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La memòria d’activitats que ara teniu a les mans és el resum d’un any de feina, el 2007, però
també és la finalització del treball d’una legislatura, 2004/2007, i l’inici d’una altra, 2007/2011. En
primer lloc haig d’agrair l’esforç de tots els companys consellers i conselleres comarcals i del que
ha estat el president d’aquesta institució durant els darrers vuit anys. Tots ells han treballat dur al
llarg la darrera legislatura per aconseguir els resultats i objectius que d’inici ens vàrem proposar.
També vull agrair la confiança que la institució i la comarca ha dipositat en mi per liderar aquesta
nova etapa.

Lluís Freixas i Vilardell

President
del Consell Comarcal del Gironès

En segon lloc i fent referència a la nova etapa que hem començat, es repeteix un pacte entre
partits per governar. Compto amb l’esforç de tots i estic convençut que junts podrem seguir millorant els serveis que el Consell ofereix als ciutadans de la comarca. A continuació trobareu la feina
que ha fet el Consell Comarcal del Gironès com a Administració local en matèria de prestació de
serveis públics al llarg de 2007. També ha treballat per donar suport als pobles de la comarca
davant de les administracions superiors. És en aquest punt on portem treballant ja temps, però
encara ens queda un llarg camí per endavant. El nostre territori està enmig de grans projectes
d’infraestructures des de ja fa uns anys. La nostra feina és aquesta. Escoltar a tots i cadascun
dels nostres veïns de la comarca, a través dels representants locals, i treballar per fer millor i més
ciutadà el nostre territori, i ser el puntal de tots els ajuntaments que, dia a dia, treballen en benefici
dels ciutadans de cada poble.

Continuem molt pendents del TGV, del desdoblament de l’A-2 i de l’AP-7, de la línia de molt alta tensió, del Pla director urbanístic, del Pla de sanejament, de l’eix ferroviari transversal o del desdoblament de la carretera de Girona a Palamós, entre d’altres; projectes tots ells que afecten bona part
del nostre territori i, per tant, hem d’ajudar els municipis que representem a poder debatre i transmetre la seva opinió i negociar amb les autoritats
competents, en benefici de la comarca.
Ens queda molt camí per endavant també amb el PUOSC 2008/2012, vital per a les infraestructures locals i comarcals. En destaquen el Pla de
camins 6a fase, l’ampliació de l’edifici del Consell per a la seu del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, el centre d’informació turística i
d’interpretació dels oficis del Gironès o el projecte de rutes verdes.
No hem d’oblidar seguir treballant i millorant en Serveis Socials, en Educació, en matèria de Medi Ambient, de Turisme i de Cultura de la nostra
comarca. Així és com un territori es fa gran en tots els sentits.

Encetem una nova legislatura en la qual hem reeditat el pacte entre ERC i CiU. En aquesta
memòria es visualitza la feina feta amb dues vessants diferenciades, la de consolidació dels
projectes, i la de creació de projectes nous, amb noves responsabilitats.
El Pla de Foment Turístic, amb la finalitat de donar més i millors serveis als ajuntaments i la
posada en funcionament de diversos punts digitals d’informació, que afavoreix el coneixement
dels recursos turístics de la comarca, demostra la nostra voluntat d’innovar amb la projecció de
noves eines tecnològiques.
També destaquem el Taller d’Ocupació de jardineria de Salt, una iniciativa per donar formació
als alumnes per assolir finalment la inserció al mercat laboral i realitzar tasques de manteniment
i arranjament de zones verdes del municipi de Salt.
Quan parlem de consolidar serveis, remarquem el programa Cultural Escenaris, amb el qual
s’ha aconseguit una programació de teatre de qualitat, amb preus accessibles, destinat a diferents públics, que ha ampliat la seva oferta aquest darrer any a tretze municipis de la comarca.
També cal destacar la gran acceptació de l’Escola de Teatre del Gironès, que aquest 2007 ha
arribat al seu quart any, amb 45 alumnes.

Cristina Alsina i Conesa
Vicepresidenta
del Consell Comarcal
del Gironès

En serveis a la Joventut, s’ha ampliat el servei del Bus de Nit a altres festes de comarques veïnes, com la de la Bisbal i a les barraques de Banyoles,
s’ha fet el seguiment dels plans locals de joventut, amb la participació de 15 municipis i s’ha consolidat la Taula de tècnics i tècniques de Joventut.
El saló Expojove ha celebrat en la seva tercera edició, amb l’afluència de més de 6.000 joves d’entre 16 i 20 anys i s’ha convertit en un referent de
totes les comarques gironines.
Pel que fa a Medi Ambient, amb l’entrada en funcionament de la Deixalleria Comarcal a Sarrià de Ter, podem parlar de l’expansió d’aquestes
instal·lacions. Parlem ja de la 5a fase del compostatge casolà, amb més de 400 compostaires a la comarca. S’ha iniciat el projecte de l’Anella
Verda de Girona, el servidor de cartografia ambiental també ha entrat en funcionament a través d’un servidor per Internet. S’han realitzat diverses
jornades de l’Agenda 21, i sobre el Mosquit Tigre. En temes d’educació ambiental, hi ha la campanya d’ambientació de festes populars amb 13
festes i fires de vuit municipis de la comarca ambientalitzades, la campanya de prevenció de residus, amb 1304 alumnes participants en la proposta,
30 establiment adherits a la iniciativa i amb la creació del portal virtual intercanvi@ . A més, el Consell Comarcal del Gironès ha rebut el certificat
de registre EMAS.

