accions de suport als ajuntaments de la comarca del
Gironès, accions dirigides als joves dels centres d’ensenyament secundari de la comarca del Gironès,
accions de suport a la participació jove i accions en
matèria d’instal·lacions juvenils.

GUIA GIRONÈS JOVE
S’ha editat un tríptic amb la
voluntat de donar a conèixer
als joves un recull d’adreces,
telèfons i webs de les institucions que realitzen projectes i
accions per millorar les polítiques
adreçades als joves.
S’informa sobre la ubicació dels
punts d’informació juvenils, els punts
infojoves a la comarca del Gironès, i
els municipis que impulsen un pla local
de joventut.

BUS JOVE “BUS NIT A FIRES DE GIRONA”
S’ha organitzat un servei d’autobusos de nit durant les Fires de Girona a 17 municipis de la comarca del Gironès.
Per afavorir l’ús d’aquest transport, a més de fer-ne difusió a la premsa, entre els
joves es va repartir una targeta amb el 50% i el 100% de descompte als joves de
la comarca.
7 línies van donar
servei durant les 9
nits als 17 municipis que van participar en aquest
projecte que té
per objectiu poder
facilitar el desplaçament als joves
amb
transport
públic.

TROBADA D’EDUCADORS EN EL LLEURE
L’Associació Batibull d’animació sociocultural en col·laboració amb l’associació de
lleure Asak, el Grup d’esplai de Celrà, el Consell Comarcal del Gironès i la
Secretaria General de Joventut van organitzar la II trobada de joves educadors en
el lleure.
A la jornada celebrada el dia 26 de novembre a la seu del Consell Comarcal del
Gironès, hi van assistir 120 educadors, que representen al voltant de 25 entitats
de lleure de les comarques gironines.
Es va posar de manifest la necessitat de crear una Xarxa d’Educadors en el Lleure.

Gairebé
6.000
joves van utilitzar aquest
servei sense haver de patir
per l’aparcament o la seva
seguretat. Aquesta iniciativa
també ha tingut molt bona
acceptació dels pares i mares
dels joves.
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JOVENTUT
EXPOSICIÓ EXPOJOVE 2005

La 9a edició d’aquesta mostra es va dur a terme del 2 al 28 de febrer a la Casa
de Cultura les Bernardes de Salt.
Com en les anteriors edicions, anava dirigida als alumnes de 4t d’ESO dels 22 centres d’ensenyament de la comarca del Gironès amb l’objectiu d’informar-los i ajudar-los en la presa de decisió sobre el seu futur socioprofessional, una vegada
finalitzat l'ensenyament obligatori.
La mostra recull informació relativa al món de l’educació (des de les etapes obligatòries fins a la Universitat), la incorporació al món del treball i les oportunitats
per anar a l’estranger.

RELACIÓ D’ASSISTENTS SEGONS CENTRE EDUCATIUS
CENTRE EDUCATIU
La Salle
IES Vicens Vives
IES Montilivi
IES Sobrequès
IES Santa Eugènia
Maristes
Pare Coll
IES Narcís Xifra
IES Carles Rahola
Bell·lloc del Pla
St. George’s School
Vilagran
Pompeu Fabra
IES Vallvera
IES Salvador Espriu
IES Llagostera
La Salle
IES Celrà

MUNICIPI
PARTICIPANTS
Girona
126
Girona
106
Girona
100
Girona
106
Girona
104
Girona
86
Girona
83
Girona
69
Girona
48
Girona
22
Fornells de la Selva
29
Salt
44
Salt
24
Salt
33
Salt
84
Llagostera
50
Cassà de la Selva
53
Celrà
33
TOTAL

JORNADA DE DELEGATS D’ESO DEL GIRONÈS
S’han realitzat a la casa de Cultura les Bernardes dues jornades de formació dirigides als delegats de la comarca per tal que coneguin els seus drets i deures com
a representants dels alumnes als seus centres educatius.
CENTRES
IES Vicens Vives
IES Narcís Xifra
IES Carles Rahola
IES Sta. Eugènia
IES Sobrequès
IES Montilivi
Bell.lloc del Pla
IES Salvador Espriu
IES Vallvera
IES Celrà
IES Llagostera
IES Cassà de la Selva
La Salle Cassà de la Selva
13 centres de la comarca
memòria d’activitats 2005

1r
3
0
5
3

2n
4
3
0
5
4

5
3
2
2
3
4
30

4
3
2
2
5
4
36

3r
3
3
4
4
3
5
4
4
3
2
2
3
4
44

4t
4
6
4
4
4
5
4
4
3
2
2
4
4
50

Total
11
15
8
18
14
10
8
17
12
8
8
15
16
160

1.200
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JOVENTUT 2005
CAMPANYA ALIMENTACIÓ I JOVES D’AVUI
Aquesta campanya s’ofereix als centres d’educació secundària d’octubre a març
a l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona 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.
Professionals de la Unitat de Dietètica i Nutrició de l’Hospital Trueta de Girona, que
porten les sessions, han realitzat el 2005 un estudi sobre els hàbits alimentaris
dels participants.
A través de registres dietètics s’han pogut extreure algunes dades que poden ajudar a explicar l’augment de trastorns en l’alimentació i d’obesitat entre la població més jove.

PACK “OFERTA ACTIVITATS ALS CENTRES DE SECUNDÀRIA”
Com cada any, en col·laboració amb la Secretaria General de Joventut i
diverses entitats s’ha ofert l’XI Cicle de xerrades dirigides als alumnes dels
IES .
Un total de 4.435 alumnes ha assistit a alguna de les rerrades que s’han organitzat amb temàtiques tan diverses com la salut, treball, convivència, voluntariat, cooperació amb països del sud, etc.
Reunió d’avaluació dels centres de secundària

PROJECTE EUROPEU: SERVEI DE VOLUNTARIAT EUROPEU
En el marc del programa La Joventut amb Europa s'han aprovat un projecte 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.

