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A les pàgines que seguiran a aquesta presentació, hi trobareu un resum de la feina feta durant l’any 2006. Preparar aquesta
memòria t’obliga a fer un repàs dels objectius que t’havies fixat i el resultat obtingut.
La funció dels consells comarcals és, d’una banda, procurar que les competències que Generalitat i ajuntaments ens
han delegat s’exerceixin a satisfacció de la gent de la comarca, però, per altra banda, per al Consell Comarcal amb els
alcaldes dels nostres municipis, hem de vetllar per al desenvolupament de la comarca a tots els àmbits, negociant amb
l’Administració que convingui en cada moment. Així podem posar en el cantó dels objectius conquerits la realització de
petites obres, però molt necessàries per a la gent del lloc, com poden ser la construcció dels ponts que comuniquen Sant
Andreu Salou amb Cassà de la Selva i Campllong, o les obres d’arranjament de camins veïnals i les de senyalització de
nuclis i llocs d’interès de la comarca, la inauguració de diferents centres cívics a Sant Joan de Mollet o a Cervià de Ter entre
d’altres, o la redacció del projecte de la zona esportiva de Fornells de la Selva, per posar alguns exemples.

Gabriel Casas i Soy
President del Consell
Comarcal del Gironès

En el camp de la feina feta al cantó de tots els alcaldes de la comarca podem estar satisfets de la creació del Consorci de
Benestar Social Gironès –Salt o de l’acord històric de la creació de l’Àrea del Transport Metropolità. També hem començat
els treballs del Pla director de l’Àrea de Girona que ha de permetre fixar les bases per al futur desenvolupament de la ciutat
de Girona i dels municipis veïns. Però no tot ha estat exitós i hem de continuar treballant per a aconseguir que ho sigui,
queda pendent resoldre i executar les grans infraestructures que passaran per la comarca, TGV, ampliacions de la nacional
dos i autopista, el pas de la línia d’alta tensió i l’ampliació de l’aeroport. Igualment ens hem d’enfrontar a nous problemes
com poden ser la saturació de serveis públics bàsics, el de la sanitat i l’educació i també la creixent sensació d’inseguretat
ciutadana.
Aquesta és la nostra feina, la que els nostres veïns ens demanen, des del consell comarcal tenim una bona plataforma per
debatre aquests temes i fer que ens escoltin, sense oblidar la tasca del dia a dia que va fent grans els pobles.

Es tanca la primera legislatura al Consell Comarcal del Gironès governada per un pacte de govern entre Convergència i
Unió i Esquerra Republicana de Catalunya. Quatre anys en què s’han tirat endavant polítiques adreçades als ciutadans i
de suport als ajuntaments, amb un balanç positiu d’objectius assolits. Exemples d’això en són, per una banda, el servei
de recaptació d’impostos municipals, que prestava el Consell Comarcal, que ha passat a formar part de la xarxa de tributs
que ha impulsat la Diputació de Girona per tal de garantir un millor servei als contribuents, i per l’altra, s’ha creat el Consorci de Benestar Social Gironès- Salt per tal d’aglutinar esforços i recursos en la prestació de serveis socials a la comarca.
L’Àrea de Medi Ambient ha treballant intensament aquest any per tal d’avaluar l’impacte de l’activitat de la nostra institució,
replantejar com treballem i com això afecta el nostre entorn. L’ens ha obtingut aquest exercici, el reconeixement de la Unió
Europea de gestió ambiental verificada EMAS (Eco-Management and Audit Sheme).
L’Àrea de Joventut ha impulsat la incorporació de tècnics de Joventut a molts municipis que fins ara no tenien donant un
nou impuls a aquestes polítiques en el nostre territori. El canvi d’ubicació d’Expojove, saló de referència dels joves que
es volen informar del seu futur professional i educatiu, a Fira de Girona ha estat també un dels grans esdeveniments
impulsats pel Consell Comarcal.
Altres projectes importants del 2006 han estat l’acord amb l’Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya per a la
creació del Pla de foment turístic Girona-Gironès que ha de posar en valor els recursos culturals, gastronòmics, arquitectònics, etc. Aquest Pla, amb un pressupost d’1,2 milions d’euros, s’executarà en el període 2007-2010.
La Guia de Patrimoni del Gironès, el cicle de teatre Escenaris 2006 o el concurs d’iniciatives empresarials són alguns dels
molts projectes als quals ha donat continuïtat el Consell Comarcal.
A la vista d’una nova convocatòria d’eleccions municipals, encoratja la necessitat de continuar treballant per afavorir les
polítiques locals, aquelles més properes al ciutadà i que, per tant, s’han de centrar més en resoldre les noves necessitats
i el nou context on s’esdevenen.

David Mascort i Subiranas
Vicepresident del Consell
Comarcal del Gironès
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MUNICIPIS DE LA COMARCA
GIRONA

SANT GREGORI

VILADASENS

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

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

C. Sant Vicenç, 1
17464 VILADASENS
Tel. 972 496 150
Fax 972 496 285
www.viladasens.org
viladasens@ddgi.cat

JUIÀ

SANT JOAN DE MOLLET

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

C. Església, 1

LLAGOSTERA

SANT JORDI DESVALLS

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

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

17463 SANT JOAN DE MOLLET

Tel. 972 488 181
www.ddgi.cat/santjoandemollet
sjmollet@ddgi.cat

AIGUAVIVA

CASSÀ DE LA SELVA

LLAMBILLES

SANT JULIÀ DE RAMIS

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

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

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

C. Major, 1 17481
SANT JULIÀ DE RAMIS
Tel. 972 170 909
Fax 972 171 533
www.santjuliaderamis.cat
sjramis@ddgi.cat

BESCANÓ

CELRÀ

MADREMANYA

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

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

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

SANT MARTÍ DE LLÉMENA
Pl. Sant Martí
17153 SANT MARTÍ DE
LLÉMENA
Tel. 972 443 034
Fax 972 443 155
www.ddgi.cat/smartillemena
smartillemena@ddgi.cat

BORDILS

CERVIÀ DE TER

QUART

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

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

Pl. de la Vila, 2
17242 QUART
Tel. 972 469 171
Fax 972 468 780
www.quart.cat
ajuntament@quart.cat

CAMPLLONG

FLAÇÀ

SALT

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

Pl. Estació del Carrilet,
17463 FLAÇÀ
Tel. 972 488 058
Fax 972 489 109
www.ddgi.cat/flaca
flaca@ddgi.cat

Pl. Lluís Companys
17190 SALT
Tel. 972 249 191
Fax 972 237 072
www.viladesalt.cat
smac@viladesalt.cat

CANET D’ADRI

FORNELLS DE LA SELVA

SANT ANDREU SALOU

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

Antoni Gaudí, 45

Casa Consistorial
17457 SANT ANDREU SALOU
Tel. 972 463 037
www.ddgi.cat/santandreu
santandreusalou@ddgi.cat

SANT MARTÍ VELL
Pl. de l’Església
17462 SANT MARTÍ VELL
Tel. 972 490 401
www.ddgi.cat/santmartivell

SARRIÀ DE TER
C. Major, 73
17840 SARRIÀ DE TER
Tel. 972 170 211
Fax 972 171 490
www.sarriadeter.cat
ajuntament@sarriadeter.cat

VILABLAREIX
17458 FORNELLS DE LA SELVA

Tel. 972 476 163
Fax 972 476 531
www.fornellsdelaselva.org
ajuntament@fornellsdelaselva.org

Pl. Perelló, 120
17180 VILABLAREIX
Tel. 972 405 001
Fax 972 238 764
www.vilablareix.cat
ajuntament@vilablareix.org
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EL CONSELL 04
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
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
CiU
PSC
CiU

Lloret i Carolà, Joan
Mascort i Subiranas, David
Mateu i Bosch, Joaquim
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
AEG
CiU
PSC
CiU
CiU
IC
PSC
PSC
CiU
PSC
PP
PSC
ERC
CiU
ERC

CONSELL D’ALCALDES
Durant l’any 2006 el Consell d’Alcaldes va tractar els temes següents:
- Presentació del Pla estratègic de residus del Gironès amb l’assistència del
Sr. Manuel Hernández, director de l’Agència de Residus de Catalunya.
- Dissolució del Consorci de Recaptació Gironès-Pla de l’Estany
- Creació de l’organisme autònom local Servei Comarcal de
Gestió i Recaptació de Tributs.
- Creació del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.

Durant l’any es van celebrar diferents reunions per tractar temes d’interès
per a la comarca i els seus municipis:
-Signatura amb el conseller de Medi Ambient i Habitatge del conveni per a la
redacció del Pla director de sanejament de l’àrea de Girona.
- Creació del Consorci del Transport metropolità.
-Reunió amb la delegada del Govern de la Generalitat i els comandaments
dels Mossos d’Esquadra per esposar la problemàtica de la inseguretat ciutadana.
- Reunió de treball amb el secretari general de Planificació Territorial per a
iniciar els treballs del Pla director de l’àrea urbana de Girona.
- Signatura amb el conseller de Governació i Administracions
Públiques del conveni de col.laboració amb el Consorci Administració
Oberta de Catalunya.

2006

memòria
activitats

05

2006

EL CONSELL

PRESIDENT: Gabriel Casas i Soy
PROMOCIÓ ECONÒMICA, CULTURA, ESPORTS I
JOVENTUT

GERENT: Carles Mulero i Punsí
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

DELEGACIÓ ESPECÍFICA PER A JOVENTUT
Cristina Alsina i Conesa

DELEGACIÓ ESPECÍFICA PER A CULTURA

Vicenç Gabriel Cara Fernández

SERVEIS ECONÒMICS
Recaptació i gestió de tributs
Assistència als municipis

SECRETARI: Jordi Batllori Nouvilas
TURISME
Dinamització turística
Valoració dels recursos i creació de nous productes
Assessorament turístic
Pla d’accions de promoció turística

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

MEDI AMBIENT

Josep Vidal i Fàbrega

PROMOCIÓ ECONÒMICA
Borsa de treball
Punt d’informació d’autoempresa
Xec-Servei: Serveis a domicili
Formació
Sensibilització empresarial
Oficina Comarcal d’Informació al consumidor
Concurs d’iniciatives empresarials
Ajuts i subvencions emprenedors

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

RESPONSABLE
ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS

David Vila i Ligero

Música clàssica i de cobla
Música moderna
Música per a adults

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

ENSENYAMENT
Transport escolar
Menjador escolar
Ajuts de menjador escolar
Ajuts de transport escolar

RELACIONS INSTITUCIONALS,
COOPERACIÓ I TURISME

ESPORTS

RESPONSABLE

Foment i ajuts a l’esport

Joan Bagué i Roura

JOVENTUT

DELEGACIÓ ESPECÍFICA PER A COOPERACIÓ

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

Lluís Freixas i Vilardell

SERVEI DE PREMSA
Comunicació interna
Comunicació corporativa
Comunicació externa

Cicles formatius

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

SERVEIS SOCIALS I QUALITAT DE VIDA

SERVEIS TÈCNICS

RESPONSABLE

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

Enric Bagué i Vilà

SERVEIS INFORMÀTICS
FUNDACIÓ ESCOLA-EMPRESA DEL GIRONÈS

MEDI AMBIENT

Assessorament i manteniment
Noves tecnologies de la informació

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
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GUIA DE SERVEIS 06
SEU COMARCAL
c/ Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 213 262
Fax 972 213 573
www.girones.cat
info@girones.cat