Tots aquests projectes demostren el dinamisme de la comarca i el suport a tots i cadascun dels municipis que el Consell
Comarcal del Gironès vol donar per ajudar a impulsar i a consolidar projectes en clau de futur.
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Municipis de la comarca

VILADASENS
SANT JORDI DESVALLS

SANT JOAN DE MOLLET

CERVIÀ DE TER
SANT JOAN DE MOLLET
SANT JULIÀ
DE RAMIS

BORDILS

FLAÇÀ

CANET D’ADRI
ST. MARTÍ
DE LLEMENA

JUIÀ
SARRIÀ
DE TER

SANT
MARTÍ VELL

CELRÀ

SANT GREGORI
MADREMANYA
SALT

LLAGOSTERA

BESCANÓ
LLAMBILLES
VILABLAREIX FORNELLS
DE LA SELVA
CAMPLLONG

AIGUAVIVA

BESCANÓ

Pl. Joan Maragall, 3
17162 BESCANÓ
Tel.972 44 00 05
Fax. 972 44 27 02
bescano@ddgi.cat
www.bescano.org

BORDILS

Pl. Onze de Setembre
17462 BORDILS
Tel. 972 49 00 03
Fax. 792 49 10 99
bordils@ddgi.cat
www.bordils.org

CAMPLLONG

CASSÀ DE LA SELVA

SANT ANDREU SALOU

Pl. Castell, 1
17240 Llagostera
Tel. 972 83 03 75
Fax 972 80 54 68
ajuntament@llagostera.org
www.llagostera.org

LLAMBILLES
LLAGOSTERA

CELRÀ

Ctra. Juià, 48
17460 CELRÀ
Tel. 972 49 20 01
Fax. 972 49 27 88
ajuntament@celra.net
www.celra.cat

CERVIÀ DE TER

C. Priorat, 29
17464 Cervià de Ter
Tel. 972 49 61 01
Fax 972 49 67 68
cervia@ddgi.cat
www.ddgi.es/cervia

FLAÇÀ

Camí de l’Església
17457 CAMPLLONG
Tel. 972 46 15 04
Fax. 972 46 34 08
campllong@ddgi.cat
www.campllong.com

Pl. Estació del Carrilet
17463 Flaçà
Tel. 972 48 80 58
Fax 972 48 91 09
flaca@ddgi.cat
www.ddgi.es/flaca

CANET D’ADRI

FORNELLS DE LA SELVA

Av. Rocacorba, 21
17199 CANET D’ADRI
Tel. 972 42 82 80
canet@ddgi.cat
www.canet-adri.org

C. Antoni Gaudí, 45
17458 Fornells de la Selva
Tel. 972 47 61 63
Fax 972 47 65 31
ajuntament@fornellsdelaselva.org
www.fornellsdelaselva.org

CASSÀ DE LA SELVA

GIRONA

Rbla. Onze de Setembre, 111
17244 CASSÀ DE LA SELVA
Tel. 972 46 00 05
Fax. 972 46 37 08
ajuntament@cassadelaselva.net
www.cassadelaselva.cat

C. de Baix, 10
17462 Juià
Tel. i Fax 972 49 02 30
juia@ddgi.cat
www.juia.info

GIRONA

QUART

Pl. Constitució, 1
17181 AIGUAVIVA
Tel. 972 23 50 07
Fax. 972 23 54 61
ajuntament@aiguaviva.com
www.aiguaviva.info

JUIÀ

Pl. del Vi, 1
17004 Girona
Tel. 972 41 90 00
Fax 972 41 90 16
ajuntamentinforma@ajgirona.org
www.ajuntament.gi

Plaça de la Vila, 1
17243 Llambilles
Tel. 972 46 93 01
Fax 972 46 81 70
llambilles@ddgi.cat
www.ddgi.es/llambilles

MADREMANYA

Pl. Major, 1
17462 Madremanya
Tel. 972 49 01 59
Fax 972 49 01 60
madreman@ddgi.cat
www.madremanya.cat

QUART

Pl. de la Vila, 2
17242 Quart
Tel. 972 46 91 71
Fax 972 46 87 80
ajuntament@ajquart.com
www.ajquart.com

SALT

Pl. Lluís Companys
17190 Salt
Tel. 972 24 91 91
Fax 972 23 70 72
smac@viladesalt.com
www.viladesalt.org

C. Església, 1
17463 Sant Joan de Mollet
Tel. i Fax 972 48 81 81
sjmollet@ddgi.cat
www.ddgi.es/santjoandemollet

SANT JORDI DESVALLS

Plaça Dr. Masseguer, 1
17464 Sant Jordi Desvalls
Tel. 972 79 80 05
Fax 972 79 82 81
sjordide@ddgi.cat
www.ddgi.es/santjordidesvalls/

SANT JULIÀ DE RAMIS

C. Major, 1
17481 Sant Julià de Ramis
Tel. 972 17 09 09
Fax 972 17 15 33
sjramis@ddgi.cat
www.santjuliaderamis.cat

SANT MARTÍ DE LLÉMENA

Plaça Sant Martí
17153 Sant Martí de Llémena
Tel. 972 44 30 34
Fax 972 44 31 55
smartillemena@ddgi.cat
www.ddgi.es/smartillemena

SANT MARTÍ VELL

Plaça de l’Església
17462 Sant Martí Vell
Tel. 972 49 04 01
smartivell@ddgi.cat

SARRIÀ DE TER

C. Major, 73
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
Fax 972 17 14 90
ajuntament@sarriadeter.com
www.sarriadeter.com

VILABLAREIX

SANT ANDREU SALOU

Pl. Perelló, 120
17180 Vilablareix
Tel. 972 40 50 01
Fax 972 23 87 64
ajuntament@vilablareix.org
www.vilablareix.com

SANT GREGORI

VILADASENS

Casa Consistorial
17457 Sant Andreu Salou
Tel. i Fax 972 46 30 37

Av. de Girona, 33
17150 Sant Gregori
Tel. 972 42 83 00
Fax 972 42 90 79
ajuntament@sant-gregori.org
www.sant-gregori.org

C. Sant Vicenç, 1
17464 Viladasens
Tel. 972 49 61 50
Fax 972 49 62 85
viladasens@ddgi.cat
www.viladasens.org
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COMPOSICIÓ DEL PLE
Alsina i Conesa, Cristina
Álvarez i Álvarez, Domingo
Aurich i Juana, Josep
Balló i Salas, Tarsici
Baulida Saiz, Sergi
Blázquez i Boya, Manela
Boada i Reig, Joan
Busquets i Arnau, Jaume
Cabarrocas i Sitjes, Pere
Casero i Gumbau, Roger
Chamorro i Mediano, Miquel Àngel
Cufí i Solé, Quim
Cunyat i Badosa, Coral·lí
Estañol Torrent, Roser
Feliu i Latorre, Ponç
Ferrés i Font, Ricard
Freixas i Vilardell, Lluís