El jove voluntari participarà en un projecte que li permetrà adquirir noves competències, ampliar els seus horitzons i descobrir un nou entorn cultural i social.
Durant aquest any 2005, l’àrea de Joventut del Consell Comarcal del Gironès ha
col·laborat en projectes d’enviament a Alemanya i Eslovènia.

CAMP DE TREBALL “RECUPEREM EL CASTELL DE PALAGRET”
Un grup de 16 joves d’entre 14 i 18 anys, un any més, van participar en el Camp
de Treball per a la recuperació arqueològica del Castell de Palagret a Celrà.
L’organització d’aquest camp de treball durant 13 dies d’estiu, es va dur a terme
per l’Associació Naturalista de Girona, l’Ajuntament de Celrà, el Consell Comarcal
del Gironès i el Consorci de les Gavarres.
Per altra banda, enguany, l’associació de la Colla Excursionista de Cassà de la
Selva, que organitza un camp de treball recolzat per l’Àrea de Medi Ambient del
Consell Comarcal, ha rebut el suport econòmic de la Secretaria General de
Joventut.

Un grup de joves que va participar en el Camp de Treball
per a la recuperació arqueològica del Castell de Palagret
de Celrà
memòria d’activitats 2005
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JOVENTUT
TROBADA D’EMPRESES DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL

MANTENIMENT DE LA WEB D’ENTITATS JUVENILS
Amb voluntat de reconèixer i donar suport a les entitats juvenils de la comarca del
Gironès s’ha mantingut activa, juntament amb l’àrea de cultura, la web guia de
les entitats del Gironès.

El mes de desembre, 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 lleure educatiu i sociocultural a la comarca del
Gironès.

Les entitats registrades, tracten diverses temàtiques com l’educació en
el lleure, serveis socials, medi ambient, drets civils, ciutadania, etc.

POTESTATS D’EXECUCIÓ EN MATÈRIA
INSTAL·LACIONS JUVENILS
Els serveis tècnics del Consell Comarcal del Gironès han continuat fent
les inspeccions pertinents a les instal·lacions juvenils i han assessorat
els seus responsables respecte a les normatives, sempre que aquests ho
han sol·licitat.

SEGUIMENT DE LES ACTIVITATS D'ESTIU PER A JOVES
Durant l’estiu s’han realitzat visites de comprovació i seguiment de les activitats en
el temps lliure en què participen joves menors de 18 anys, en aplicació del Decret
137/2003, de 10 de juny.

Aquest estiu, a la comarca del Gironès, entre els ajuntaments i entitats de lleure
s'han realitzat 73 activitats d’estiu: 55 casals d'estiu de lleure, 13 colònies, 4
camps de treball i 1 acampada.

CASALS D’ESTIU
Aiguaviva
Bescanó
Bordils
Cassà de la Selva
Celrà
Flaçà
Fornells de la Selva
Girona
Llagostera

Llambilles
Quart
Salt
Sant Gregori
Sant Jordi Desvalls
St. Julià de Ramis
St. Martí de Llémena
Sarrià de Ter
Vilablareix

CASAL DE COLÒNIES
Can Maiol
Sant Martí de Llémena
Mas Suro
Can Bellvitge
Cerverí

TAULA DE JOVENTUT

CAMPS DE TREBALL
Cassà de la Selva
Sant Gregori
Celrà

TÈCNICS DE JOVENTUT A MUNICIPIS

Trobades de formació per a alcaldes, regidors i tècnics de joventut per tal de treballar de forma coordinada en accions i polítiques de joventut (a l’àmbit local i
comarcal).

Des de l’oficina de Serveis a la Joventut s’ha donat impuls a les polítiques de
joventut a municipis, oferint la possibilitat de disposar d’un especialista per portar a terme millors polítiques de joventut en els municipis.

El 2005 les reunions han tractat i acordat els temes del Pla Comarcal de Joventut,
Plans locals de Joventut, locals joves, Bus nit a fires de Girona i Projecte de tècnics de joventut compartits.

Tres municipis (Sant Gregori, Vilablareix i Cassà de la Selva) s’han adherit el 2005
a la proposta, establint un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del
Gironès.
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SERVEI COMARCAL DE CATALÀ DEL GIRONÈS 2005
SERVEI COMARCAL DE CATALÀ DEL GIRONÈS
El Servei Comarcal de Català del Gironès pertany al Consorci per a la
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.

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, a distància
i d’autoaprenentage.
L’any 2005 s’han portat a terme cursos de diferents nivells a Cassà de la
Selva, Celrà, Girona, Llagostera, Salt i Sarrià de Ter.
El Servei Comarcal del Gironès des del mes de juliol de 2005 gestiona tota l’oferta de cursos de català a distància de la comarca.

ASSESORAMENT LINGÜÍSTIC

PROCEDÈNCIA ALUMNES GIRONÈS OCTUBRE 2005

La funció del Servei Comarcal de Català és assessorar empreses, institucions i
particulars en els aspectes lingüístics que sol·liciten: revisions de textos, traduccions o consultes puntuals.
El 2005 el Servei ha realitzat 853 actuacions, de les quals 683 corresponen a revisions de textos; 159, a atenció de consultes lingüístiques o sobre recursos i drets
lingüístics, i 11, a participació en processos de selecció de personal al Consell
Comarcal i a diversos ajuntaments de la comarca.
En total, aquest Servei, durant l’any 2005, ha revisat 1.884 pàgines, 1.091 de les
quals s’han revisat en línia. Cal remarcar que el servei d’assessorament en línia
ha augmentat considerablement aquest últim any.
Al llarg de l’any, s’han atès 91 usuaris de sectors ben diversos:

Nombre d’usuaris
Sector 1
Ús oficial i drets lingüístics
Sector 2
Educació, recerca i joventut
Sector 3
Mitjans de comunicació
i indústries culturals

Percentatge
Classe de català a Sarrià de Ter.