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

BANYS ÀRABS
c/ Ferran el Catòlic, s/n
17004 GIRONA
Tel. 972 190 797
www.banysarabs.cat
banysarabs@girones.cat

ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS
c/ Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 213 262
Fax 972 213 573
www.girones.cat
emg@girones.cat

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
Fax. 972 494 123

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

Fax 972 462 700
ubasp-IV@girones.cat

UBASP-III Sant Jordi Desvalls
c/ Dr. Messeguer, 1
17464 SANT JORDI DESVALLS
Tel. 972 798 013
Fax 972 798 281
ubasp-III@girones.cat

UBASP-VI Celrà
Ctra. de Juià, 38
17460 CELRÀ
Tel. 972 492 224
Fax 972 492 788
ubasp-VI@girones.cat

UBASP-VII Llagostera
c/ Barceloneta, 4
17240 LLAGOSTERA
Tel. 972 805 558
Fax 972 805 468
ubasp-VII@girones.cat

UBASP-VIII Quart
Pl. de la Vila, 2
17242 QUART
Tel. 972 469 311
Fax 972 469 171
ubasp-VIII@girones.cat

UBASP-V Sant Gregori
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

c/ Rocacorba, 6
17150 SANT GREGORI
Tel. 972 428 819
Fax 972 429 079
ubasp-V@girones.cat

FUNDACIÓ ESCOLAEMPRESA DEL GIRONÈS
c/ Riera del Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 213 262
Fax 972 213 573
fundacioee@girones.cat

SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DEL GIRONÈS
Àngel Guimerà, 88
17190 SALT
Tel. i Fax: 972 241 513
borsa.treball@girones.cat

2006

SERVEI COMARCAL DE
CATALÀ DEL GIRONÈS
c/ Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 213 262
Fax 972 213 573
www.cpnl.cat
girones@cpnl.cat

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.girones.cat
cegirones@girones.cat

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.cat

SERVEI DE GESTIÓ I
RECAPTACIÓ DE TRIBUTS. XALOC.
www.xalocgirona.cat

OFICINA CONSELL COMARCAL
c/ Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 206 441
Fax 972 213 573
info@girones.cat
www.girones.cat
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PRESSUPOST I RECAPTACIÓ
PRESSUPOST
DESPESA PER ÀMBITS D’ACTUACIÓ

- ADMINISTRACIÓ GENERAL
I ÒRGANS DE GOVERN
- ACCIÓ SOCIAL
- PROMOCIÓ ECONÒMICA
- ENSENYAMENT
- SERVEIS TÈCNICS
- MEDI AMBIENT
- CULTURA, JOVENTUT I ESPORTS
- TURISME

TOTAL

DESPESA PER ÀMBITS D’ACTUACIÓ

1.058.359,92
961.810,35
172.032,00
6.079.794,53
4.840.600,37
2.956.228,56
635.888,20
254.383,04
16.959.096,97

SERVEI DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS
Durant l’any 2006 s’ha continuat amb la gestió i recaptació dels tributs locals
per delegació dels ajuntaments de la comarca. Un fet important ha estat la
conversió de la personalitat jurídica del servei que ha passat de consorci a
organisme autònom local. Aquest fet s’ha produït per la dissolució de l’acord
amb el Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

DESPESES

La gestió tributària ha continuat amb la seva millora de resultats, ha obtingut
una recaptació en període voluntari d’un 97% d’efectivitat i una millora important en el cobrament d’impostos en executiva.

MUNICIPI
Aiguaviva
Bescanó
Bordils
Campllong
Canet d’Adri
Cervià de Ter
Flaçà
Fornells de la Selva
Juià
Llambilles
Madremanya
St. Andreu Salou
St. Gregori
St. Joan de Mollet
St. Jordi Desvalls
St. Julià de Ramis
St. Martí de Llémena
St. Martí Vell
Viladasens

IMPORT
443.475,29
1.154.493,40
20.264,90
167.398,22
81.777,26
119.713,83
215.481,27
913.623,49
96.571,24
199.112,42
72.301,90
22.516,29
751.101,28
41.173,06
80.525,11
768.143,80
132.200,10
20.033,46
32.305,77

COBRATS
413.543,34
1.049.163,50
19.907,40
158.910,96
76.600,19
113.856,27
206.373,17
861.520,52
83.335,21
179.064,36
67.221,31
21.093,01
704.297,00
39.070,19
75.510,17
583.941,65
113.410,34
18.003,17
29.232,00

% COBRATS
97,49%
95,34%
98,62%
98,21%
97,99%
96,96%
99,46%
98,12%
90,71%
96,48%
98,10%
97,48%
97,28%
95,99%
96,59%
89,41%
93,87%
94,50%
97,63%

INGRESSOS
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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 Comarcal d’Avaluació Ambiental s’ha reunit 14 vegades durant
l’any 2006 i els projectes presentats per a la sol·licitud de llicència ambiental
han estat uns 166 expedients, dels quals ha informat la Ponència.
Entre els projectes presentats a la ponència hi ha activitats com residència i habitatge de gent gran, magatzem de maquinària, venda i reparació de
motocicletes, taller i exposició de vehicles i automòbils, taller elèctric, taller
de serralleria, magatzem de joguines, estació de servei, envelats musicals,
exposició i venda al detall de mobles, magatzem per a venda a l’engròs de
caixes de seguretat, etc.

SERVEI DE REHABILITACIÓ D’HABITATGES
El Consell Comarcal del Gironès, a través de la seva Oficina Comarcal
d’Habitatge, ha continuat amb la seva tasca de donar informació i assessorament als ciutadans en matèria d’ajuts de rehabilitació d’habitatges.
Segons les dades recollides, el nombre d’expedients tramitats a la comarca del Gironès ha estat de 46, dels quals, 17 corresponen a sol·licituds
d’informes interns d’idoneïtat per a actuacions en habitatges unifamiliars, 14
a sol.licituds de Tedis, actuacions en edificis, i 15 a sol·licituds d’ajuts.

2006
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SERVEIS TÈCNICS
PROJECTES

CAMPLLONG: Local sociocultural, urbanització zona equipaments, magatzem municipal, instal·lació d’aprofitament d’energia solar del local social, portada d’aigua als veïnats, enllumenats públics plaça de l’església i
el projecte d’activitats dels locals socials.
FORNELLS DE LA SELVA: Grades al camp de futbol, magatzem municipal i els nínxols nous al cementiri.
LLAMBILLES: Local sociocultural 4a fase.
SANT MARTÍ VELL: Demolició del tancament de la finca can Llac i arranjament cunetes i accés a la Vilosa.
CONSELL COMARCAL: Muret de tancament de l’aparcament

DIRECCIONS D’OBRA
CANET D’ADRI: Construcció d’una nau polivalent 3A fase.
CAMPLLONG: Local sociocultural, instal·lació d’aprofitament d’energia
solar del local social i rehabilitació església de Campllong.
FORNELLS DE LA SELVA: Complex poliesportiu fase II piscina, Complex
poliesportiu fase urbanització.
LLAMBILLES: Construcció d’un local sociocultural 4a fase.
QUART: Escola bressol.
SANT ANDREU SALOU: direcció d’obra nou pont sobre la riera Gotarra.
SANT MARTÍ DE LLÉMENA: Cordinació de la rehabilitació de l’església.

JUIÀ: enllumenat públic
QUART: enllumenat camp de futbol de la Creueta i dipòsit d’aigua a Palol

MEMÒRIES VALORADES

SANT ANDREU SALOU: arranjaments de cunetes

CAMPLLONG: Llar d’infants municipal

SANT GREGORI: Camí de la Bruguera F1 i F2

CONSELL COMARCAL: Gosseres comarcals

SANT JORDI DESVALLS: soterrament xarxa carrer Colomers i arranjament casal d’avis.

SANT GREGORI: Pavimentació gespa artificial al camp de futbol

SANT MARTÍ DE LLÉMENA: transvasament d’aigua des de Sant Aniol de
Finestres, portada d’aigua veïnat de termes de llum i urbanització carrer
Valors.
VILADASENS: camí de mas Vitó i arranjament pista poliesportiva

memòria
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CONTRACTACIÓ I GESTIÓ D’OBRA PÚBLICA
CANET D’ADRI: Centre Polivalent.
CAMPLLONG: magatzem i portada d’aigües als veïnats.
JUIÀ: Abastament i distribució d’aigua potable i enllumenat públic.
LLAMBILLES: Edifici del Carrilet, centre cívic.
SANT ANDREU SALOU: Pont de la Rierra Gotarra.
SANT GREGORI: camí de la Bruguera.
SANT JORDI DESVALLS: Urbanització del carrer de la Tarongeta.
SANT MARTÍ DE LLÉMENA: aigua potable al nucli de Llorà i serveis al
Pla de Sant Joan.
SARRIÀ DE TER: deixalleria comarcal.
VILADASENS: centre cívic.

2006

PROJECTES COMARCALS
El Consell Comarcal del Gironès està duent a terme els següents projectes
d’abast comarcal:
Pla de camins, 5ª fase, amb un pressupost inicial de 1.494.748,73€ i amb
actuacions a:
Camí entre la carretera de l’aeroport i la NII a Aiguaviva, camí de Sant Medir, rotonda d’accés a Fornells de la Selva, camí de Madremanya a Púbol,
camí de Sant Martí Vell, camí Ral de Sant Martí de Llèmena, arranjament de
cunetes al camí de Viladesens a Sant Jordi Desvalls, camí Ral entre Bordils
i Sant Joan de Mollet, pont al camí de l’ermita del Remei entre Cassà de la
Selva i Campllong, camí vell de Sant Mateu entre Quart i Llambilles i camí
dels Carlins entre Bescanó, Salt i Vilablareix.
Dins el projecte de senyalització comarcal, amb un pressupost de
217.072,21€ s’han senyalitzat nuclis de població, polígons industrials, llocs
d’interès de la comarca i s’han instal.lat plafons informatius.
A través del projecte comarcal d’adequació i de millora dels enllumenats
públics municipals, amb un pressupost de 120.000€, s’han donat ajuts als
municipis de la comarca per a la realització de millores en els enllumenats
públics amb la finalitat de reduir la contaminació lumínica i millorar l’estalvi
energètic. També s’han destinat 40.000€ a la realització del Pla comarcal de
prevenció de la contaminació lumínica.
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MEDI AMBIENT

GESTIÓ DE SERVEIS
Compostatge casolà (4a fase)

El nou reglament i software de deixalleries

Els habitants d’Aiguaviva, Bescanó, Sant Gregori, Sarrià de Ter, Vilablareix
s’han afegit enguany a la campanya del compostatge casolà i podran, aquells
que ho sol·licitin, produir el seu propi compost a partir de les restes del seu
jardí, hort i cuina.