ERC
PSC
CIU
ERC
CIU
PSC
ERC
CIU
PSC
PSC
PSC
ERC
CIU
CIU
PSC
ICV
CIU

García i Rodríguez, Josep
Grau i Plaza, Maria Dolors
Llauger i Dalmau, Enric
Pagès i Coll, Xavier
Pardo Cifuentes, Enric
Parera-Nieto Perich, Mateu
Peracaula i Boschsacoma, Albert
Riera i Pairó, Albert
Rosa i Congost, Albert
Soler i Salvadó, Ramon
Terradez Valmaña, Josep Miquel
Torrent i Bosch, Jesús
Vaqué i Tàboas, Ricard
Veray Cama, Concepció
Vidal i Fàbrega, Josep
Vila i Casadevall, Albert

PSC
CIU
CIU
CIU
ICV
CIU
PSC
CIU
ERC
CIU
CIU
PSC
ERC
PP
ERC
PSC

COMPOSICIÓ DEL CONSELL D’ALCALDES
Secundí López i Pousa, alcalde d’Aiguaviva
Xavier Soy i Soler, alcalde de Bescanó
Manela Blázquez i Boya, alcaldessa de Bordils
Lluís Freixas i Vilardell, alcalde de Campllong
Jaume Frigolé i Torrentà, alcalde de Canet d’Adri
Antoni Baulida i Casadellà, alcalde de Cassà de la Selva
Francesc Camps i Sagué, alcalde de Celrà
Meritxell Altisent i Xargay, alcaldessa de Cervià de Ter
Josep Perich i Pons, alcalde de Flaçà
Gabriel Casas i Soy, alcalde de Fornells de la Selva
Anna Pagans i Gruartmoner, alcaldessa de Girona
Joaquim Sagué i Bertrán, alcalde de Juià
Fermí Santamaria i Molero, alcalde de Llagostera
Josep Serra i Ciurana, alcalde de Llambilles

Albert Peracaula i Boschsacoma, alcalde de Madremanya
Lluís Lloret i Costa, alcalde de Quart
Iolanda Pineda i Balló, alcaldessa de Salt
Francesc Xavier Casanovas i Busquets, alcalde de St. Andreu Salou
Jordi Noguer i de Palol, alcalde de St. Gregori
Ramon Vidal i Mercader, alcalde de St. Joan de Mollet
Josep Fàbrega i Planas, alcalde de St. Jordi Desvalls
Narcís Casassa i Font, alcalde de Sant Julià de Ramis
Jaume Busquets i Arnau, alcalde de St. Martí de Llémena
M. Àngels Vila i Sastre, alcaldessa de St. Martí Vell
Roger Torrent i Ramió, alcalde de Sarrià de Ter
Enric Vilert i Butchosa, alcalde de Vilablareix
Alfons Soler i Pou, alcalde de Viladasens
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PRESIDÈNCIA

Lluís Freixas i Vilardell

VICEPRESIDÈNCIES

Cristina Alsina i Conesa
Albert Riera i Pairó
Joaquim Cufí i Solé
Ramón Soler i Salvadó

GERENT

Carles Mulero i Punsí

SECRETARI

El Consell

SERVEI DE PREMSA

Comunicació interna
Comunicació corporativa
Comunicació externa

FUNDACIÓ ESCOLA-EMPRESA
DEL GIRONÈS
Cicles formatius

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

Jordi Batllori i Nouvilas

HISENDA I SERVEIS PROPIS
RESPONSABLE

Ramon Soler i Salvadó

PROMOCIÓ ECONÒMICA, CULTURA,
ESPORTS I JOVENTUT

COORDINADOR ESCOLA DE MÚSICA
DEL GIRONÈS
Albert Riera i Pairó

RESPONSABLE

Josep Vidal i Fàbrega

DELEGACIÓ ESPECÍFICA PER A COMUNICACIÓ
Cristina Alsina i Conesa

DELEGACIÓ ESPECÍFICA PER A ESPORTS
Tarsici Balló i Salas

SEVEIS ECONÒMICS

Recaptació i gestió de tributs
Assistència als municipis

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

DELEGACIÓ ESPECÍFICA PER A JOVENTUT
I PROM. ECONÒMICA

ENSENYAMENT

DELEGACIÓ ESPECÍFICA PER A CULTURA

RESPONSABLE

Josep Vidal i Fàbrega

Sergi Baulida i Saiz

PROMOCIÓ ECONÒMICA

DELEGACIÓ ESPECÍFICA PER A
BEQUES

Albert Rosa i Congost

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 a emprenedors

CULTURA

Banys Àrabs
Casa de Cultura Les Bernardes de Salt
Servei de dinamització cultural
Servei de recursos culturals

ESPORTS

Foment i ajuts a l’esport

JOVENTUT

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

SERVEIS INFORMÀTICS

Assessorament i manteniment
Noves tecnologies de la informació

DELEGACIÓ ESPECÍFICA PER A TURISME
Josep Vidal i Fàbrega

TURISME

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

MEDI AMBIENT
RESPONSABLE

Joaquim Cufí i Solé

DELEGACIÓ ESPECÍFICA PER
A EDUCACIÓ AMBIENTAL I DEIXALLERIES
Ricard Vaqué i Tàboas