50

54,94 %

DINAMITZACIÓ
3

3,29 %

9

9,89 %

Sector 4
Àmbit socioeconòmic

13

14,28 %

Sector 5
Institucions sanitàries i socials

7

7,69 %

Sector 7
Particulars

9

9,89 %

El Consorci de Normalització Lingüística va engegar el 2005 la campanya de
foment de l’ús del català “Dóna corda al català”. El Servei Comarcal de Català
ha fet difusió de la campanya i n’ha repartit el material.
Aquest Servei, juntament amb el Gramc i l’Ajuntament de Llagostera, ha participat en el programa Voluntaris per la Llengua en aquest municipi. Aquesta campanya vol afavorir l’aprenentatge de la nostra llengua i cultura posant en contacte persones catalanoparlants amb persones que fa poc temps que viuen a
Catalunya, amb l’objectiu que conversin en català.
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 a El Punt i el Diari de Girona, i la participació en diverses publicacions
locals.
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ENSENYAMENT

ENSENYAMENT
En virtut del Conveni de delegació de competències subscrit entre el
Consell Comarcal del Gironès i el Departament d'Educació de la
Generalitat de Catalunya, de data 31/07/98, aquest Consell Comarcal
assumeix les següents competències:

MENJADOR ESCOLAR
Ajuts de menjador a centres públics (AIMs), curs 2005/2006:
L'objecte d'aquesta convocatòria és l'atorgament d'ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i geogràfiques als alumnes d’infantil,
primària i secundària obligatòria (ESO) de la comarca. Per aquest curs es van
atorgar 1.343 ajuts.
Les categories d’ajuts tenen la voluntat de diferenciar els diferents nivells de
situacions socials i econòmiques dels beneficiaris de les famílies interessades
en aquesta convocatòria.
Cal ressaltar l’increment de les quanties de cada ajut respecte al curs anterior. Els ajuts per a famílies més necessitades s’han incrementat en un 10% i,
per la resta, l’increment dels imports és del 7,5%.
Comparativa AIMs
curs 2004/2005

Ajut
PIRMI

curs 2005/2006
32 % 34 %

MONIN2
19 %

8 % 10 %
3% 3%
PIRMI

MONIN

5%

8% 9%

8%

MONIN2

12 % 11 %

4% 4%
AAEP

ASE

Comparativa AIMs curs 2004/2005 i 2005/2006

AGE

2%2%
A EX3

A EX 2

A EX 1

AEP
ASE
AGE
AEX3
AEX2
AEX1
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€/dia

escolarització en un centre públic de primària i/o
secundària del Gironès

MONIN

26 %

Criteris a complir:

RPC inferior a 2.925’72€ ingressos bruts anuals i acreditar que tots els
ingressos de la unitat familiar provenen del PIRMI
RPC inferior a 2.925’72 € d’ingressos bruts anuals i acreditar que els
tutors legals (almenys un d’ells) tinguin reconeguda invalidesa o
situació de monoparentalitat o situacions de violència de gènere i, a
més, tinguin 3 o més fills.
RPC inferior a 2.925’72€ d’ingressos bruts anuals i acreditar que els
tutors legals (almenys un d’ells) tinguin reconeguda invalidesa o
situació de monoparentalitat o situacions de violència de gènere i,
a més, un o dos fills.
RPC inferior a 2.925’72 € d’ingressos bruts anuals i escolaritzacióen
un centre d’atenció educativa preferent del Gironès
RPC inferior a 2.925’72 € d’ingressos bruts anuals
RPC inferior a 5.851’44 € d’ingressos bruts anuals i acreditar que la
distància mínima del domicili al centre és de 2 km.
RPC inferior a 4.963’92 € d’ingressos bruts anuals i acreditar que
tenen 3 o més fills en ensenyament obligatori i que facin ús del
menjador escolar.
RPC inferior a 3.725’52 € d’ingressos bruts anuals i acreditar que
tenen 1 o 2 fills en ensenyament obligatori i que facin ús del
menjador escolar.
S’estudiaran situacions particulars de sol·licitants d’ajuda que no
compleixin els criteris per a l’obtenció de les ajudes establertes però
que vinguin informats des dels serveis socials municipals o comarcals,
i s’aprovaran d’acord amb la proposta d’una comissió formada per un
representant de cadascun dels grups polítics, els coordinadors
d’Educació i Serveis Socials i el gerent del Consell Comarcal del Gironès

3,30€

3,25 €

3,00 €
2,90 €
2,25 €
1,40 €
1,35 €
1,30 €

1,15 €
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Ajuts de menjador a centres privats concertats (AIMs-PC), Curs 05-06:
Pel curs 2005/2006, s’han atorgat 45 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.
Enguany, també 21 alumnes del centre privat concertat d’educació especial
Nostra Sra. del Carme, de Sarrià de Ter, han estat beneficiaris de la gratuïtat del
menjador escolar.
També s’han atorgat, fins ara 400 ajuts de menjador escolar a alumnes d’infantil,
primària i secundària derivats per la Comissió d’Escolarització Permanent del
Departament d’Educació a centres privats concertats de la comarca.

Aquest any, per primera vegada, s’han concedit ajuts tipus PIRMI, monoparentals i d’atenció educativa preferent per a centres privats concertats, i per la
resta d’ajuts ( socioeconòmic, geogràfic, i tots els excepcionals) s’ha aplicat
l’augment del 7,5% de l’import del curs passat.
Alumnes amb dret a la gratuïtat del menjador escolar, curs 2005/2006:
1.658 alumnes escolaritzats a centres públics de la comarca han tingut dret a la
gratuïtat del servei, amb un import màxim de 5,20€/ dia / alumne/a segons la
resolució EDC/2221/2005, de 14 de juliol de 2005, del Departament d’Educació.