Durant el 2006 l’Àrea de Medi Ambient ha adaptat el funcionament de les
deixalleries gestionades pel Consell Comarcal, per tal de donar cabuda als
residus d’origen comercial: botigues, tallers, serveis, etc. Per això s’ha elaborat un nou Reglament comarcal d’ús de les deixalleries comarcals, una
Ordenança de preus públics per a la gestió i tractament de residus comarcals, i s’ha elaborat un programa informàtic específic per a les deixalleries
per tal de poder registrar les entrades, emetre albarans, fer les factures de
residus d’origen comercial, etc.

Ja som més

de 300 compostaires!

El següent quadre reflecteix l’evolució de la campanya des que es va iniciar:

FASES

TEMPS

MUNICIPI

1a

Febrer 05

Cervià de Ter

37

St. Jordi Desvalls

26

Viladasens
2a

Maig 05

Canet d’Adri

29
11

Sant Martí Vell
Madremanya

4a

Febrer 06

21

Juià

Sant Martí de Llémena

Setembre 05

6

Campllong

Sant Andreu Salou

3a

Nre.de COMPOSTADORS

San Joan de Mollet

Servei de recollida de gossos i gats abandonats
S’ha signat un conveni per tal d’acollir a les instal·lacions de l’Associació
Protectora d’Animals i Plantes de l’Alt Empordà, els gossos i gats procedents del centre d’acollida de l’Ajuntament de Girona i recollits en els municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter.

6
19
22
9

Bordils

26

Flaçà

17

Sarrià de Ter

15

Vilablareix

15

Bescanó

10

Aiguaviva

7

St. Gregori

39

Escoles verdes

11

Total

Captura de la pantalla del programa informàtic per a les deixalleries del Gironès

326

Presentació del conveni

Acte de presentació de les obres de construcció de la deixalleria comarcal de Sarrià de Ter

Deixalleria comarcal de Sarrià de Ter
S’ha signat el conveni de delegació entre el Consell Comarcal del Gironès
i els ajuntaments de Sarrià de Ter, Girona i Sant Julià de Ramis, per a
l’execució de l’obra. A finals d’any han començat les obres de construcció
de la instal·lació.
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PLANIFICACIÓ AMBIENTAL
Millores en els serveis de recollida selectiva
S’ha ampliat el nombre d’àrees d’aportació amb 112 nous contenidors de
recollida selectiva: de paper, vidre i envasos, a banda de les substitucions
dels contenidors malmesos.
La recollida selectiva de la fracció orgànica s’ha ampliat als municipis de
Celrà, Sant Julià de Ramis, Fornells de la Selva, Quart, Llambilles i Flaçà.
Per altra banda, s’han introduït millores en els contenidors d’orgànica dels
grans generadors , com són carnisseries, escoles o restaurants, mitjançant
uns filtres antiolors de carbó actiu.

Agenda 21 comarcal
Els treballs de l’Agenda 21 comarcal han continuat al llarg del 2006. El
projecte consta de la diagnosi global de l’estat del medi ambient de la comarca, i de la proposta, mitjançant el Pla d’acció, de polítiques i mesures
que el Consell Comarcal, en col·laboració amb els municipis, pot endegar.
L’objectiu és millorar aquells aspectes més crítics o que es valoren més importants per al manteniment de la qualitat de vida i l’equilibri territorial com
són l’ocupació del sòl, la qualitat de l’aigua, la telefonia mòbil, la demanda i
producció energètica, etc. Dins de l’Agenda 21 s’elabora específicament un
Pla de connectivitat ecològica i un Pla de sostenibilitat energètica.

El servidor de mapes comarcal
El sistema d’informació geogràfica (SIG) que està desenvolupant l’Àrea de
Medi Ambient ha de posar a l’abast de tothom la informació ambiental de
la comarca que s’ha recopilat mitjançant l’Agenda 21 comarcal, el Pla de
mobilitat, l’Inventari comarcal de camins, el Projecte de millora de la gestió
dels residus, etc.

El Servei de recollida de poda també ha crescut; mitjançant unes noves bases de subvenció de contenidors de poda, s’han renovat tots els contenidors
de la comarca i s’ha ampliat la recollida als municipis de: Flaçà, Sant Gregori
i Vilablareix.

Captura de la pantalla del SIG (en proves)

El Servei d’inspecció i control ha continuat vetllant per la millora dels serveis
de recollida de residus i neteja viària, atenent les demandes dels consistoris, informant els usuaris i col·laborant amb les empreses que gestionen els
serveis.

Aquest servidor permetrà consultar en línia la ubicació i característiques
dels contenidors de recollida selectiva, hàbitats naturals, camins, antenes
de telefonia, etc. amb més de 80 mapes d’informació temàtica que disposaran de dades associades. Aquesta ha de ser una eina de suport per als
municipis, empreses i ciutadans, per tal d’integrar la informació ambiental
disponible, en tots els projectes que es desenvolupen a la comarca.
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MEDI AMBIENT

El Consell Comarcal implanta un sistema de gestió ambiental basat en la
norma europea EMAS
El Ple del Consell Comarcal va aprovar la declaració ambiental de l’ens,
basada en tres eixos bàsics: la disminució dels aspectes ambientals que
genera l’edifici d’oficines del Consell Comarcal, l’establiment d’un sistema
de compra pública verda i l’ambientalització de tots els serveis públics que
ofereix l’Àrea de Medi Ambient. TÜV Internacional, SL, realitza l’auditoria
del sistema.
Es realitzen sessions formatives al personal del Consell Comarcal sobre la
implantació de l’EMAS on s’informa dels motius de la implantació d’aquest
sistema de gestió ambiental, la política ambiental adoptada, la descripció
dels objectius ambientals per a l’any, així com una sèrie de consells per
poder aconseguir-los. Els objectius són els següents:
1. Sensibilització del personal del Consell Comarcal
2. Definició i implantació d’un sistema de compra verda comarcal
3. Augment de l’eficàcia de la recollida selectiva
4. Minimització de l’ús de paper
5. Optimització de l’ús d’herbicides
6. Minimització del consum d’energia
7. Reducció del consum d’aigua

Estudi de dèficit d’electrificació rural a la comarca del Gironès i la viabilitat
d’implantació d’instal·lacions solars fotovoltàiques
Aquest estudi, encarregat a l’empresa Trama Tecnoambiental, SL, ha de
servir per detectar aquelles edificacions i activitats aïllades, que no tenen
subministrament elèctric o el tenen insuficient; analitzar la viabilitat econòmica i els avantatges tècnics, ambientals i paisatgístics que comportaria la
implantació d’un sistema autònom de producció elèctrica fotovoltaica; així
com recollir la predisposició i voluntat dels propietaris de l’habitatge o de
l’activitat a acollir-se a la línia de subvencions objecte del PERC 2007

Estudi de l’impacte acústic de l’aeroport de Girona-Costa Brava
S’ha signat un conveni específic de col·laboració científica i tècnica entre
la Universitat de Girona, per mitjà del Grup de Recerca en Energia i Medi
Ambient (GREFEMA), i el Consell Comarcal del Gironès per conèixer la
realitat d’impacte sonor de l’aeroport de Girona – Costa Brava en l’àmbit del
seu territori.

Inventari de camins rurals i pistes forestals del Gironès
Durant el 2006 es van elaborar els informes tècnics de les esmenes proposades pels diversos ajuntaments a la versió inicial de l’Inventari comarcal de
camins rurals, i s’ha fet l’aprovació inicial d’aquest Inventari (exclòs el municipi de Sant Martí de Llémena). S’han recollit una setantena d’al·legacions,
especialment en relació amb la titularitat dels camins, que s’han d’analitzar i
resoldre conjuntament amb els diversos consistoris.
ES-CAT-000218
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EDUCACIÓ AMBIENTAL
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RECURSOS AMBIENTALS

Campanya de comunicació de la FORM a Flaçà

Programa d’educació ambiental, curs 2006-2007

S’implanta la recollida selectiva de fracció orgànica a Flaçà. A través de
l’equip d’educadors ambientals es dóna a conèixer aquest nou servei i
s’informa de com s’ha de fer la correcta selecció de les deixalles. Entre les
actuacions hi ha la visita porta a porta en què s’obsequia els ciutadans amb
un cubell i un paquet de 30 bosses compostables. Altres activitats són tallers
de sensibilització i la festa d’inici de campanya al pavelló polivalent.

Aquest curs escolar, a banda de la realització de diverses activitats escolars a l’entorn del medi ambient, de coneixement dels espais naturals de la
nostra comarca, i de visita a instal·lacions de gestió de residus municipals,
s’ofereixen com a novetat noves rutes, dues noves xerrades sobre el canvi
climàtic i la prevenció dels residus, així com la nova guia didàctica dels residus en suport digital.

Centre BTT
S’ofereix als usuaris del Centre BTT – El Gironès la possibilitat de contractar
una ruta guiada de 3 hores per l’entorn de Llambilles, Erols, l’ermita i la font
de Sant Cristòfol, fins a la misteriosa roca de les trenta creus a peu de les
Gavarres, tot sortint del mateix punt d’acolliment a Quart.

Roca de les trenta creus. L’origen de les
marques de les creus és incert i el misteri
i les llegendes sempre han envoltat aquest
bloc de pedra.

L’inflable gegant de l’Agència de Residus de Catalunya a la festa d’inici de campanya a Flaçà.

Durant la segona fase, d’aquest projecte finalitzat el desembre de 2006, s’ha
seguit amb les tasques de senyalització amb marques de pintura de sender
de petit recorregut, la instal·lació de senyals d’accés a l’espai natural i un
plafó informatiu que reflecteix la vista panoràmica que es veu des del peu
del santuari de Rocacorba. Amb la culminació dels treballs d’arranjament
dels senders per les muntanyes de Rocacorba es completa la xarxa existent
a la comarca i, alhora, s’enllaça amb d’altres xarxes veïnes a la Garrotxa, al
Pla de l’Estany i al Baix Empordà a través del massís de les Gavarres. Complementa aquest projecte de senyalització l’edició d’un opuscle promocional
per tal de donar a conèixer la xarxa.

Campanya en foment de l’ús de les
deixalleries
Totes les persones que des de l’1 de
juny i fins al 30 de setembre van fer
com a mínim una aportació mensual
d’un residu a les instal.lacions de
deixalleries gestionades pel Consell Comarcal del Gironès van rebre
a canvi una entrada per veure una
pel·lícula als cinemes Oscar de Girona.

Xarxa de senders per les muntanyes de Rocacorba

Fragment de la targeta promocional que es lliurava als usuaris de les deixalleries, on s’anuncia el premi.
Opuscle promocional de la xarxa
de senders per les muntanyes de
Rocacorba

Un dels senyals d’accés
a l’espai natural de les
muntanyes de Rocacorba
instal.lat durant la 2a fase.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

BORSA DE TREBALL

EL PROJECTE IGUALTAT EN LA DIVERSITAT

Al llarg del 2006, s’han aplicat canvis en la gestió de la Borsa de Treball
del Consell Comarcal del Gironès, que a partir d’ara utilitza un nou sistema
d’actualització dels candidats de forma anual. D’aquesta manera és possible
un sistema d’informació que permet treballar amb una major precisió en la
cerca de perfils professionals.

El Consell Comarcal del Gironès, participa des de l’any 2005 en el projecte
Igualtat en la Diversitat, emmarcat en la iniciativa comunitària Equal. Aquest
projecte té per objectiu la inserció socio laboral de les persones immigrades
de les comarques gironines.