GESTIÓ DE SERVEIS

Residus municipals
Neteja viària
Recollida de gossos i gats

PLANIFICACIÓ AMBIENTAL
Agenda 21
EMAS

RECURSOS AMBIENTALS
Educació ambiental
Centre BTT Gironès
Senderisme

SERVEIS SOCIALS I QUALITAT DE VIDA
RESPONSABLE

Mateu Parera-Nieto Perich

Coral·lí Cunyat i Badosa

DELEGACIÓ ESFECÍFICA EN GENT GRAN

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

SERVEIS SOCIALS

RELACIONS INSTITUCIONALS,
COOPERACIÓ I TURISME
DELEGACIÓ ESPECÍFICA PER A
OBRES I HABITATGE
Enric Llauger i Dalmau

SERVEIS TÈCNICS

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

Roser Estañol i Torrent

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 a l’Adolescència
Escola de pares i mares
Escola de pares i mares d’adolescents
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CONSELL D’ALCALDES 2007
El Consell d’Alcaldes es configura com un òrgan col·legiat del Consell Comarcal del Gironès, format pels alcaldes dels 27 municipis de la comarca i que té com a objectiu proposar al Ple del Consell Comarcal totes aquelles actuacions que siguin d’interès per
als municipis de la comarca, i informar dels supòsits fixats per la Llei d’organització comarcal de Catalunya.
Durant l’any 2007 el Consell d’Alcaldes, com el Consell Comarcal, ha canviat de components arran de les eleccions municipals.
Els temes tractats pels alcaldes elegits en la legislatura 2003/2007 han estat:
· Informació sobre el pressupost del Consell Comarcal per a 2007.
· Dissolució del Consorci Servei Comarcal de Recaptació de tributs locals.
· Dissolució de l’Organisme Autònom Local de Recaptació de tributs locals.
· Informació referent a l’estudi informatiu del traçat del TGV.
· Informació referent a l’estudi informatiu A-2 Autovia del nord est.
· Informació referent al Pla de foment turístic de la comarca del Gironès.
· Emissió d’informe respecte a les ordenances fiscals per a l’exercici 2007.

Posteriorment el dia 24 d’octubre de 2007 es va constituir el nou Consell d’Alcaldes per a la legislatura 2007/2011, els temes
tractats a banda de la constitució foren:
· Creació del servei d’inspecció i gestió de residus dels ajuntaments de la comarca.
· Informació de les obres que el Consell Comarcal presenta al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya.
· Informació sobre el seguiment de les obres finançades amb els pressupostos de la Generalitat d’especial interès per als
municipis de la comarca.
· Informació respecte a l’aprovació de les ordenances fiscals per a l’any 2008.
· Nomenament dels alcaldes que han de representar el Consell d’Alcaldes en el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.

PRESSUPOST DEL CONSELL COMARCAL
Despesa per àmbit d’actuació
· Administració general i òrgans de govern
· Promoció Econòmica
· Serveis Tècnics
· Ensenyament
· Acció Social
· Medi Ambient
· Turisme
· Cultura, Joventut i Esports

1.058.359.52
172.032
4.840.600,37
6.079.794,53
961.810,35
2.956.228,56
254.383,04
635.888,20

Organismes autònoms
· Escola de Música del Gironès 584.550,70

584.550,70
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SEU COMARCAL

C. Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 21 32 62 / Fax 972 21 35 73
www.girones.cat
info@girones.cat

CASA DE CULTURA
LES BERNARDES

C. Major, 172
17190 SALT
Tel. 972 23 46 95 / Fax 972 40 07 37
bernardes@girones.cat

BANYS ÀRABS

C. Ferran el Catòlic, s/n
17004 GIRONA
Tel. 972 19 07 97
www.banysarabs.cat
banysarabs@girones.cat

ESCOLA DE MÚSICA
DEL GIRONÈS

C. Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 21 32 62 / Fax 972 21 35 73
www.girones.cat
emg@girones.cat

FUNDACIÓ ESCOLA I EMPRESA
DEL GIRONÈS
C. Riera del Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 21 32 62 / Fax 972 21 35 73
fundacioee@girones.cat

SERVEI DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA DEL GIRONÈS
C. Àngel Guimerà, 88
17190 SALT
Tel. i Fax: 972 24 15 13
borsa.treball@girones.cat

SERVEI COMARCAL DE CATALÀ
DEL GIRONÈS
C. Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 21 32 62 / Fax 972 21 35 73
girones@cpnl.cat
www.cpnl.cat

Guia de Serveis

OFICINA COMARCAL D’INFORMACIÓ
AL CONSUMIDOR
C. Joan Maragall, 39, 3r, 1a
17002 GIRONA
Tel. 972 22 06 54
info@ocuc.org
www.ocuc.org

CONSELL ESPORTIU DEL GIRONÈS
C. Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 20 61 49 / Fax 972 22 77 23
cegirones@girones.cat
www.girones.cat

SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA I
GESTIÓ AMBIENTAL
SUFI, S.A.
Avinguda Alcalde Bernills, 64-68
Mòdul C, 2n C
08173 Sant Cugat del Vallés
Tel. 93 590 78 51 / Fax 93 584 49 63

SERVEI DE NETEJA VIÀRIA
Gestió Ambiental de Residus, sl
Veïnat de la Bruguera Alta, 23
17240 LLAGOSTERA
Tel. 972 83 10 56
Fax 972 83 15 79

SERVEI DE GESTIÓ
DELS VEHICLES FORA D’ÚS

AC Promineco
Polígon Industrial Mas Xirgu
C. Can Pau Birol, 25-27
17005 GIRONA
Tel. 972 24 28 70 / Fax 972 23 08 10

SERVEI DE RECOLLIDA
DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA
TIRGI, sl

C. Ter, s/n
17460 CELRÀ
Tel. 972 49 41 30 / Fax. 972 49 41 23

DEIXALLERIA DE
CASSÀ DE LA SELVA

C. Pla de l’Estany, s/n
(Polígon Industrial de
Cassà de la Selva), s/n
17244 CASSÀ DE LA SELVA
Tel. 669 70 11 74

DEIXALLERIA DE SALT

C. Amnistia Internacional, s/n
17190 SALT
Tel. 972 23 88 11

DEIXALLERIA DE CELRÀ

C. Espinau (Polígon Industrial
de Celrà), s/n
17460 CELRÀ
Tel. 661 15 10 95

DEIXALLERIA
DE SANT GREGORI

Polígon Industrial Jueria centre
Carretera de Cartellà s/n
17150 SANT GREGORI
Tel. 972 49 41 30