Nivell

Beneficiaris

Infantil i Primària
Secundària obligatòria (ESO)
Educació especial

375
1.054
233

€/dia

Criteris a complir:

Estar escolaritzats a un centre privat concertat de la comarca sempre
i quan hi hagi autorització específica per tal d’optar a aquestes ajudes
des del Departament d’Educació.
PIRMI-PC RPC inferior a 2.925’72€ d’ingressos bruts anuals i acreditar que tots
els ingressos de la unitat familiar provenen d’aquesta renda.
MONIN-PC RPC inferior a 2.925’72€ d’ingressos bruts anuals degudament
acreditats i acreditar que els tutors legals ( almenys un dels dos )
tinguin reconeguda una situació d’invalidesa o situació de
monoparentalitat o situacions de violència de gènere i, a més,
tinguin 3 o més fills.
MONIN2-PC RPC inferior a 2.925’72€ d’ingressos bruts anuals degudament
acreditats i acreditar que els tutors legals ( almenys un dels dos)
tinguin reconeguda una situació d’invalidesa o situació de
monoparentalitat o situacions de violència de gènere i, a més,
tinguin un o dos fills
ASE-PC
RPC inferior a 2.925’72€ d’ingressos bruts anuals
AGE-PC RPC inferior a 5.851’44€ d’ingressos bruts anuals / acreditar que
la distància del domicili al centre és de més de 2km.
EXC3-PC RPC inferior a 4.963’92€ d’ingressos bruts anuals / acreditar que
tenen 3 o més fills en ensenyament obligatori i que facin ús del
menjador escolar.
EXC2-PC RPC inferior a 3.725,52€ d’ingressos bruts anuals / acreditar que
tenen un o dos fills en ensenyament obligatori i que facin ús del
menjador escolar.
EXC1-PC S‘estudiaran situacions particulars de sol·licitants d’ajuda que no
compleixin els criteris per a l’obtenció de les ajudes establertes però
que vinguin informats des dels serveis socials municipals o comarcals,
i s’aprovaran d’acord amb la proposta d’una comissió formada per un
representant de cadascun dels grups polítics, els coordinadors d’Educació
i Serveis Socials i el gerent del Consell Comarcal del Gironès.
AEP-SF
RPC inferior a 2.925’72€ d’ingressos bruts anuals / escolarització en
un centre privat concertat d’atenció educativa preferent del Gironès

curs 2005/2006

curs 2004/2005
66 %

Ajut

3,30 €

3,25 €

3,00 €
2,25 €
1,40 €
1,35 €
1,30 €

1,15 €
2,90 €

Comparativa AIMS PC
curs 2004/2005

63 %

curs 2005/2006
69 %

32 %
26 %
22 %

23 %
12 %

EP i EI

ESO

Comparativa de les gratuïtats

EE

14 %

6%

6%

9%

PIRMI-PC MONIN-PC MONIN2-PC AEP-SF

6% 6%

6 % 11 % 7 % 7 %
2%2%

ASE-PC

AGE-PC

EX C3-PC

EX C2-PC

EX C1-PC

Comparativa AIMs privats concertats
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GESTIÓ DE MENJADORS ESCOLARS
Aquesta activitat, iniciada el curs 97/98, suposa una major implicació del Consell
Comarcal en relació als menjadors escolars de la comarca. L’objectiu és treballar
i actuar per començar o continuar un servei extraescolar que avui dia esdevé
bàsic, sempre i quan ho sol·liciti la comunitat educativa de cada respectiu centre (consell Escolar o Ajuntament).

En el curs 05/06, amb l’ampliació del servei a cinc nous centres (CEIP El Pla, CEIP
Silvestre Santaló i CEIP El Veïnat de Salt, CEIP Vilademany d’Aiguaviva i CEIP
Madrenc de Vilablareix), s’han doblat el nombre d’usuaris dels menjadors fins a
750 usuaris en els onze menjadors escolars gestionats pel Consell Comarcal.
IES Llagostera
CEIP Vilademany
CEIP Silvestre Santaló
CEIP Santa Margarida

MITJANA
DE COMENSALS
CURS 2005-2006

CEIP Sant Jordi
CEIP Mas Masó
CEIPMadreno
CEIP Font de la Pólvora
CEIP El Veinat
CEIP El Pla
CEIP Carme Auguet
0
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Jornades de formació als coordinadors de menjadors escolars.

Aquest significatiu increment del nombre d’usuaris ha motivat que es destinessin
nous esforços en l’organització del servei: s’han ampliat els recursos humans de
l’àrea, i s’ha posat en funcionament una aplicació web de gestió remota de base
de dades d’acord amb el nou circuit organitzatiu del servei.
Es continua realitzant la formació inicial i continuada dels onze coordinadors dels
menjadors escolars, els responsables directius de les empreses de monitoratge i
dels propis centres escolars. Periòdicament s’ha fet el seguiment i avaluació del
servei amb totes les parts implicades dels centres.

TRANSPORT ESCOLAR
Gestió del transport escolar col·lectiu, curs 2005/2006:
Servei que a la comarca suposa la contractació de 57 autobusos, un 10% més
que el curs anterior, dels quals n’hi ha 11 d’adaptats pel transport de persones
amb disminucions físiques. També ha augmentat respecte al curs anterior el nombre d’acompanyants, que han estat 67, un 11,5% més que el curs 04-05.
Les empreses adjudicatàries dels serveis de transport escolar són: AMPSA;
Autocars Maynau, SL; Autocars Plenacosta, SA; Autocars Roca de Salt, SL;
Autocars Terradas-Coll, SL; Autocars Xiberta, SL; Cía. FFCC Olot – Girona, SA;
Gironabús, SA; Hispano Hilarienca, SA; SARFA, SL; TEISA i TMG,SA.
Amb aquesta infraestructura s’ha prestat el servei de transport escolar a un total
de 2.649 alumnes :
curs2005-2006

curs 2004/2005

- 896 alumnes de primària

59 %

58 %

- 1.532 alumnes de secundària
32 %

- 221 alumnes d’educació especial

34 %

9%

ESO

memòria d’activitats 2005

PRIM

8%

EE

Ajuts individuals de desplaçament (AIDS), curs 2005/2006:
Aquests ajuts cobreixen parcialment o totalment – si són alumnes d’educació
especial – el cost del desplaçament, quan aquest no es pot assumir com a transport escolar col·lectiu, i que directament gestiona l’interessat. Per aquest curs han
presentat sol·licitud 121 alumnes.
També s’han atorgat 81 ajuts per alumnes de centres d'educació especial privats
concertats, cosa que permet, junt amb les ajudes que reben d’altres administracions, garantir la totalitat del cost del desplaçament de cada alumne.
Hi ha altres modalitats d’ajudes de transport, de les quals se n’han concedit 58,
per a alumnes en els casos que 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 s’han de desplaçar en transport públic regular. Aquests ajuts
són els vals de transport que garanteixen pràcticament el 100 % de la despesa.
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SERVEIS SOCIALS 2005
SERVEIS SOCIALS
El departament de serveis socials planifica, organitza i gestiona els serveis, delegats pels municipis al Consell Comarcal, de l’àrea social bàsica del Gironès.