Durant aquest 2006, s’han inscrit a la borsa de treball un total de 548 usuaris,
que es troben en recerca de feina.

Una de les accions que s’ha realitzat dins aquest programa ha estat la participació en una borsa de treball conjunta que possibilita la recepció d’ofertes
de treball de totes les comarques gironines, ampliant així les possibilitats
d’entrada al mercat laboral de totes les persones inscrites a la borsa.

Tots els usuaris inscrits a la borsa han participat en alguna de les 1.100 activitats que s’han organitzat per facilitar la seva incorporació al mercat laboral
de la comarca.
Dels usuaris inscrits, s’han incorporat al mercat laboral un total de 87 persones (53 dones i 34 homes). La resta d’usuaris continuen realitzant activitats
formatives, assisteixen al club de la feina, a sessions individuals d’orientació
i seguiment, etc.
Per altra banda, les empreses que s’han posat en contacte amb la Borsa han
ofert uns 100 llocs de treball a cobrir durant el 2006.

EL CLUB DE LA FEINA
El Club de la Feina és un espai dirigit a tota la població, on s’ofereixen totes
les eines per a la recerca de feina: connexió a Internet, telèfon, fax, cartellera d’ofertes, recursos per a la confecció del currículum vitae i cartes de
presentació.
El Club és una eina pensada perquè la persona que es troba en situació
d’atur o de millora laboral pugui realitzar en un sol espai i de manera autònoma, amb l’ajut d’un guiatge tècnic, la seva recerca de feina.

SERVEI AUTOEMPRESA
El Consell Comarcal ofereix un punt d’informació del Servei d’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.
Durant el 2006, s’han realitzat un total de 20 atencions a persones interessades a crear la seva pròpia empresa i un cop han rebut la primera informació
han estat derivades a un servei dedicat a l’assessorament i creació de plans
de viabilitat.

FORMACIÓ EN NOVES TECNOLOGIES
En total, durant el 2006, s’han realitzat 7 cursos d’iniciació a l’ofimàtica o bé
d’iniciació a la cerca de feina a partir de les noves tecnologies.
Els cursos han tingut una durada de 15 h i hi han participat persones que
formen part de la borsa de treball i han estat derivats al club de la feina.
Les accions formatives s’han realitzat a diverses poblacions de la comarca:
Vilablareix, Girona, Cassà de la Selva i Salt.
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EMPRESA SOCIALMENT RESPONSABLE
El 2006, s’han organitzat per segona vegada els premis a la responsabilitat social de
les empreses de la comarca. El guanyador
d’aquesta any, ha estat:
Fisio Girona, S.A.

INCENTIUS PER A LA CREACIÓ D’EMPRESES: VII CONCURS
D’INICIATIVES EMPRESARIALS; TREPITJA FORT 2006

2006

NOUS JACIMENTS D’OCUPACIÓ
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’aquest servei.
Des de l’inici del programa, el 2002, hi ha hagut un augment continu del nombre de xecs emesos, beneficiaris, ajuntaments i empreses participants.
El 2006, els 9 ajuntaments que participen en el projecte; Aiguaviva, Cervià
de Ter, Cassà de la Selva, Salt, Sarrià de Ter, Vilablareix, Sant Gregori,
Fornells de la Selva i Quart, han repartir un total de 6.940 xecs descompte
als ciutadans, que han sol·licitat el servei a algunes de les 13 empreses
homologades.

El concurs té per objectiu la generació de noves idees de negoci i incentivar
l’esperit emprenedor a la comarca. En aquesta edició del premi, han estat
12 els nous projectes empresarials que s’han presentat a concurs.
Els guanyadors del concurs han estat:
1r Premi:
XULU WEAR. Empresa dedicada a disseny, confecció i venda de roba
www.nothingxulu.com
2n Premi:
XUXULANSTRUM. Empresa d’il·lustració amb dissenys propis
www.xuxulanstrum.com
3r Premi:
L’ESPILL DE LA MODA. Botiga de roba i arranjaments

Foto de grup dels guanyadors dels premis Trepitja Fort i a la responsabilitat social de les empreses.

CONCILIACIÓ
El Consell Comarcal del Gironès va acollir la presentació del sistema innovador impulsat pel Departament de Treball i Indústria que permet l’avaluació
i aplicació de les mesures de conciliació aplicades a les empreses, anomenat les 6 C de la Conciliació.
La iniciativa vol donar respostes a les empreses per tal de portar a terme
accions que millorin la qualitat de vida del seu personal i afavorir d’aquesta
manera la seva productivitat. A través d’un CD interactiu, les empreses tenen al seu abast un manual que els permet crear un Pla de conciliació
segons les possibilitats i les necessitats de la companyia.

Un moment de les jornades dedicades a la conciliació.
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TURISME

TURISME
L’Àrea de Turisme ha continuat consolidant els nivells de diàleg permanent
i participació activa amb els agents turístics privats i públics de la comarca.
Arran d’això estan naixent iniciatives que fomenten i faciliten el pla de turisme de la comarca amb l’objectiu de dinamitzar econòmicament i socialment
els 27 municipis del Gironès. El concepte de turisme a la comarca prioritza iniciatives públiques i privades que afavoreixin un millor coneixement
i posterior fidelització del turisme familiar, seguint les pautes del projecte
“Gironès, terra de passeig”.

CREACIÓ DE MATERIAL TURÍSTIC
S’ha editat el catàleg Passejades a peu en anglès (Hiking routes) i en francès (Randonée). D’aquesta manera els nostres productes de senderisme
poden arribar també a aquells visitants estrangers que visiten la nostra comarca i que volen gaudir de l’entorn natural del Gironès.
També es va editar un nou opuscle anomenat Passejades de cap de setmana, i que consisteix en paquets turístics que es poden consumir a la nostra
comarca. Alguns d’aquests paquets inclouen activitats de natura, activitats
esportives, culturals o dedicades a la família. Algunes d’aquestes activitats
es complementen amb l’allotjament, hoteler, de turisme rural o de càmping.
Com cada any es va publicar el Calendari d’esdeveniments del Gironès, una
edició de butxaca que inclou tots els esdeveniments d’interès turístic que es
celebren a les poblacions del Gironès.

FIRES I PROMOCIÓ TURÍSTICA
L’oferta turística de la comarca ha viatjat i s’ha donat a conèixer dins la iniciativa Girona Viva, Patronat Costa Brava- Girona, a Pamplona i Lyon (compartint estand amb l’Ajuntament de Girona). També hem estat expositors en
el 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.

ACCIONS DESENVOLUPADES
Les actuacions desenvolupades al llarg del 2006 s’han dirigit, fonamentalment, a dotar de contingut el Pla de foment del turisme del Gironès, el qual
és fruit del treball conjunt amb l’Ajuntament de Girona els darrers dos anys.
L’objectiu és impulsar estratègies de desenvolupament turístic que afavoreixin les economies locals i la sostenibilitat del territori. El pla permet oferir
als visitants experiències innovadores i satisfactòries mitjançant productes
turístics de qualitat, personalitzats i que s’emmarquin en els orígens i les
tradicions del Gironès.
La Direcció General de Turisme ha aprovat el finançament del Pla, que es
desenvoluparà l’exercici 2007 i 2008 en 4 àmbits de treball:
1.Gastronomia
2.Cultura i natura: un país de llegenda
3.Ruta dels oficis de la comarca.
4.Dinamització, informació i senyalització turística per enfortir la marca territorial.

Finalment s’ha visitat Fitur (Madrid) per conèixer el treball de promoció
d’altres territoris.
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TURISME 18
PRESS TRIP “ALLÒ MÉS DESCONEGUT DE LES COMARQUES
GIRONINES”
El Consell Comarcal del Gironès, juntament amb els consells comarcals del
Pla de l’Estany, el Baix Empordà, la Selva i el Patronat de Turisme Costa
Brava-Girona, va organitzar un viatge de premsa per a periodistes nacionals. Se’ls va rebre al Mas la Casassa de Sant Gregori on les entitats gastronòmiques de Cassà, Llagostera i l’Associació d’Hostaleria Girona-Radial
els prepararen i serviren un dinar fet amb productes típics. Al dinar de treball
va seguir una visita al Museu de l’Aigua i una passejada de natura per les
Deveses de Salt, amb visita a algun dels elements de la ruta de les arquitectures de l’aigua. El guia va ser Ivan Bustamante.
Els periodistes que hi acudiren foren:
- AIRE LIBRE: Juan Manuel Jura
- MÁS VIAJES: Pilar de Luna
- DE VIAJES: Jordi Bardaguí
- TURISMO Y AVENTURA: David Santiago
- RUTAS DEL MUNDO: Jordi Camardons

2006

ASSESSORAMENT I COORDINACIÓ DE PROJECTES
S’ha procurat afavorir les relacions amb institucions del sector: el Patronat
de Turisme Costa Brava-Girona, l’Associació d’Hostaleria Girona- Radial, la
UdG, la Direcció General de Turisme de Catalunya i els 27 ajuntaments de
la comarca per tal d’aconseguir major sensibilització en l’àmbit de la dinamització turística del territori comú.
Enguany s’ha treballat directament amb els grups de treball del Pla estratègic de turisme, impulsat per la Direcció General de Turisme.
També s’han mantingut sessions de treball tècniques bimensuals amb les
diferents àrees de turisme de les restants comarques gironines, per tal de
procurar complicitat positiva i coherència professional en el conjunt de propostes i accions turístiques de les comarques gironines. Els consells comarcals hem tingut diferents sessions de treball amb la directora de SSTT de
Comerç, Turisme i Consum, Sra.Dolors Batallé i una amb l’Hble. Conseller,
Sr. Huguet.
L’Àrea 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, així com en diferents actes protocol·laris on ha calgut fer costat al
sector.

MILLORA DEL CAPITAL HUMÀ
Accions que s’han dut a terme:
Organització d’una jornada informativa sobre el nou Decret de cases de
turisme rural.
II Taula Tècnica de treball d’empreses i entitats amb activitats amb interès
turístic.
Foment de la gastronomia amb reunions entre els col·lectius gastronòmics i
ajuntaments interessats.
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POLÍTIQUES LOCALS I COMARCALS DE JOVENTUT
Les polítiques de joventut impulsades per 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 a la comarca del Gironès.

GUIA GIRONÈS JOVE
S’ha reeditat 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.

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.
També es col·labora amb el seguiment dels plans locals de joventut que 12
ajuntaments impulsen i que reben el suport de la Secretaria de Joventut, a
través del Consell Comarcal i de la Diputació de Girona.

TÈCNICS DE JOVENTUT A MUNICIPIS
S’ha donat impuls a les polítiques de joventut a municipis oferint la possibilitat de disposar d’un especialista en temes de joventut per portar a terme
millors polítiques de joventut en els municipis.
L’any 2006 s’han incorporat a aquest procés els ajuntaments d’Aiguaviva,
Bordils, Cassà de la Selva, Cervià de Ter, Flaçà, Sant Julià de Ramis i Viladasens. S’han signat també acords de col·laboració amb Campllong i Bescanó en el disseny i elaboració del Pla local de joventut.