DEIXALLERIA
DE SARRIÀ DE TER

Polígon Industrial del Pla d’en Xuncla
C. Puigmal, s/n
17480 SARRIÀ DE TER
Tel. 972 17 19 81

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 50 23 61

CENTRE DE BTT - EL GIRONÈS
Local Social de Quart
C. del Tren, s/n
17242 QUART
Tel. 972 46 82 42

OFICINA DE REHABILITACIÓ D’HABITATGES
C. Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 21 32 62 / Fax 972 21 35 73
gloria@girones.net

SERVEI DE GESTIÓ I
RECAPTACIÓ DE TRIBUTS. XALOC.
C. Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 20 64 41 / Fax 972 21 35 73
www.xalocgirona.cat

SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
I AJUT A DOMICILI
UBASP-IV Cassà de la Selva

UBASP-VI Celrà

UBASP-VIII Quart

UBASP-III Sant Jordi Desvalls

UBASP-VII Llagostera

UBASP-V Sant Gregori

Pl. de la Coma, 1
17244 Cassà de la Selva
Tel. 972 46 08 51 / Fax 972 46 27 00
ubasp-IV@girones.cat

C. Dr. Masseguer, 1
17464 SANT JORDI DESVALLS
Tel. 972 79 80 13 / Fax 972 79 82 81
ubasp-III@girones.cat

Ctra. de Juià, 38
17460 CELRÀ
Tel. 972 49 22 24 / Fax 972 49 27 88
ubasp-VI@girones.cat

C. Barceloneta, 4
17240 LLAGOSTERA
Tel. 972 80 55 58 / Fax 972 80 54 68
ubasp-VII@girones.cat

Pl. de la Vila, 2
17242 QUART
Tel. 972 46 93 11 / Fax 972 46 91 71
ubasp-VIII@girones.cat

C. Rocacorba, 6
17150 SANT GREGORI
Tel. 972 42 88 19 / Fax 972 42 90 79
ubasp-V@girones.cat

Servei Comarcal de Català del Gironès
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Ensenyament del català
L’any 2007 ha estat un any de gran increment pel que fa als cursos de català que s’organitzen a la comarca, tant pel que fa a
nombre de cursos, com pel que fa a nombre d’alumnes. Hem intentat respondre a la demanda dels diversos sectors de la població, des dels nivells més bàsics, per a persones que acaben d’arribar a Catalunya i desconeixen per complet la nostra llengua,
fins al nivell més avançat, el nivell D, que s’ha realitzat a Cassà de la Selva, amb molts alumnes. També hem intentat fer una
distribució d’aquests cursos a tota la comarca, en funció de les sol•licituds dels ajuntaments i de les dades sociolingüístiques dels
municipis.
A més dels cursos que es porten a terme a Girona i Salt, de febrer a juny de 2007 s’han portat a terme 17 cursos: 8 a Cassà de la
Selva, 2 a Llagostera, 3 a Celrà, 2 a Flaçà i 2 a Bordils. Per nivells, la distribució ha estat la següent: 7 cursos inicials, 3 de nivell
bàsic 1, 3 de nivell bàsic 2, 1 de nivell bàsic 3, 1 de nivell elemental 3, 1 de nivell intermedi 2 i 1 de nivell D.
D’octubre de 2007 a febrer de 2008, s’han realitzat 16 cursos: 6 a Cassà de la Selva, 4 a Llagostera, 3 a Celrà, 2 a Bordils i 1
a Flaçà. Per nivells: 8 cursos inicials, 3 de nivell bàsic 1, 2 de nivell bàsic 2, 1 de nivell intermedi 1, 1 de nivell intermedi 3 i 1 de
nivell S1. També s’ha portat a terme un curs de nivell inicial en una empresa de Campllong.
A més dels cursos presencials, s’han dut a terme cursos a distància, de nivells intermedis i de suficiència, amb 34 alumnes de
febrer a juny de 2007 i 26 alumnes d’octubre de 2007 a febrer de 2008.

Dinamització
Per Sant Jordi de 2007 es va organitzar a Cassà de la Selva un acte amb
el títol Poemes del món en què alumnes dels cursos de català de diverses
nacionalitats van llegir un poema en les seves llengües. L’activitat va ser
molt emotiva i va tenir un gran èxit de públic.
Durant aquest any, s’ha fet difusió del programa del Voluntariat per la llengua. A Llagostera, es va fer una presentació del programa i reunions amb
diverses entitats implicades en l’organització d’aquesta activitat. A Cassà
de la Selva, es va fer un acte de presentació d’aquest programa amb la
participació de l’escriptora Najat El Hachmi, que va fer una xerrada sobre
els vincles socials que crea la llengua. El novembre de 2007 es va posar en
marxa el programa en aquesta població amb 13 parelles.
Durant el 2007 vam entrevistar-nos amb alguns dels nous alcaldes per explicar-los la funció del Servei de Català i els serveis que els podem oferir.

Alumnes

El Servei de Català es coordina amb l’Àrea d’Immigració del Consorci de
Benestar Social Gironès-Salt i amb el Punt d’Acollida de Llagostera. Forma part de les comissions d’acollida de Llagostera i Cassà de la Selva. A
partir d’aquesta coordinació i d’aquestes comissions, està en contacte amb
les diferents entitats i associacions que treballen per a la integració de les
persones nouvingudes. També participa en els plans educatius d’entorn de
Llagostera i Celrà-Flaçà-Bordils.
Com cada any, hem participat a Expojove amb l’objectiu d’apropar la llengua catalana als joves, hem repartit cartes als reis en català i catàlegs de
Jocs en català durant la campanya de Nadal i hem enviat calendaris de
sobretaula de difusió del Servei a empreses i entitats del Gironès.
Acte de Poemes del món a
Cassà de la Selva

Assessorament lingüístic
Aquest servei consisteix en la revisió de textos breus i atenció de consultes lingüístiques. S’adreça a ajuntaments, empreses,
entitats i particulars de tota la comarca, amb l’objectiu de potenciar l’autonomia lingüística de tots els usuaris.
Durant el 2007 s’han atès 125 consultes i s’han revisat 1.637 pàgines, de les quals 1.020 s’han revisat en línia, ja que s’han rebut
per correu electrònic.
Al llarg d’aquest any, hem participat en 12 processos de selecció de personal.
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Serveis Tècnics

PONÈNCIA COMARCAL D’AVALUACIÓ AMBIENTAL
El Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, preveu que de les activitats incloses a l’annex II.2 n’han
d’informar la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental.
La Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental s’ha reunit 15 vegades durant l’any 2007 i els nous projectes presentats per a la
sol·licitud de llicència ambiental han estat 73.
Tipologia d’expedients presentats: magatzems d’exposició i venda de ceràmica, oficines amb aparcament, tren de rentat i exposició de vehicles, parc d’atraccions infantil i bolera amb bar, ludoteca infantil, ampliació d’una fàbrica de taps de suro, magatzem
d’envasos de plàstic, àrea de servei amb pont de rentat per a turismes, entre d’altres.