També presta ajuda tècnica als 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), formades per un Treballador/a Social i
l’Educador/a Social, atenen tota la població, per tal de prestar atenció social i
socioeducativa.

Aquestes unitats atenen demandes de necessitats socials o situacions de risc per
tal d'ajudar a solucionar aquestes problemàtiques o si cal derivar-les a altres serveis especialitzats. També s’ofereixen serveis com d’Ajuda a Domicili (SAD) i
Teleassistència .

ATENCIÓ SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR
Les problemàtiques que s’han resolt el 2005:
Durant l’any 2005 les UBASP han atès persones que s’hi han dirigit per fer consultes, sol·licitar orientació i assessorament, o bé per rebre tractament i ajuda
social en situacions familiars que ho requereixin.
UBASP

Habitants*

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

3739
8632
9807
6454
6293
4681
39606

2000

2001

2002

2003

2004

2005

252
577
240
624
428
216
2337

324
421
332
667
408
225
2377

272
603
502
635
620
395
3027

488
863
426
735
980
360
3852

536
885
586
785
998
491
4281

450
743
492
659
838
413
3595

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

Són de variada i diversa temàtica les consultes que han realitzat les persones que
s’han adreçat als professionals de Serveis Socials d’Atenció Primària, bé sigui per
iniciativa pròpia o bé perquè han estat derivades per altres Serveis (serveis sanitaris, educatius, etc.)

ECONÒMIQUES
Habitatge
Econòmiques
Aspectes laborals
Mendicitat i transeünts

Total

80
466
276
4
826

Total

634
368
50
1052

Total
TOTALS

278
115
106
188
687
2565

SALUT-DISCAPACITATS
Salut
Disminucions
Drogodependències
INADAPTACIÓ SOCIAL
Aprenentatge
Dificultats relacions familiars
Maltractaments
Inadaptació social

PROGRAMA COMARCAL D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES
Escola pares i mares per a infants
Dins el programa comarcal d’atenció a famílies s’ha donat continuïtat al projecte
”Escola de Pares i Mares”, que ofereix als pares i a les mares un espai on poder
expressar les seves angoixes, necessitats, pors i davant l’exercici de la paternitat
i la maternitat.
El 2005 es van realitzar aules de l’Escola a set municipis de la comarca: Bordils,
Cervià de Ter, Cassà de la Selva Flaçà, Sant Jordi Desvalls, Quart i Vilablareix. Hi
van participar 90 pares i mares de la comarca.
memòria d’activitats 2005
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Escola pares i mares per a adolescents
La regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Celrà, i l’Àrea de Serveis
Socials del Consell Comarcal del Gironès, van realitzar un curs, al qual varen participar 50 pares i mares dels municipis de Celrà, Bordils, Cervià de Ter, Juià i
Madremanya.

En els municipis de Cassà de la Selva, Sant Gregori i Quart també s’han realitzat
el 2005 xerrades guiades per una educadors social a pares i mares d’adolescents. L’èxit de participació i la bona valoració per part dels participants ha afavorit que es plantegi iniciar un curs el 2006 en aquests municipis.

PROGRAMA COMARCAL DE VELLESA
Projectes suport als cuidadors i familiars de gent gran

Estudis gent gran (70 i més)

Els Serveis Socials d'Atenció Primària de Cassà de la Selva han realitzat
aquest Projecte de suport i formació a les persones que cuiden familiars amb
malaltia d'Alzheimer, amb demències senil o bé persones amb molt poca o
cap capacitat d'autonomia.

Durant l’any 2005 s’ha realitzat diferents estudis de gent gran a municipis de la
comarca, concretament als municipis de Llagostera i Sant Gregori , com ja s’havia fet a Celrà i a Vilablareix.
L’objectiu de l’estudi era detectar les necessitats de les persones grans dels nostres municipis, a través d’entrevistes individuals realitzades per professionals del
camp social. L’estudi vol detectar situacions d’alt risc social, per tal que els serveis socials d’atenció primària i d’altres, si cal, intervinguin.
Així mateix durant aquest any, es va signar un conveni amb la Fundació Anau
d’Escala i la Universitat de Girona, per tal de dur a terme una revisió del programa comarcal de detecció a la gent gran del Gironès.

PLA COMARCAL D'INTEGRACIÓ DELS IMMIGRANTS
L’àrea de Serveis Socials, en col·laboració amb municipis del gironès, ha continuat realitzant les accions per a afavorir la integració dels immigrants que resideixen a la nostra comarca, a través de les Taules Interculturals de Llagostera i
Cassà de la Selva.
Les taules interculturals són un espai destinat al diàleg i a l’adquisició de compromisos tant per part de la comunitat receptora com de la comunitat immigrada. Les taules pretenen la creació d’un vincle social entre les dues comunitats per
treballar conjuntament aquells temes que afecten la vida social del municipi.
Així mateix se signa un contracte amb l’entitat IRES per tal d’elaborar un pla d’acollida per a la població immigrada dels municipis del Gironès. Un mediador s’incorpora al pla comarcal el 2005.