TAULA DE JOVENTUT DEL GIRONÈS
Amb l’objectiu de treballar de forma coordinada amb els tècnics de joventut
de les administracions locals de la comarca, s’ha continuat impulsant la Taula Tècnica Comarcal de Joventut.
A més de l’organització d’activitats conjuntes, s’han fet dues sessions formatives sobre: “Organitzar serveis per a joves des de l’Administració local” i
“Nocions bàsiques de retoc digital i disseny de cartells”.

SUPORT A ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ JOVE: “ACTIVI’TAST”
El nou programa de dinamització juvenil Activi’tast ha ofert propostes
d’activitats per als joves del Gironès organitzades per l’Àrea de Joventut o
per entitats juvenils de la comarca.
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BUS JOVE “BUS NIT A FIRES DE GIRONA” I “BUS NIT A FESTA
LA BISBAL”
Enguany s’han establert 8 línies de servei que unien 24 municipis de la
comarca durant les Fires i Festes de Sant Narcís de Girona. Per afavorir
l’ús d’aquest transport, s’han facilitat tiquets descompte que permetien una
reducció del 50%. Uns 6.800 joves van utilitzar el servei dels autobusos per
anar i/o tornar de Girona. L’èxit de l’experiència ha fet que aquesta s’ampliés
a altres festes majors del territori, com ha estat el bus a les festes de la Bisbal d’Empordà des de Celrà, Juià, Bordils, St. Joan de Mollet i Flaçà.

27 28

29

30

31

1

2

3

4

5

total

mitjana

522

45

205

350

47

126

441

283

2509

250,9

109

113

129

656

131,2

129 104

174

81

101

589

117,8

RUTA 4

29

101

69

83

322

80,5

RUTA 5

268 294

247

184 233

1226

245,2

RUTA 6

580

116

RUTA 6

600

175

RUTA 1

95

395

RUTA 2

132 173

RUTA 3

RUTA 7

81

RUTA 8

54

109

34

81
34

TOTAL DE PASSATGERS BUS NIT A FIRES GIRONA 2006

305 76,25
88

44

6875

SUPORT A ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ JOVE: CAMP DE
TREBALL
L’Associació Naturalista de Girona va organitzar, en col·laboració amb
l’Ajuntament de Celrà, el Consell Comarcal del Gironès i el Consorci de les
Gavarres, el camp de treball per a la recuperació arqueològica del Castell
de Pelegret que va tenir lloc del 2 al 15 de juliol i en què hi van participar 24
joves d’entre 14 i 18 anys.

ESCOLA DEL CONSUM DEL GIRONÈS
El Departament de Consum de la Generalitat de Catalunya va oferir aquesta
escola itinerant que es va ubicar, del 2 al 16 de juny de 2006, a la Casa de
la Cultura Les Bernardes de Salt. En total, 760 alumnes de 10 centres de la
comarca van assistir a les 27 sessions.
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SALÓ EXPO JOVE 2006
Després de 9 anys, Expo Jove ha crescut i s’ha traslladat a la Casa de
Cultura Les Bernardes de Salt a Fira de Girona. L’objectiu principal continua essent informar els joves per ajudar-los en la presa de decisió sobre el
seu futur socioprofessional una vegada finalitzat l’ensenyament obligatori,
aglutinar en un espai únic informació relativa a l’educació, la incorporació al
món del treball, la salut, l’accés a l’habitatge, les oportunitats per estudiar o
treballar a l’estranger, etc.
Per mantenir l’atenció personalitzada, el Consell Comarcal del Gironès, ha
ofert als alumnes de 4t d’ESO, el servei d’acollida on s’informava sobre les
opcions de futur i com informar-se‘n al saló. Uns 4.681 alumnes de 55 centres de comarques gironines han seguit aquests guiatges. El saló Expo jove
compta actualment amb un major nombre de col·laboradors: els departaments d’Educació, Treball i Indústria, Salut i Secretaria de Joventut de la
Generalitat de Catalunya.

ALT EMPORDÀ / 8 centres educatius - 627 alumnes 4t
BAIX EMPORDÀ / 8 centres educatius - 653 alumnes 4t
GARROTXA / 6 centres educatius - 424 alumnes 4t
PLA DE L’ESTANY / 3 centres educatius - 358 alumnes 4t
RIPOLLÈS / 1 centre educatiu - 80 alumnes 4t
SELVA / 10 centres educatius - 1.040 alumnes 4t

GIRONÈS
CENTRE EDUCATIU

TOTAL COMARQUES
TOTAL GIRONÈS
TOTAL ALUMNES
TOTAL

2156
1389
3545

1026
110
1136
4681

IES Celrà
IES Cassà de la Selva
La Salle
IES Llagostera
IES Salvador Espriu
IES Vallvera
Pompeu Fabra
SES
St. George’s School
Bell-lloc del Pla
IES Carles Rahola i Llorens
IES Narcís Xifra i Masmitjà
Pare Coll
Vedruna
Maristes
IES Santa Eugènia
IES Santiago Sobrequés
IES Montilivi
IES Jaume Vicens Vives
La Salle
Escola Taller
Pisos Barceló

TOTAL

MUNICIPI

ALUMNES

Celrà
Cassà de la Selva
Cassà de la Selva
Llagostera
Salt
Salt
Salt
Salt
Fornells de la Selva
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Quart

82
40
56
55
94
90
29
20
37
20
39
75
88
64
90
120
94
100
116
120
60
10

1499
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CAMPANYA ALIMENTACIÓ I JOVES AVUI
Durant el curs 2006-2007 s’ha portat a terme la novena edició d’aquesta
campanya en què hi han participat 32 grups amb un total de 1.250 alumnes.
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.
La campanya consisteix en una sessió formativa a l’Escola d’Hostaleria i
Serveis Sant Narcís.
Amb la col·laboració de la Unitat de Dietètica i Nutrició de l’Hospital Trueta
de Girona, es realitza paral·lelament un estudi per conèixer els hàbits alimentaris dels joves de la comarca d’entre 15 i 16 anys.

JORNADA DE DELEGATS D’ESO DEL GIRONÈS
S’han realitzat a la Casa de Cultura Les Bernardes de Salt, jornades de formació dirigides als delegats de la comarca, una a l’inici i una segona al final
de curs. En total, les jornades han acollit 466 pariticipants entre alumnes
dels diferents nivells de secundària i els seus professors, de 13 centres del
Gironès. Aquest any s’ha editat una guia de Com ser un bon delegat/delegada de secundària que s’ha lliurat a tots els participants a la I jornada del
curs 2006/2007.

PACK “OFERTA ACTIVITATS ALS CENTRES DE SECUNDÀRIA”
El XII Cicle de xerrades dirigides als alumnes dels IES del Gironès s’ha ofert
amb la col·laboració de la Secretaria de Joventut i les entitats ACAS, Fundació Lliga Oncolliga Girona, Fundación Alcohol y Sociedad, Associació Risc,
ACAB, el gallliner, Fundació Teresa Ferrer, Creu Roja Joventut i Agora.

XERRADES INFORMATIVES
SIDA, què cal saber-ne?
No fumis que fumes
Programa pedagògic: Adolescència i alcohol
Taller de prevenció
Taller de cannabis
Taller festa i drogues
M’agrada tal com sóc
Els punts d’informació juvenil. Què hi pots trobar?
Què puc fer a l’estiu? Activitats per a joves
Master class de teatre
Comptant amb la paraula
Noves professions
La feina de buscar feina
Aprenem a conviure
Què fan els adolescents davant les situacions de conflicte?
Els amics, la família alternativa
El mite de l’amor romàntic
Estereotips i prejudicis. La immigració més enllà dels tòpics
Qui és immigrant?
La llei d’estrangeria
Coneguem el Marroc

TOTAL:

Nre. assistents centres
9
375
5
12
529
6
5
182
3
6
336
3
5
190
3
5
283
3
3
105
2
4
125
3
2
40
2
10
455
6
2
90
1
2
104
2
1
58
1
1
46
1
5
135
3
5
144
3
1
30
1
-

78

3227

48
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XARXA D’EDUCADORS EN EL LLEURE
La II Trobada d’educadors en el lleure va concloure que calia crear una xarxa
d’educadors en el lleure. Des de l’Associació Juvenil Batibull, promotora del
projecte, el Consell Comarcal del Gironès i la Secretaria General de Joventut s’ha treballat per assolir aquest objectiu.

MANTENIMENT DE LA WEB D’ENTITATS JUVENILS
La guia, que vol reconèixer i donar suport a les entitats juvenils, ha de permetre la millora de les relacions entre aquestes i les administracions de la
comarca.

S’ha creat una comissió impulsora integrada per agents socials que intervenen en el món de l’educació en el lleure, representants de municipis,
d’entitats i associacions de lleure, emprerses del sector, de la federació de
pares i mares d’alumnes de Catalunya i fins i tot, de monitors no associats.
El Consell Comarcal ha realitzat paral·lelament dos estudis per visualitzar la
situació del lleure al Gironès i conèixer el perfil professional dels monitors
que treballen en els casals infantils i juvenils de la comarca del Gironès.
També ha donat suport a un curs de postgrau sobre “Disseny i gestió de
programes educatius en el lleure juvenil” que respon a les demandes de
formació continuada que reclamava el sector.

GUIA PRÀCTICA PER CREAR UNA ASSOCIACIÓ JUVENIL
S’ha editat una Guia pràctica per crear una associació juvenil amb la voluntat de donar les eines que permetin el foment de la participació dels joves a
través de les entitats i associacions. La guia, que pot ser útil als ajuntaments
de la comarca per assessorar els seus joves, recull informació sobre com
crear una associació.

PROJECTE EUROPEU: SERVEI DE VOLUNTARIAT EUROPEU
En el marc del programa La Joventut amb Europa s’ha aprovat un projecte del 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. Dos joves de la comarca, l’Eva
Batlle de Vilablareix i en Francesc Puig de Medinyà, s’han desplaçat a Eslovènia i Alemanya respectivament per a portar a terme tasques d’informació
i comunicació en projectes juvenils.

SUPORT ALS PREMIS ALS TREBALLS DE RECERCA (UDG)
Quinze treballs de recerca s’han presentat al Gironès a la convocatòria
de premis als treballs de recerca organitzada per la Universitat de Girona.
El Consell Comarcal del Gironès és membre del jurat qualificador, el qual
va premiar el projecte “EL RETORN DE LA LLÚDRIGA A LES NOSTRES
CONTRADES” d’Irene Gallardo i Sagué de l’IES Celrà.

SEGUIMENT DE LES ACTIVITATS D’ESTIU PER A JOVES
En aplicació del Decret 137/2003, de 10 de juny, el Consell Comarcal del
Gironès ha realitzat visites de seguiment de les activitats en el temps lliure.
L’estiu del 2006, s’han realitzat al Gironès 55 casals d’estiu, 18 colònies, 2
camps de treball i 1 ruta per joves. També s’ha fet el seguiment de 41 casals
infantils de lleure per a infants de juny a novembre.
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SERVEI COMARCAL DE CATALÀ DEL GIRONÈS
El Servei Comarcal de Català del Gironès pertany al Consorci per a la
Normalització Lingüística. Des de la seva creació l’any 1993, les seves actuacions s’han ampliat molt a causa de l’augment de població i de l’arribada a la
comarca de nous immigrants que desconeixen la llengua catalana.