Gràfica de la PCAA des de 1989 fins a 2007
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OFICINA COMARCAL D’HABITATGE
Aquesta oficina ha continuat durant el 2007 amb les activitats relacionades
amb la informació i gestió de sol·licituds de test de l’edifici (TEDI), sol·licituds
d’informes interns d’idoneïtat (III), i sol·licituds d’ajuts per a la rehabilitació
d’habitatges i/o edificis, assessorament, seguiment, i les inspeccions tècniques dels expedients, així com totes les tasques d’informació relacionades
amb qualsevol tema d’ habitatge.
La població a atendre, segons dades Idescat 2006, és de 76.189 habitants.
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Projectes fiscalitzats pels tècnics del Consell Comarcal
Aiguaviva

· Arranjament de la coberta de ca la Neus.
· Centre Polivalent.
· Construcció del nou cementiri municipal.
· Urbanització zona verda de can Jordi.

Bescanó

· Sala de Joventut.

Bordils

· Pavello polivalent, pista esportiva i sala d’actes.

Cassà de la Selva

· Arranjament de la carretera de Marina, 1a fase, subfases A i B.

Celrà

· Remodelació i ampliació del teatre de l’Ateneu.

Flaçà

· Pavimentació amb reposició i millora del carrer de Sant Josep.

Fornells de la Selva

· Centre Cívic, 1a fase
· Pont sobre el riu Bugantó en el camí intermunicipal de Fornells de la Selva a
Sant Andreu Salou.

Girona

· Obres de reforma de la casa consistorial, 6a fase i obres generals de la
7a fase.

Sant Martí de Llémena

· Ampliació del Centre Social i Esportiu de Llorà, 3a fase.
· Ampliació del Centre Social i Esportiu del nucli de Llorà, 2a fase.
· Pista poliesportiva.

Sant Gregori

· Nova captació d’Aigua al sector de Taialà.
· Renovació i Adaptació a la normativa de la instal·lació de l’enllumenat
públic del nucli urbà.

Sarrià de Ter

· Obres complementàries del pavelló municipal.

Sant Jordi Desvalls

· Complex de serveis, 2a fase: Polivalent.

Vilablareix

· Millora de les infraestructures del nucli urbà de Vilablareix, 2a fase.
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Projectes redactatS pel serveis tècnics del Consell Comarcal del Gironès
BORDILS

· CONNEXIÓ XARXES AIGUA POTABLE
· ZONA ESPORTIVA

CAMPLLONG

· REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ LOCAL SOCIAL
· HABITATGES SOCIALS
· RECTORIA
· RUTA VERDA A CAMPLLONG
· AMPLIACIÓ LOCAL SOCIAL
· AMPLIACIÓ AJUNTAMENT
· ADEQUACIÓ DE L’ENTORN DELS EQUIPAMENTS

CANET D’ADRI

· SOTERRAMENT DE SERVEIS
· ACABAMENT PAVELLÓ POLIVALENT
· REMODELACIÓ AJUNTAMENT

CELRÀ

· URBANITZACIÓ CABANYA, ARENY I AUMET

FORNELLS DE LA SELVA

· NOU DIPÒSIT D’AIGUA POTABLE

JUIÀ

· CONSTRUCCIÓ CUNETES COSTA I ST. MARTÍ
· AMPLIACIÓ PONT

LLAMBILLES

· AMPLIACIÓ CASA DE LA VILA
· ASFALTATGE CAMÍ DE SANT CRISTÒFOL
· EQUIPAMENTS DEL PARC DE L’ESTACIÓ

QUART

· CONSTRUCCIÓ VORERA HABITATGE BARCELÓ
· MAGATZEM MUNICIPAL
· MILLORA I AMPLIACIÓ CENTRE CÍVIC
· PISTA POLIESPORTIVA DE PALOL
· COBRIMENT DE PISTA POLIESPORTIVA

SANT MARTÍ VELL
			

· CONSTRUCCIÓ DE CUNETES AL CAMÍ DE ST.
MARTÍ VELL AL TERME DE JUIÀ

SANT GREGORI
			
			

· LOCAL SOCIAL A TAIALÀ
· ORDENACIÓ ESPAI BARRI ESGLÉSIA
· MAGATZEM MUNICIPAL

ST. JOAN DE MOLLET
			
			
			

· NOU DIPÒSIT D’AIGUA POTABLE
· XARXA EN ALTA D’ABASTAMENT D’AIGUA
· REMOD. AJUNTAM. I EDIFICI POLIVALENT
· ACABAMENT PAVELLÓ POLIVALENT

ST. JORDI DESVALLS
			
			
			

· ADEQUACIÓ DEL LOCAL POLIVALENT
· CONSTRUCCIÓ APARCAMENT CEMENTIRI
· ARRANJAMENT CARRER HOSPITAL
· SERVEIS

VILADASENS
			

· REFORMA DEL CARRER DE LA FONT
· CONSULTORI LOCAL

CONSELL COMARCAL
			
			
			
			
			
			
			

· SEU DEL CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS
· GOSSERA COMARCAL
· FIBRA ÒPTICA INTERMUNICIPAL SOTA RUTES
VERDES
· SOTERRAMENT SERVEIS EN NUCLIS ANTICS
· CAMINS COMARCALS 6 FASE
· 21 MUNICIPIS INTERCOMUNICATS
· CENTRE D’INTERPRETACIÓ DELS OFICIS
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Direccions d’obres realitzades pels tècnics del Consell Comarcal del Gironès
CAMPLLONG