PROGRAMA COMARCAL DE SALUT MENTAL
El Programa, que es realitza en conveni amb l'Ajuntament de Cassà i el Consell
Comarcal del Gironès, disposa d'un Club socioterapèutic, d'entrenament en habilitats socials inicials i avançades.
L'any 2005 s'han atès 15 persones, totes elles amb trastorn 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, etc.
memòria d’activitats 2005

SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA
Serveis d'atenció domiciliària
Accions realitzades 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.
Usuaris atesos el 2005:
COL.LECTIUS
Infància/adolescència
Adults
Gent gran (65 fins a 84 a)
Gent gran (més de 85 a)
TOTALS

NÚM.
4
12
48
21
85

Serveis complementaris al servei d'atenció domiciliària
El Servei de teleassistència es presta a través d'un conveni amb Creu Roja i consisteix en un equip tecnològic i professional que a través d’un aparell connectat
a la línia telefònica l’usuari sol·licita ajuda garantint permanentment una resposta ràpida a les eventualitats que li puguin sobrevenir.
Persones majors
de 85 anys
Homes
5
Dones
7
12
Persones ateses el 2005 Totals

Persones entre
65 i 85 anys
2
6
8

Totals
7
13
20
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ASSISTENCIA TÈCNICA ALS MUNICIPIS
S’ha reforçat la cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal i els
municipis que ho han sol.licitat durant l'any 2005 a través de la signatura d’un
total de 24 convenis, entre els quals figuren convenis per a la prestació de serveis específics per als municipis, l'execució de projectes determinats, la direcció
tècnica de projectes socials, etc.

EQUIP D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I A
L’ADOLESCÈNCIA (EAIA)
L'Equip d’atenció a la Infància i a l’Adolescència, format per una pedagoga, una
treballadora social, una psicòloga i una treballadora social, té una dedicació total
als pobles de la comarca del Gironès, excepte Girona ciutat. L’equip ha atès, el
2005, 269 casos de situacions d'infància i adolescència en alt risc social.

Programes d’immigració
Programes d’infància i adolescència
Programes de Gent Gran
Programes d’Atenció als cuidadors informals

CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN DE LA COMARCA DEL GIRONÈS
La junta permanent del Consell Consultiu de la Gent Gran de la comarca del
Gironès ha realitzat diverses reunions per tal de fixar els objectius de treball i les
actuacions a portar a terme en aspectes de formació, de voluntariat, difusió, prestació de serveis als Casals d'Avis, etc.

- IV FESTA DE LA COMPLICITAT
Aquest any es va realitzar al centre cívic de Quart amb la participació de nens,
nenes i avis de la comarca, una trobada que va voler acostar generacions des de
la vessant més lúdica. Al fi de festa va actuar el conjunt de guitarres de l’Escola
de Música del Gironès

Durant l'any 2005 van participar en diferents actes:
-Assistència a les 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 Cap de la Unitat d’Atenció al Client del Departament de Salut
de Girona
-Visites de presentació i intercanvi als diferents Casals de la Gent Gran dels municipis de la comarca

Durant l‘any 2005 s’han organitzat 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 els corresponents debats al
finalitzar-se, cinema als municipis de Bescanó, Flaçà i Fornells de la Selva.
- IV JORNADA “PER UN FUTUR MÉS CLAR”
La IV Jornada PER UN FUTUR MÉS CLAR que també es va celebrar a Girona, a
l’Auditori Narcís de Carreras el 21 d’octubre del 2005 i organitzada pels Consells
Consultius de la Gent Gran dels Consells Comarcals de la Demarcació Territorial
de Girona, amb la col·laboració del Departament de Benestar i Família, la Caixa i
la Diputació de Girona.

Festa de la Complicitat a Quart.

ACTIVITATS INFORMATIVES/FORMATIVES
Durant l’any 2005 s’han realitzat també a diferents casals de gent gran de la
comarca activitats formatives i informatives:
Tallers de memòria: Flaçà, Bordils i Fornells de la Selva
Aula-Taller de Salut a Fornells de la Selva
memòria d’activitats 2005
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ESPORTS

ESPORTS
L’Àrea d’Esports del Consell Comarcal del Gironès promou l’esport a través d’ajudes a entitats esportives de la comarca per a l’organització d’activitats i l’adquisició de material esportiu. El 2005 s’han atorgat 31.000 euros.
El Consell Esportiu del Gironès ha organitzat els Jocs Esportius Escolars de
Catalunya d’un total de 13 esports, a més de les fases territorials de 6 d’ells.
Seguint amb la voluntat d’incentivar la pràctica de l’esport entre els més menuts
i entre la gent gran, s’ha apostat per la realització de jornades d’iniciació a l’esport, per als primers, i activitats puntuals de lleure i jocs de taula adreçades als
segons.
També, com en anteriors temporades s’ha contribuït a la formació d’entrenadors,
monitors i àrbitres, amb el curset d’educador de futbol-7 i l’escola d’àrbitres. I
s’ha donat continuïtat al servei de préstec de material esportiu de què disposa
aquest consell.
Entre les activitats puntuals es van dur a terme la festa d’inici, la cloenda de futbol-7 i les estades, colònies i campus que es van realitzar a l’estiu.
Destaquem finalment les campanyes de promoció d’algunes disciplines esportives organitzades conjuntament amb d’altres entitats, com l’atletisme i el rugbi,
que s’adreça a instituts de secundària i que han tingut una molt bona acollida.
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PREMSA

SERVEI COMARCAL DE PREMSA
El Servei Comarcal de Premsa porta a terme la difusió de les actuacions que realitza el Consell Comarcal amb la voluntat de donar a conèixer els serveis que ofereix als ajuntaments i als ciutadans de la comarca.
El Servei ha mantingut mecanismes per a la comunicació interna com
“L’informatiu” amb una periodicitat mensual i les comunicacions internes.
Pel que fa a la comunicació externa, el Servei ha mantingut l’enviament diari per
correu electrònic del recull de premsa, els dossiers de premsa anuals i el Butlletí
d’ajudes i subvencions cada quinze dies.

memòria d’activitats 2005

memoria 2005.qxp

12/05/2006

12:23

Página 31

memòria
activitats

ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS 2005
ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS (EMG)
La dissetena edició del curs escolar de l’EMG, curs 2005-2006, dóna la benvinguda a una nova aula: concretament a l’aula de Sarrià de Ter, la catorzena aula a
la nostra comarca. En l’actualitat, 575 persones reben formació musical de
l’Escola de Música del Gironès, que es consolida, no només com a un referent a
les comarques gironines, sinó arreu de Catalunya. D’aquests 575, 25 pertanyen a
Música per a Adults i 41 a Música per a Joves. Els 509 restants formen part del
grau elemental. La distribució de l’alumnat a les aules de música és la següent:
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
Sarrià de Ter
Vilablareix
TOTAL