ENSENYAMENT DEL CATALÀ
Aquest programa, que es coordina juntament amb el Consorci de Benestar
Social i entitats com el GRAMC, és el que més ha crescut els últims anys.
A part dels cursos que s’organitzen a Girona i Salt, el febrer del 2006 es van
iniciar 7 cursos de 45 hores: 4 a Cassà de la Selva, 2 a Llagostera i 1a Sarrià
de Ter, amb un total de 115 alumnes.
A l’octubre de 2006, es van iniciar 11 cursos de 45, 20 i 90 hores amb un
total de 195 alumnes a Cassà de la Selva, Llagostera i Celrà.
El Servei Comarcal de Català del Gironès ofereix també cursos a distància.
Al llarg de l’any s’han realitzat 7 cursos amb 57 alumnes en total.

2006

ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC
Un altre dels serveis que s’ofereix a tota la comarca és el servei
d’assessorament lingüístic que consisteix en la revisió de textos breus i
atenció de consultes lingüístiques. El servei s’adreça a tots els ajuntaments,
empreses, entitats i particulars. Durant l’any 2006 s’han atès 137 consultes
lingüístiques i s’han revisat 1.334 pàgines. Una part molt important d’aquest
servei s’ofereix en línia, a través del correu electrònic.
Trimestralment, s’ha fet arribar un full d’assessorament lingüístic La llengua
al dia al personal del Consell Comarcal del Gironès i dels ajuntaments de
Cassà de la Selva, Celrà, Fornells, Llagostera, Sarrià de Ter i Vilablareix.
Una altra de les actuacions del 2006 ha estat la participació en la revisió del
Nomenclàtor de Catalunya, amb l’estudi de 48 topònims de tota la comarca
tal com proposava l’Oficina d’Onomàstica i Toponímia de l’Institut d’Estudis
Catalans.
El Servei Comarcal de Català també participa als processos de selecció de
personal en administracions de la comarca per garantir que el personal que
s’incorpora tingui un domini suficient de la llengua. L’any 2006 s’ha participat
en 15 d’aquests processos a Llagostera, Celrà, Sant Julià de Ramis i al
Consell Comarcal.

DINAMITZACIÓ
La Campanya “Dóna corda al català” va ser molt present a Expojove 2006
on es proposava als visitants el concurs Posa a prova el teu català, en el
qual van participar 800 persones. Amb motiu de la fira i dels premis literaris
organitzats al CEIP Lacustària, s’ha fet difusió de la campanya que protagonitza la Queta.
S’han establert acords de col·laboració amb l’IES de Cassà de la Selva, el
GRAMC de Llagostera i JERC de Bescanó per portar a terme el Programa
de voluntaris per la llengua.
Altres tasques de difusió han estat el repartiment de 7000 cartes als reis en
català i del catàleg de Jocs en català durant la campanya de Nadal, el repartiment de 1.000 calendaris de sobretaula a empreses i associacions així
com la publicació d’anuncis a agendes i publicacions locals, o a la pàgina
mensual del Consell Comarcal als diaris El Punt i Diari de Girona.
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Distribució dels AIMs, curs 2006/2007 per a centres públics:

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 individuals de menjador escolar (AIMs), curs 2006/2007:
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 a aquest curs,
s’han atorgat 1.236 ajuts.
Les categories d’ajuts per a aquest curs són les següents:

AJUTS
PIRMI

CRITERIS A COMPLIR

€/DIA

Ingressos provinents únicament del PIRMI i que, a més,
tinguin una RPC inferior a 2.925,72 € d’ingressos bruts
anuals.

3,30 €

Família monoparental o invalidesa del tutor/a legal + 3 o
més fills i, a més, una RPC inferior a 2925,72 € d’ingressos
bruts anuals.

2,25 €

MONIN2

Família monoparental o invalidesa del tutor/a legal+ 1 o 2
fills i, a més, una RPC inferior a 2.925,72 € d’ingressos
bruts anuals.

3,00 €

AAEP

Escolaritzats a centres públics d’ atenció educativa preferent i, a més, RPC inferior a 2.925,72 € d’ingressos bruts
anuals.

MONIN3

2,25 €

AGE

Ajut geogràfic per RPC inferiors a 5.851,44 € d’ingressos
bruts anuals, escolaritzats a centres a més de 2 km del
seu domicili.

1,40 €

AEX3

AEX1

RPC fins a 4.963,92 € d’ingressos bruts anuals + 3 o més
fills a l’ensenyament obligatori i que fan ús del menjador
escolar en un centre de la comarca.
Casos que no compleixen els requisits establerts però que
tenen una situació socioeconòmica d’excepcionalitat i cal
estudiar al final del termini de presentació de sol•licituds.

Enguany, 23 alumnes del centre privat concertat d’educació especial Nostra
Sra. del Carme, de Sarrià de Ter també són beneficiaris de la gratuïtat del
menjador escolar.
També s’han atorgat 454 ajuts de menjador escolar a alumnes d’infantil i
primària de centres privats concertats seguint els mateixos criteris que per
als alumnes de centres públics.

2,90 €

Ajut socioeconòmic per a RPC inferiors a 2.925,72 €
d’ingressos bruts anuals, escolaritzats en centres escolars
de la comarca

RPC fins a 3.725,52 € d’ingressos bruts anuals + 1 ó 2fills
a l’ensenyament obligatori i fan ús del menjador escolar en
un centre de la comarca.

S’han atorgat 43 ajuts que garanteixen, juntament amb ajudes d’altres administracions, que els alumnes del centre privat concertavt d’Educació Especial Joan Riu (Sant Gregori) tinguin cobert el cost del servei de menjador
escolar.

Distribució dels AIMs, curs 2006/2007 per a centres privats concertats:

ASE

AEX2

Ajuts de menjador a centres privats concertats (AIMs-PC):

1,30 €

1,35 €

1,15 €

Alumnes amb dret a la gratuïtat del menjador escolar, curs 2006/2007:
1.660 alumnes escolaritzats a centres públics de la comarca s’han beneficiat
del dret a la gratuïtat del servei (amb un import màxim de 5,65/€dia/alumne/a
segons la resolució EDU/1686/2006, de 22 de maig de 2006, del Departament d’Educació).

Gratuïtats per nivells educatius, curs 2006/2007 per a centres públics:
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GESTIÓ DE MENJADORS ESCOLARS
Mitjançant els convenis de col·laboració per a la gestió compartida del servei
de menjador escolar, el Consell Comarcal ofereix el suport en la prestació
del servei de menjador escolar als centres educatius procurant la implicació
de tota la comunitat interessada: associacions de pares i mares d’alumnes,
ajuntaments i equips directius dels centres.
Aquest servei, iniciat durant el curs 97/98, es consolida i s’amplia amb la
prestació del servei al CEIP L’AULET de Celrà que, amb un mitjana de 254
usuaris, suposa el creixement d’un 49% respecte al curs passat.

Comparativa de mitjana de comensals els cursos 2005/2006 i 2006/2007:
Centre

2005/2006

2006/2007

CEIP CARME AUGUET

23

16

-1,34%

CEIP EL PLA

83

70

-2,48%

CEIP EL VEÏNAT

35

37

0,38%

CEIP FONT PÓLVORA

65

75

1,91%

-

254

-

CEIP MADRENC

74

88

2,67%

CEIP MAS MASÓ

47

44

-0,57%
0,38%

L’AULET

Actualment, 12 centres educatius tenen signats convenis de col·laboració.
L’alumnat de CEIP Les Deveses i CEIP El nou de Salt també utilitzen el
servei de menjador, però a les instal·lacions del CEIP Mas Masó i el CEIP
El Pla respectivament.
El destinataris del servei aquest curs són 1.015 alumnes inscrits, si bé la
mitjana d’usuaris diaris és de 841.
El Consell Comarcal considera de cabdal importància la formació i seguiment dels 12 coordinadors i 42 monitors de menjador escolar, per la qual
cosa, a l’inici de curs es va realitzar una jornada sobre l’organització i el
funcionament del servei. A partir d’un treball de coordinació i estreta relació
amb els inspectors dels departaments de Salut i d’Educació es garanteix el
bon servei, tant pel que fa a requisits d’higiene i salut alimentària com pel
que fa a les qüestions de bona pràctica educativa.

Increment

CEIP SANT JORDI

21

23

CEIP STA MARGARIDA

111

136

4,77%

CEIP SILV. SANTALÓ

17

19

0.38%

CEIP VILADEMANY

36

48

2,29%

IES LLAGOSTERA

12

31

3,63%

524

841

60,50%

Mitjana comensals (*)

* La gestió del menjador del CEIP l’Aulet a l’actual curs 06/07 ha generat un significatiu increment en la mitjana de comensals.

Evolució del nombre d’inscripcions al menjador escolar i del nombre d’ajuts concedits

2005/2006
2006/2007

Noves instal.lacions del CEIP Mas Masó

Menjador CEIP l’Aulet

Jornada de formació monitors

Menjador CEIP l’Aulet
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TRANSPORT ESCOLAR
Gestió del transport escolar col·lectiu, curs 2006/2007:
Aquest servei suposa la contractació de 57 autobusos, dels quals 11 són
adaptats per al transport de persones amb disminucions físiques. En total
es realitzen 77 serveis, 27 per a alumnes de primària, 32 de secundària i
18 d’educació especial. Enguany es disposa de 68 acompanyants els quals
vetllen per la seguretat dels alumnes usuaris d’aquest servei.
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
Terradas-Coll, SL; Autocars Xiberta, SL; Cía. FFCC Olot – Girona, SA; Gironabús, SA; Hispano Hilarienca, SA; SARFA, SL i TEISA.
Amb aquesta infrastructura s’ha prestat el servei de transport escolar a un
total de 2.651 alumnes: 1.006 alumnes de primària, 1.411 alumnes de secundària, 234 alumnes d’educació especial.
Distribució d’alumnes que utilitzen el transport escolar
%
%
%
%
%
%
%

Ajuts individuals de desplaçament (AIDS), curs 2006/2007:
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. En total s’han presentat 129 sol·licituds.
A més, també s’han atorgat 84 ajuts per a alumnes de centres d’educació
especial privats concertats amb l’objectiu de cobrir tot el cost del desplaçament de cada alumne/a.
Durant el curs 2006-2007 s’han concedit 72 ajuts, els quals tenen la consideració de val de transport i garanteixen pràcticament el 100 % de la despesa de cada cas. Aquestes modalitats d’ajudes de transport són per a alumnes derivats per la Comissió de Matriculació del Departament d’Educació a
alguna Unitat d’Escolarització Compartida i la seva distància fa necessari un
mitjà de transport i és possible utilitzar el transport públic regular.
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SERVEIS SOCIALS
L’Àrea de Serveis Socials planifica, organitza i gestiona els serveis de l’àrea
social bàsica del Gironès, per la delegació de competències dels municipis
cap al Consell Comarcal i presta ajuda tècnica als diferents municipis. L’any
2006 es crea el Consorci de Benestar Social Salt-Girones, un nou ens
públic, impulsat pel Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Salt,
per tal de dur a terme una millor gestió dels Serveis Socials. Aquesta nova
etapa ha de permetre un millor servei a l’usuari, així com una nova línia
estratègica de programes encarregats de dinamitzar i impulsar polítiques
social i de benestar.