· CONDICIONAMENT D’AIRE LOCAL SOCIAL
· MAGATZEM MUNICIPAL
· PORTADA D’AIGUA POTABLE ALS DISSEMINATS

CANET D’ADRI

· CONSTRUCCIÓ D’UNA NAU POLIVALENT 3A FASE

CERVIÀ DE TER

· CENTRE CÍVIC DE CAN GELI DE L’ERA

FORNELLS DE LA SELVA

· COMPLEX POLIESPORTIU 2A FASE PISCINA
· COMPLEX POLIESPORTIU FASE URBANITZACIÓ

JUIÀ

· ENLLUMENAT MUNICIPAL
· SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI 1A FASE
· SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI XARXA DISTRIBUCIÓ 2A FASE

LLAMBILLES

· CONSTRUCCIÓ D’UN LOCAL SOCIOCULTURAL 4A FASE
· REHABILITACIÓ DE L’ANTIGA ESTACIÓ DEL CARRILET (PUNT DE TROBADA DE LA RUTA DE LES VIES VERDES)

MADREMANYA

· VIAL DE CONNEXIÓ DELS NUCLIS DE MADREMANYA I MILLARS, 1a FASE

QUART

· ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

SANT GREGORI

· ENLLAÇ VEÏNAT DE LA BRUGUERA DE CARTELLÀ AMB SANT GREGORI 2A FASE
· ENLLAÇ VEINAT DE LA BRUGUERA DE CARTELLÀ AMB SANT GREGORI 1A FASE
· REHABILITACIÓ DEL CEMENTIRI DE CONTASTINS

SANT JORDI DESVALLS

· PAVIMENTACIÓ DEL CARRER TARONGETA

SANT MARTÍ DE LLÉMENA

· DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DEL NUCLI URBÀ DE LLORÀ
· MILLORES DE LES INFRAESTRUCTURES RURALS DEL NUCLI DEL PLA DE SANT JOAN
· PORTADA D’AIGUA POTABLE ALS MASOS DEL TERME DE LLORÀ
· TRANSVASAMENT D’AIGUA POTABLE DEL MUNICIPI DE SANT ANIOL A SANT MARTÍ

SARRIÀ DE TER

· DEIXALLERIA

VILADASENS

· COBERTA ANNEXA AL CENTRE CÍVIC

CONSELL COMARCAL

· BÀSCULA DE LA DEIXALLERIA DE SARRIÀ DE TER
· CAMINS COMARCALS 5A FASE BLOC-1
· CAMINS COMARCALS 5A FASE BLOC-2
· NOU PONT SOBRE LA RIERA GOTARRA EN EL CAMÍ DE SANT ANDREU SALOU A CASSÀ PER CAN DALMAU
· SENYALITZACIÓ COMARCAL
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Gestió de serveis
Compostatge casolà (5a fase)

Els municipis de Celrà, Fornells de la Selva, Llambilles, Quart i Sant Julià
de Ramis són els darrers a adherir-se a la campanya del compostatge casolà. Dos educadors ambientals realitzen un total de tres assessoraments
a cada veí que ha triat poder produir el seu compost a partir de les restes
del jardí, l’hort i la cuina. En total a la comarca ja comptem amb més de
400 compostaires. El quadre reflecteix l’evolució de la campanya.

FASES

TEMPS

MUNICIPI

5a

Febrer 07

Celrà

45

St. Julià de Ramis

53

Nre.de
COMPOSTADORS

Quart

8

Fornells de la Selva

25

Llambilles

21

Total de la comarca

478

Servei de recollida selectiva
Durant aquest any 2007 les quotes de recollida selectiva de
vidre, paper i envasos lleugers continuen creixent. Respecte a
l’any anterior, la recollida del vidre ha augmentat un 19%, la del
paper un lleuger 1% i la dels envasos lleugers un 7%. Així mateix, s’han recollit un total de 2.994 tones de fracció orgànica. Val
a dir que durant el 2007 la qualitat de la FORM ha millorat davant
la disminució d’impropis.

COMparativa RECOLLIDA SELECTIVA AL GIRONÈS (2006-2007)
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Un compostaire de Celrà durant el seu primer
assessorament.

Ordenança comarcal reguladora de la gestió dels residus municipals
A principis d’any s’ha aprovat l’ordenança comarcal reguladora de la gestió dels residus municipals a la comarca del Gironès, la qual estableix els
drets i obligacions dels usuaris del servei. Entre d’altres, s’exigeix als ciutadans, els comerços, les oficines i els serveis que separin en origen els
residus que generen, que els dipositin en el contenidor corresponent de forma correcta, i que no els abandonin a la via pública. El servei d’inspecció
i control vetlla per detectar possibles incompliments i alhora, es tipifiquen un seguit de sancions per a aquells usuaris que no col•laborin d’acord
amb el que estableix l’ordenança.

Deixalleria comarcal a Sarrià de Ter
Aquesta instal·lació va entrar en funcionament el 2 de juliol i està situada
al polígon industrial del pla d’en Xuncla. Disposa de 2.600 m2 per donar
servei a més de 37.000 habitants, comptant entre ells els ciutadans dels
barris de Girona nord, els del municipi de Sarrià de Ter i els de Sant Julià
de Ramis.
El 15 de setembre el conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Sr. Francesc Baltasar i Albesa, va inaugurar de
forma oficial la deixalleria de Sarrià de Ter. Els actes inaugurals va tenir
un caire ludicofestiu i va comptar amb jocs reciclats per a la mainada,
tallers ambientals dinamitzats per voluntaris de la Creu Roja i un inflable
gegant dels residus.