05/06
26
39
118
71
45
44
51
7
17
45
4
42
18
48
575

Pel que fa a l’oferta d’instruments de l’EMG, els nostres alumnes de grau elemental s’han matriculat del següent:
Instrument
Totals Nois
Noies
Acordió
2
1
1
Clarinet
7
5
2
Contrabaix
5
4
1
Flauta de bec
11
5
6
Flauta travessera
35
12
23
Guitarra
70
35
35
Percussió
4
4
0
Piano
183
44
139
Saxòfon
12
9
3
Violí
39
10
29
Violoncel
12
9
3
Altres (bateria,tenora, tible)
12
10
2

En aquest curs també continuen les activitats extraordinàries iniciades fa dos
cursos. Algunes d’aquestes activitats, de caràcter voluntari, són: la coral a l’aula de música de Cervià de Ter; el conjunt
instrumental a Sant Julià de Ramis; l’orquestra de corda al casal de Bordils, entre
d’altres.
S’ha programat dues sortides pedagògiques: Els petits han assistit a un concert
dramatitzat amb titelles “Somiant el carnaval dels animals”, al Gran Teatre del
Liceu. Els grans van assistir a un concert
anomenat “Ciència-ficció” interpretat per
l’Orquestra Simfònica de Barcelona i
Nacional de Catalunya a l’Auditori de
Barcelona.
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ESCENARI D’HIVERN
El gener de 2005 es va presentar la primera edició d’Escenari d’hivern, un festival
de teatre pensat per portar teatre professional als pobles del Gironès. En concret,
en aquesta primera edició s’han aplegat en aquest projecte nou ajuntaments:
Aiguaviva, Celrà, Cassà de la Selva, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Quart, Sant
Gregori, Fornells de la Selva i Llagostera. La direcció artística ha estat a càrrec de
La Troca.
S’han programat 25 espectacles de teatre professional de petit format, en 31
representacions des del mes de gener fins al mes de juny. Entre aquests espectacles hi ha obres infantils, espectacles de carrer i espectacles per a tots els públics.
Els objectius d’aquests projecte són dur teatre de qualitat als pobles del Gironès,
augmentar les possibilitats de treball de les companyies del Gironès i d’altres
comarques catalanes, i potenciar la creació d’un públic local de teatre.
El nombre d’espectadors del conjunt d’espectacles ha estat de més de 2.000 persones, fet que representa un important augment d’assistència respecte a anteriors
iniciatives. Aquesta programació també permet, a mesura que es vagi estabilitzant, potenciar la progressiva renovació dels espais escènics dels municipis del
Gironès.
El treball conjunt de totes les entitats que en formen part possiblita la rendibilització dels elements de difusió que es dediquen als diversos espectacles, la potenciació de la mobilitat de públic entre els diversos municipis participants i compartir l’experiència i la informació entre les diferents regidories de cultura.

ESCOLA DE TEATRE DEL GIRONÈS
Enguany l’Escola de Teatre del Gironès ha obert tres aules noves: dues a Celrà i
una a Bescanó, a les quals cal afegir les ja existents de Fornells de la Selva i
Vilablareix. Tot i que al municipi de Quart l’escola no ha tingut continuïtat, en els
altres municipis les matriculacions d’alumnes han gaudit d’una gran acceptació.
Actualment en les cinc aules existents, hi ha un total de 61 alumnes de 7 a 14
anys. El centre de formació teatral el Galliner segueix desenvolupant el seu projecte acadèmic, mentre que el Consell Comarcal dirigeix la globalitat d’aquest projecte educatiu. Els ajuntaments participants aporten els locals i col.laboren en el
finançament de l’escola.
Les tècniques en formació teatral que ostenta aquest projecte educatiu no pretenen formar petits actors, sinó dotar els alumnes de recursos expressius corporals
i verbals que els permetin un enriquiment vàlid per totes les altres activitats que
realitzen, per això no es treballen al llarg del curs obres i papers per a la realització d’una obra a final de curs, sinó que es desenvolupen diversos tallers que suposen un enriquiment expressiu per als nois i noies. Aquesta filosofia de treball fa
d’aquesta activitat també una eina per a la formació del futur públic teatral dels
pobles del Gironès.
memòria d’activitats 2005
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GUIA DEL PATRIMONI DEL GIRONÈS
L’any 2005 s’ha editat el primer volum de la Guia del Patrimoni del Gironès,
el qual aplega el patrimoni arquitectònic dels municipis de Cassà de la Selva,
Campllong, Llambilles, Llagostera, Quart i Sant Andreu Salou. En concret
aques treball dels historiadors Jordi Merino i Serra i Joan Llinàs i Pol presenta una selecció dels edificis més interessants d’aquesta zona de la comarca,
al mateix temps que s’ofereixen plànols i llistats complets de tots els elements arquitectònics recollits en un estudi exhaustiu que es va realitzar prèviament. L’objectiu és combinar una eina útil per a la conservació i investigació del patrimoni, amb un llibre amè per a un públic més ampli.
Les guies aniran apareixent en els propers anys, i tenen previst completar
tota la comarca del Gironès. Cada guia contindrà un gran número de fotografies, plànols, comentaris històrics i artístics, un recull d’anecdotes dels edificis estudiats, i rutes suggerides a fi de fer més accessible tot aquest valor
cultural de la comarca del Gironès.
La presentació d’aquesta primera guia i la seva distribució per les llibreries
està prevista al llarg del 2006.