2006

ATENCIÓ SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR
L’any 2006 les persones ateses per les UBASP han estat:

UBASP

Habitants*

2000

2001

UBASP-III

3739

252

324

2002
272

2003
488

2004
536

2005
450

2006
339

UBASP-IV

8632

577

421

603

863

885

743

1025

UBASP-V

9807

240

332

502

426

586

492

747

UBASP-VI

6454

624

667

635

735

785

659

854

UBASP-VII

6293

428

408

620

980

998

838

862

UBASP-VIII

4681

216

225

395

360

491

413

278

TOTALS

39606

2337

2377

3027

3852

4281

3595

4105

*Nre. Habitants segons dades de l’INE del 2003

SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
Com a primer nivell d’atenció dins la Xarxa Bàsica de responsabilitat pública dels Serveis Socials i, per tant el més proper al ciutadà, els serveis
d’atenció primària de la comarca del Gironès es troben en oficines descentralizades en el territori, denominades Unitats Bàsiques d’Atenció Social
Primària (UBASP), atenen tota la població, per tal de prestar atenció social
i socioeducativa.

Les persones que s’han adreçat als professionals de Serveis Socials
d’Atenció Primària han realitzat consultes molt diverses que es poden agrupar per les següents problemàtiques durant l’any 2006:

ECONÒMIQUES
Les UBASP, integrades per un treballador/a i un educador/a social, atenen
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. També compten amb diferents serveis complementaris com són el
Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) i el Servei de Teleassistència i el Programa
Xec Servei impulsat per l’Àrea de Promoció Econòmica.

Habitatge

30

Econòmiques

559

Aspectes laborals

200

Mendicitat i transeünts

4
subtotal

789

SALUT-DISCAPACITATS
Salut

888

Disminucions

536

Drogodependències

T80
subtotal

1504

INADAPTACIÓ SOCIAL

UBASP de Llagostera i Cassà de la Selva

Aprenentatge

207

Dificultats relacions familiars

166

Maltractaments

83

Inadaptació social

74
subtotal

530

TOTALS

2823
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PROGRAMA COMARCAL D’ATENCIÓ A LES FAMILÍES
Escola pares i mares per a infants
Dins el programa comarcal d’atenció a famílies, s’ha continuat el projecte
Escola de Pares i Mares. El projecte planteja oferir als pares i a les mares un
espai on poder expressar les seves angoixes o necessitats envers l’exercici
de la paternitat i la maternitat amb la prevenció com a taló de fons.
L’escola, amb 113 participants fet que consolida el projecte, va tenir aules
a 8 municipis de la comarca, un més que l’any 2006: Bordils, Cervià de Ter,
Cassà de la Selva, Flaçà, Quart, Vilablareix, Llagostera i Sant Gregori amb
la participació de 113 pares i mares.

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 un
curs, al qual varen participar 50 pares i mares dels municipis de Celrà, Bordils, Cervià de Ter, Juià i Madremanya
Per altra banda, a Cassà de la Selva, Sant Gregori i Quart s’han organitzat
xerrades adreçades a pares i mares d’adolescents, la bona acollida de les
quals fa preveure que s’hi puguin crear noves aules.

PLA COMARCAL D’INTEGRACIÓ DELS IMMIGRANTS
El 2006 s’ha continuat el desplegament del Pla de Ciutadania i Immigració
del Gironès per tal d’afavorir la integració dels immigrants que resideixen a
la nostra comarca. Actualment, el Pla de ciutadania i immigració es centra
a posar en marxa el Pla d’acollida integral a la comarca. Aquest, preveu
l’organització d’un servei comarcal d’acollida amb punts de servei personalitzat a Cassà de la Selva, Bordils, Celrà i Flaçà. Els serveis que es porten a
terme dins el servei són:
-Recepció i acollida
-Assessorament tècnic en accions tranversals (pla d’entron, pla d’igualtat i
gènere, salut, treball, educació, serveis socials, etc.)
-Programa d’integració col·lectius amb especials dificultats
-Traducció i intèrprets
-Cursos de català i capacitació sociocultural
S’ha començat a desenvolupar també, dins el Servei de mediació i convivència comunitària, el servei de medició bàsica en conflictes familiars.

PROGRAMA COMARCAL DE VELLESA
Estudis gent gran (70 i més)
Detectar les necessitats de les persones grans dels nostres municipis i coneixent-les directament a partir d’una entrevista és l’objectiu de l’estudi que
ha de permetre la detecció d’aquelles situacions d’alt risc social i que poden
requerir la intervenció dels serveis socials d’atenció primària.
Amb l’assessorament de la Fundació Arnau d’Escala, s’han revisat metodològicament les eines de treball de l’estudi que el 2006 s’ha realitzat a
Aiguaviva.

Cloenda de l’Escola de pares i mares del curs 2005-06

PROGRAMA DEPENDÈNCIA (PRODEP)
L’objectiu és implementar un model d’intervenció comunitària i integrada
entre els serveis socials i els serveis sanitaris a la població amb dependència. El Gironès ha estat seleccionat per tal de dur a terme aquest projecte
demostratiu juntament amb 13 territoris més a tot Catalunya, que permetrà
una nova forma de col·laboració territorial entre totes les administracions
locals de la comarca conjuntament amb la Generalitat de Catalunya. Els
objectius:
1. Definir el model d’atenció a les dependencies amb accions innovadores
per liderar el canvi.
2. Implementar el model d’organització en els territoris.
3. Generar experiència i consens en la cooperació institucional i professional
Equips responsables de programes

memòria
activitats

SERVEIS SOCIALS 30

CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN DE LA COMARCA DEL GIRONÈS

SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ ESPECIALITZADA
Serveis d’atenció domiciliària
Accions realitzades, mitjançant empreses especialitzades, a la llar de
l’usuari i dirigides a proporciona: atencions personals, o 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. S’han atès un total de 85 persones que
presentaven dificultats per valer-se per si mateixes o per una problemàtica
familiar especial.

COL·LECTIUS

2006

Durant l’any 2006 la junta permanent del Consell Consultiu de la Gent Gran
ha portat treballant cojuntament amb la coordinadora de consells consultius
de la Gent Gran de les comarques gironines, el cap de la Unitat d’Atenció
al Client del Departament de Salut de Girona, casals de la Gent Gran dels
municipis de la comarca, i també han participat en el 5è Congrés Nacional
de la Gent Gran.

Nre.

Infància/adolescència

3

Adults

10

Gent gran (65 fins a 84 anys)

51

Gent gran (més de 85 anys)

21

Totals

85

Serveis de teleassistència
El Servei de teleassistència consisteix, a través d’un conveni amb Creu
Roja, en un equip tecnològic adequat i professional que, a través d’un aparell al domicili connectat a la línea telefònica i d’uns controls telefònics diaris,
s’assegura una resposta ràpida a les eventualitats que el puguin sobrevenir,
de manera permanent.
Persones majors de 85 anys

Persones entre 65 i 85 anys

9

Totals

Homes

2

7

Dones

3

6

9

TOTALS

5

15

20

Jornada informativa sobre el Consell Nacional de la Gent Gran

V Jornada “PER UN FUTUR MÉS CLAR”
Celebrada a Girona, el 23 d’octubre de 2006, la jornada va ser organitzada pels consells consultius de la Gent Gran dels consells comarcals de la
demarcació de Girona, amb la col·laboració del Departament de Benestar
i Família i, la Caixa i la Diputació de Girona. S’han realitzat també activitats
formatives com ara tallers de memòria a Llambilles, Cassà, Bordils, Celrà,
Cervià, Madremanya.

La jornada es va celebrar a l’Auditori Narcís de Carreras de “La Caixa”

EQUIP D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I A L’ADOLESCÈNCIA (EAIA)
Durant l’any 2006 aquest equip ha
atès un total de 351 casos de situacions d’infància i adolescència en alt risc
social de la comarca. L’equip, format
per 1 pedagoga, 1 treballadora social,
1 psicòloga, 1 educadora social i una
treballadora social, participa a la CTIC,
organisme promogut per la Generalitat
de Catalunya. Aquest té per objectiu
coordinar les diferents administracions
que treballen amb menors i família en
situació de risc social: sanitat, serveis
socials, mossos d’esquadra, ensenyament, etc.

Equip d’atenció a la infància
i l’adolescència

També s’han organitzat diferents activitats:
Programa PERQUÈ EL CERVELL NO ES TORNI VELL.
Activitats de CINE-DEBAT al Cinema OSCAR de Girona, mensualment, on
s’ha realitzat la projecció d’una pel·lícula d’actualitat amb el corresponents
debats en finalitzar-se.
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ESPORTS I PREMSA

ESPORTS
El Consell Comarcal del Gironès promou l’esport de base a través d’ajudes
a entitats esportives de la comarca. S’han atorgat 33.000,00 euros el 2006
per donar suport a l’organització d’activitats i a l’adquisició de material esportiu.

PREMSA
El Servei Comarcal del Premsa porta a terme la difusió de les actuacions
que realitza el Consell Comarcal amb la voluntat de donar a conèixer els
serveis que s’ofereix als ajuntaments i als ciutadans de la comarca.

El Consell Esportiu del Gironès organitza com cada any els Jocs Esportius
Escolars de Catalunya, amb un total de 13 esports, amb Finals Territorials i
Finals Nacionals de diferents modalitats.

La principal novetat del servei ha estat posar en marxa el nou portal comarcal. Amb l’objectiu d’apropar el Gironès a ciutadans i visitants de la comarca, el web corporatiu ofereix la possibilitat d’accedir a un important volum
d’informació sobre la institució i la comarca en general.

El foment de l’esport no es dirigeix només a infants amb les jornades
d’iniciació a l’esport, sinó que també s’organitzen activitats de lleure i jocs
de taula per a la gent gran.

Per altra banda, el servei també ha col·laborat en la primera edició d’Expojove
a Fira de Girona amb el muntatge d’un estand informatiu sobre tots aquells
serveis que ofereix el Consell Comarcal especialment dirigits als joves.
Com a última novetat, ha elaborat el butlletí Passejades de notícies amb
informació d’interès per als empresaris i professionals del sector turístic de
la comarca. Se n’han editat 3 exemplars al llarg del 2006.
Altres iniciatives com L’informatiu, el recull de premsa, dossiers de premsa
i el Butlletí d’ajudes i subvencions s’han continuat oferint internament i a
altres institucions.

Algunes activitats s’enfoquen cap a la vessant de la formació continuada
com ara l’escola d’àrbitres de futbol-7, que posteriorment passen a la Federació Catalana de Futbol.
El Consell Esportiu del Gironès manté una estreta relació amb l’ensenyament
de les escoles de la comarca, ja que té el servei de prèstec de material per
a aquelles escoles que el necessitin per a dur a terme activitats puntuals, i
amb la seva activa participació al Pla català esport a l’escola per a instituts,
que va engegar l’any passat la Generalitat de Catalunya.
El Consell, a més d’organitzar campus de futbol i estades esportives a
l’estiu, també promou esports menys coneguts o menys practicats a la comarca com ara el rugbi, l’atletisme o bé l’handbol.
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ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS (EMG)
L’Escola de Música del Gironès va celebrar els festivals de final de curs
2005-2006 als municipis de Quart i de Sarrià de Ter. El festival de Quart va
tenir lloc el 19 de maig al centre cívic amb una gran afluència d’assistents.
Els joves intèrprets, que cursen de primer fins a música per a joves, varen
actuar-hi en diferents formacions (duets, trios, conjunt orquestral, grup de
guitarres...) i va tancar l’actuació una gran batucada. El festival de Sarrià de
Ter es va realitzar el 27 de maig al teatre i els alumnes més joves de l’EMG,
de sensibilització fins a preparatori II, varen cantar i interpretar una cantata
(El follet valent) on actuà també el conjunt orquestral i el grup de guitarres.
El 18 setembre del 2006 es va iniciar el curs 2006-2007 amb catorze aules
que componen l’estructura de l’EMG i cinc-cents setanta-nou alumnes, fet
que consolida l’escola de música, que aquest curs cumpleix 18 anys.
Distribució d’alumnes segons instrument:

Distribució d’aules:

AULES
Bescanó

2006/2007
31

Bordils

33

Cassà de la Selva

92

Celrà

63

Cervià de Ter

43

Fornells de la Selva

61

Llagostera
Medinyà

55
7

Quart

18

Salt

54

Sant Jordi Desvalls

11

Sant Julià de Ramis

45

Sarrià de Ter

17

Vilablareix

49

TOTAL

579

INSTRUMENT

TOTALS

NOIS

NOIES

Acordió

1

1

0

Clarinet

9

6

3

Contrabaix

3

3

0

Flauta de bec

9

4

5

32

8

24

80

48

32

191

55

136

Flauta travessera
Guitarra
Piano
Saxòfon
Violí
Violoncel
Altres (bateria, tenora, tible)

9

9

0

39

10

29

8

7

1

18

17

1
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CULTURA

GUIA DEL PATRIMONI DEL GIRONÈS
L’any 2006 s’ha elaborat el segon volum de la Guia del Patrimoni del Gironès. L’edició està prevista per al gener del 2007. En aquest segon volum
s’aplega la informació sobre els edificis i jaciments arquitectònics dels municipis de la vall de Llémena (Sant Gregori, Sant Martí de Llémena i Canet
d’Adri), i Bescanó.
Aquesta col·lecció de llibres representa un treball acurat amb plànols i llistats exhaustius de tots els elements arquitectònics existents. L’objectiu és
oferir a tothom un llibre amè, al mateix temps que es crea una eina útil per a
la conservació i investigació del patrimoni del Gironès. Tot el treball és obra
dels historiadors Joan Llinàs i Jordi Merino. Cada guia conté un gran nombre
de fotografies, plànols, comentaris històrics i artístics, un recull d’anècdotes
dels edificis estudiats, i rutes que fan més fàcil l’accés a aquest patrimoni.
La distribució és a les llibreries de la comarca, aniran apareixent properament.

ESCENARIS 06
La segona edició d’Escenaris va aplegar del 14 de gener fins a l’11 de juny
un total de 45 espectacles de teatre professional, a 13 municipis de la comarca. L’objectiu d’aquest projecte de dinamització teatral és el de coordinar
esforços entre els pobles del Gironès, a fi de potenciar al màxim l’oferta
teatral dels ajuntaments. D’aquesta manera es realitza la publicitat i difusió
de la programació de manera conjunta, es coordinen els sistemes d’ofertes
d’entrades, es potencia la mobilitat dels espectadors d’un municipi a un altre,
i es difon la proposta en altres comarques, entre d’altres aspectes. Aquests
elements han permès que el nombre total d’espectadors es situï per sobre
les 7.000 persones. La programació conté teatre de sala per a adults, teatre
de sala familiar i espectacles de carrer per a tots els públics.
Per primer cop, Escenaris s’ha organitzat conjuntament entre el Consell
Comarcal i la Diputació de Girona, i ha comptat amb la participació dels
ajuntaments de: Bescanó, Bordils, Cassà de la Selva, Celrà, Fornells de la
Selva, Llagostera, Madremanya, Quart, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis,
Sant Jordi Desvalls, Sarrià de Ter i Vilablareix. La direcció artística ha estat
a càrrec de La Troca.
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BANYS ÀRABS
A finals de 2005 es va presentar en el mateix edifici dels Banys Àrabs el
projecte de reforma de la taquilla de l’edifici, a càrrec de Manel Alemany,
arquitecte del Consell Comarcal. Aquest projecte es va finalitzar el mes
d’abril de 2006, amb el qual aquest monument s’ha adequat a les necessitats que comporta l’altíssim nombre de visitants, oferint un espai adequat de
treball als ordenances. El projecte ha tingut en compte el màxim respecte per
l’arquitectura d’aquest monument.
Nombre de visitants 2006 (exceptuant Exposició de Flors): 94.660
Nombre de visites pàgina web www.banysarabs.cat: 3.742
Activitats realitzades:
Visites guiades. Tots els dissabtes, exceptuant juliol i agost.
Exposició d’escultura ”Sons i lletres” d’Olga Pérez
Exposició de flors de Girona

ESCOLA DE TEATRE DEL GIRONÈS
L’Escola de Teatre del Gironès ha arribat al seu tercer curs, amb dues aules
a Celrà, i una aula de Bescanó i Fornells de la Selva. Un total de 41 nens i
nenes poden cursar estudis de formació teatral sense sortir del seu poble. El
projecte educatiu corre a càrrec del Centre de Formació Teatral El Galliner,
el qual ofereix una reconeguda experiència en aquest àmbit a la ciutat de
Girona.
La coordinació acadèmica de les aules es realitza entenent-les com les parts
d’una única escola, per la qual cosa el treball dels professors és completament unificat, amb un cap d’estudis per a les quatre aules i la direcció
tècnica del Galliner. La direcció de tot el projecte recau en l’Àrea de Cultura
del Consell Comarcal.
Cada aula, mitjançant un conveni amb el Consell Comarcal, compta amb la
col·laboració dels respectius ajuntaments.
L’objectiu de l’Escola no és preparar actors per al futur, sinó que el criteri prioritari és donar uns elements expressius als alumnes de l’escola que els permetin aplicar-los en nombroses facetes de la seva vida (treball d’expressió
en públic, gestualitat, control de l’expressió corporal…). En qualsevol cas
no hi ha la memorització d’un text o del paper d’un personatge, ni tan sols
com a treball de fi de curs. En segon lloc també, naturalment, s’obre la porta
a la continuïtat d’aquesta formació, però com un element addicional al criteri
abans esmentat.
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CONCURS FOTOGRÀFIC GIRONÈS FOTO 06
El Concurs Fotogràfic del Gironès ha arribat a la seva 14ª edició, i ho ha
fet mantenint el format de ral·li fotogràfic com en les darreres tres edicions.
Aquesta activitat representa un punt de trobada per a nombrosos afeccionats
a la fotografia, no només del Gironès sinó d’altres indrets de Catalunya.
A més, per primer any, s’ha presentat Gironès Foto 06. En aquesta primera
edició aquesta jornada va incloure una conferència a càrrec del Sr. Tino
Soriano. Posteriorment a aquest acte, es va inaugurar una exposició de
les millors fotografies realitzades en el ral·ly i es va fer l’entrega de premis.
L’objectiu és que Gironès Foto es vagi consolidant com una jornada plena
de contingut per als fotògrafs de la comarca, i que en les properes edicions
vagi ampliant la seva programació.
Totes les activitats que el Consell Comarcal del Gironès organitza dins el
sector de la fotografia ho fa amb la coorganització de l’Associació Fotogràfica de Salt i Zoom -Amics de la Fotografia de la vall de Llémena-.

EMERGENT
El festival Emergent ha arribat a la segona edició en aquest 2006. Si la
primera edició es va celebrar exclusivament a Salt, en aquesta ocasió el
festival ha tingut tres emplaçaments: Salt, Madremanya i Vilablareix.
Emergent és un festival d’estiu a l’aire lliure que ofereix una plataforma de
presentació per a nombrosos artistes “emergents” que veuen la possibilitat
de presentar el seu treball, a més de comptar també amb alguns artístes de
renom. Emergent combina música, teatre, màgia, entre d’altres, en actuacions de mitja hora cada una.
L’organització d’Emergent és a càrrec de l’Àrea de Cultura del Consell Comarcal i l’Associació Fringe, amb la col·laboració dels ajuntaments de Salt,
Madremanya i Vilablareix.

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 2006 els municipis d’Aiguaviva, Bescanó, Campllong, Cassà de
la Selva, Celrà, Cervià de Ter, Fornells de la Selva, Sant Gregori, Sant Julià
de Ramis, Sarrià de Ter i Viladasens han organitzat un total de 18 sortides.

SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS
Per tercer any consecutiu el Consell Comarcal 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, Bescanó, Campllong,
Cassà de la Selva, Celrà, Cervià de Ter, Fornells de la Selva, Sant Gregori,
Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Viladasens.
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CASA DE CULTURA LES BERNARDES
EXPOSICIONS
GENER
Personatges i persones. Pintures. Pau Gratacós
Cuba, una Mirada. Exposició fotogràfica. Martí Pascual
Els colors. Exposició pintura col.lectiva. M.A. Riolobos, Montse Rico, Remedios López i Carme Costa

FEBRER
Cano. Aquarel·les

MARÇ
Il·lustracions de Laura Reixach
Símbols. Pintures de Karim Kharbaoui

ABRIL
Pintures. Joan Claparols
Llibre gran de la Massagran
6ª Exposició de flors de Salt

MAIG
Exposició pintura. Miquel Font i Jordi Bofill
Pintures d’Ivan Morales i Adrià Sanz

JUNY
Agrupació d’aquarel·listes
Pintures de Francisco Morente
Exposició de treballs realitzats per les alumnes de labors

JULIOL
Exposició col·lectiva alumnes de Paco Morgado
Exposició col·lectiva alumnes Glòria Cortina
50 anys cases barates. Fotografia

SETEMBRE
Pintures. Ramon Mª. Carrera i Jordi Barris

OCTUBRE
Palpant de ple. Laia Bedós

NOVEMBRE
Teràpies per a camins. Pintures de Pau Quintano Ruiz
Pintures de Pilar Àlvarez Niebla

DESEMBRE
Natures mortes. Àngel Martínez
Pintures d’Emilio Rodríguez
Metamorfosi. Fotografies de Martí Artalejo

CURSOS
Llengua anglesa, llengua italiana, labors, cuina, llengua francesa, curset per deixar de fumar, informàtica, anglès per a nens, ioga, tai-txí, gimnàstica
de manteniment, herbes medicinals, Internet, cuina de peix senzill, cuina tastets, tast de vins inici i tast de vins nivell mitjà, teràpia del riure, fotografia,
tallers d’estiu.

CONCERTS
El clarinet a Europa. El concert del Segle. Alquimia Barroca
Em dic Erilk Satie com tothom

CONFERÈNCIES
Cicle de conferències escola de pares, a càrrec del Dr. Josep Cornellà i Àlex Llucent