BANYS ÀRABS
El mes de desembre es presentà al mateix edifici dels Banys Àrabs, el projecte de reforma de
la taquilla de l’edifici, a càrrec de Manel
Alemany, arquitecte del Consell Comarcal.
Aquestes obres han de permetre adequar l’espai d’atenció al públic a les noves necessitats
d’atenció als visitants, a més de millorar l’espai
de treball dels ordenances, donades les reduïdes dimensions que actualment presenta
aquest element. El projecte ha tingut en compte el màxim respecte per l’arquitectura d’aquest
monument.
Nombre de visitants 2005 (exceptuant Exposició de Flors) :92.349 (12.444 entrades de grups)
Nombre de visites pàgina web www.banysarabs.org : 2.928
Activitats realitzades:
- Visites guiades. Tots els dissabtes al migdia, exceptuant juliol i agost.
- Exposició d’escultura de G. Tabuenca
- Exposició de flors de Girona
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CONCURS FOTOGRÀFIC
El concurs fotogràfic ha arribat a
la seva tretzena edició, i com en
l’edició de l’any 2004, s’ha realitzat seguint un format de rally fotogràfic, fet que pretén convertir
aquest concurs en una trobada
més activa pels afeccionats a la
fotografia del Gironès i d’altres
comarques veïnes.
Com ja és habitual en aquestes
darreres edicions, el concurs està coorganitzat per les dues
entitats fotogràfiques de la comarca: Zoom amics de la fotografia de la Vall de Llémena, i l’Associació Fotogràfica de Salt,
juntament amb l’àrea de cultura del Consell Comarcal.
Els guanyadors de l’edició del 2005 han estat els següents:
premi d’honor, Josep M. Trull,i primers premis dels diversos
temes de concurs, Javi Cabrera, David Bañeras, Emili Sancha i
Jordi Gallego.

SUBVENCIONS EN MATÈRIA CULTURAL
Per segon any el Consell Comarca del Gironès ha convocat la campanya de subvencions en matèria cultural adreçada als pobles de la comarca del Gironès. Els
municipis que han obtingut ajuts als projectes culturals presentats han estat els
següents :
Aiguaviva
Fornells de la Selva
Llambilles
Sant Julià de Ramis
Sant Martí de Llémena

Bordils
Llagostera
Sant Jordi Desvalls
Bescanó
Campllong

EMERGENT
El Consell Comarcal del Gironès, juntament amb l’Ajuntament de Salt i
l’Associació Fringe, varen organitzar el
festival Emergent 2005. Aquest festival,
organitzat amb l’objectiu que tingui continuïtat també en altres poblacions del
Gironès, va comptar amb una programació
formada íntegrament per actuacions en solitari de música i teatre. Aquesta primera edició va
tenir lloc al pati del Museu de l’Aigua de Salt els
dies 24 i 25 de juliol.
memòria d’activitats 2005

SORTIDES CULTURALS
L’Àrea de Cultura del Consell Comarcal ofereix als ajuntaments de la comarca un
programa de sortides per a grups per anar a veure espectacles teatrals. El 2005
el programa ha estat el següent:
DATA
26 febrer
12 març
2 abril

OBRA
M. GRÖNHOLM
M. GRÖNHOLM
M. GRÖNHOLM

14 maig
21 maig
7 maig
26 nov.

MAR I CEL
MAR I CEL
MAR I CEL
MAR I CEL

POBLACIÓ
FORNELLS, LLAMBILLES, CAMPLLONG
MADREMANYA
VILADASENS, SANT JULIÀ, AIGUAVIVA,
VILABLAREIX, QUART
LLAMBILLES, CAMPLLONG
VILADASENS
AIGUAVIVA, VILABLAREIX
SANT GREGORI
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CASA DE CULTURA LES BERNARDES
EXPOSICIONS
GENER
Pintures, dibuixos i artesania. Gener 2005. Marta Font, alumnes i exalumnes.
Fotografia “Cavalcada de Reis 2005”
FEBRER
Expojove del Consell Comarcal del Gironès
MARÇ
Pintures de Danilo Costarella Ballestra
ABRIL
XLII Mostra d’Aquarel·la dels socis de l’Agrupació Premi “Pinzell d’Or”
Agrupació Amics de l’Aquarel·la de Girona
5ª Exposició de Flors de Salt - Fotografies ONG. Pau Gacaldà. UOC
MAIG
« Natur » Aerografia. Jordi Oliveras i Hem Cao - « Màscares » d’en Ramon Reig
JUNY
“Un home d’entre la multitud”. Pintures de Víctor Dolz
Pintura de Cristina Casas Tarrús - Labors. Treballs realitzats per les alumnes.
JULIOL
Pintures. Alumnes de Paco Morgado - Pintures. Alumnes de Glòria Corfuia
Fotografies. Associació Fotogràfica Salt i 25è aniversari de Salt Sardanista
SETEMBRE
Pintures. Àngel Núñez - Mostra de labors i art floral dels cursos de Les Bernardes
OCTUBRE
Pintura col·lectiva. Teresa Casals i Mercè Ferré - Pintura “Perjudicis” de Gemma Agustí.
NOVEMBRE
“Matèries” Pintura de Marc Faixedas.
DESEMBRE
Olis. Xevi Vilaró - “Cuba, una mirada” Fotografies de Martí Pascual i Vidal

CURSOS
Llengua Anglesa Gimnàstica, Herbes medicinals, Llengua Francesa, Ioga, Cuina de peix, Llengua Italiana, Automassatge, Curset d’alta pastisseria, Art floral nadalenc, Tast de Vins, Plats de festa, Vitralls, Shiatsu, Tai-xí, Informàtica, Giodo-Shiatsu, Curset per deixar de fumar,
Internet, Anglès per a nens, Labors, Fotografia, Jardineria, L'encant d'Escriure, Cuina.

CONCERTS
Jove Orquestra de Cassà, Marta Polo (Mezzo) i Manuel Ruiz (piano), Vuit de piques (octet de violoncels), Contus l’aliment de l’amor, El piano
a la Viena clàssica i romàntica, Quintetic (quintet de vent), Quartet Gerió, Cor Cantemus, Concerts per a secundària, Concert paisatge sonor,
Concert de tardor.

CONFERÈNCIES
Dels doctors Cornellà i Uriarte sobre l’educació dels fills.
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