Inauguració amb actes per als nens petits.
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SERVEI DE DEIXALLERIES AL GIRONÈS
(2007)

FLAÇÀ
BORDILS

CELRÀ
JUIÀ
SARRIÀ
DE TER

SANT MARTÍ
VELL

MADREMANYA
SANT GREGORI

Àrea d’influència deixalleria de Sant Gregori
Àrea d’influència deixalleria de Llagostera

GIRONA

SALT

Àrea d’influència deixalleria de Sarrià de Ter

QUART

BESCANÓ

Àrea d’influència deixalleria de Cassà de la Selva

VILABLAREIX

AIGUAVIVA

FORNELLS
DE LA SELVA

LLAMBILLES

CAMPLLONG CASSÀ DE LA SELVA

Àrea d’influència deixalleria de Girona
Àrea d’influència deixalleria de Salt
Àrea d’influència deixalleria de Celrà

SANT ANDREU
SALOU

Instal·lació de deixalleria fixa
LLAGOSTERA

Deixalleria mòbil
Minideixalleria (propera construcció)

PLANIFICACIÓ AMBIENTAL
Jornades de participació de l’Agenda 21 comarcal
S’han enllestit els següents treballs: el Pla d’acció comarcal, el Pla de
sostenibilitat energètica i el Pla de connectivitat ecològica. Durant el
mes de novembre es van realitzar les jornades de participació: una jornada sectorial adreçada a empreses, tècnics i especialistes en matèria
ambiental, i quatre jornades territorials adreçades als veïns i entitats
dels diversos municipis, per a presentar aquests treballs i recollir totes les aportacions dels participants en relació amb les actuacions que
s’haurien de realitzar per avançar cap a la sostenibilitat ambiental de la
comarca. Un total de 200 persones van participar en aquestes jornades,
de les quals va destacar la preocupació per una planificació territorial
supramunicipal, el creixement urbà, la qualitat de l’aigua i la desaparició
de la pagesia. Algunes de les propostes recollides són: la creació d’una
Oficina Comarcal d’Assessorament Ambiental, la creació de l’Anella
Verda de Girona, i la promoció de la producció agrària ecològica.

Jornada de participació celebrada a Celrà

Jornada sobre el mosquit tigre
L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Gironès, l’Ajuntament de Girona i el
Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i Baix Ter van organitzar conjuntament una jornada informativa, el 13 de
desembre, sobre el mosquit tigre. L’objectiu de la jornada era presentar, als diferents responsables municipals de la província,
les experiències de vigilància i control que s’estan duent a terme a Portugal, Itàlia, Suïssa i a Catalunya, per al control d’aquesta
espècie invasora i, en segon lloc, decidir, si calia, quina estratègia calia adoptar, davant del risc de la seva arribada a casa nostra.
D’altra banda, s’han seguit fent tractaments biològics al riu Ter per controlar les poblacions de larves de simúlids.

El servidor de cartografia ambiental
Durant l’any 2007 ha entrat en funcionament un servidor per Internet
amb la cartografia ambiental i territorial de la comarca, al servei de tots
els ajuntaments, empreses i ciutadans. Aquest servidor incorpora més
de 90 mapes temàtics, i anirà creixent a mesura que s’hi incorpori la
informació del Pla director del sistema urbà de Girona, el Catàleg de
paisatge de les comarques gironines, i altres treballs. Alhora, és una
eina fonamental per a la gestió comarcal dels serveis de l’Àrea de Medi
Ambient com és la gestió dels residus i la regulació de l’accés motoritzat
vinculada a l’inventari comarcal de camins.
Zones inundables
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Inici de l’Anella Verda de Girona
S’ha iniciat el projecte de l’Anella Verda de Girona mitjançant un Pla especial
en els municipis d’Aiguaviva i Vilablareix, que s’anirà estenent als altres municipis de l’àrea urbana de Girona d’acord amb els municipis, amb la finalitat de
concretar-ne la delimitació i els usos. Aquest projecte neix de la iniciativa de la
Diputació de Girona, i l’impuls de l’Agenda 21 comarcal i el Pla de connectivitat.
L’objectiu és crear un connector ecològic, social i paisatgístic a l’entorn de l’àrea
urbana de Girona, que permeti esponjar i vertebrar el creixement urbà; garantir
la connectivitat ecològica entre els espais d’interès natural de la comarca; reduir
l’impacte visual, acústic, atmosfèric i paisatgístic dels creixements industrials i
les infraestructures previstes en el pla de Girona, i per tant, mantenir la qualitat
de vida dels habitants de l’àrea urbana de Girona, amb la creació d’una àrea
circular de passeig i la restauració dels hàbitats i espais periurbans adjacents.
Tram Aiguaviva – Vilablareix

EMAS: assoliment d’objectius
El 9 de març de 2007 el conseller de Medi Ambient i Habitatge atorga al Consell Comarcal el certificat de registre EMAS (EcoManagement and Audit Scheme), inscrit amb el núm. ES-CAT-000218.

Nombre de
compres no verdes

e
br
em

D

es

br
em

N

ov

ub
ct

O

e

re

e

t

br

os

m
te

l
lio

Se

Ag

Ju

g

ny

ril

ai

Ju

M

ç

Ab

ar

er
br

M

en

Fe

Mesos

er

40
35
30
25
20
15
10
5
0
G

· Formació al personal del Consell Comarcal
· Establiment d’un sistema de compra verda pública
· Millora de la recollida selectiva de residus
· Minimització de l’ús de paper
· Millora de la jardineria exterior del
Consell Comarcal del Gironès
· Minimització del consum d’energia
· Reducció del consum d’aigua
· Reducció del soroll associat al moviment de vehicles
· Implantació d’una intranet per a la gestió de la
documentació interna del Consell Comarcal del Gironès
· Millora de la gestió ambiental del centre BTT del Gironès

Nombre de compres

Durant l’any 2007 ens hem establert els següents objectius:

Nombre de
compres verdes

Comparació del nombre de compres realitzades
amb relació a les compres que contenen criteris
ambientals, durant l’any 2007

EDUCACIÓ AMBIENTAL
Campanya d’ambientalització de festes populars
La campanya té com a objectiu fer més sostenibles els actes festius populars aplicant un seguit de mesures que permeten minimitzar la generació de residus, fomentar l’estalvi de recursos energètics, reduir la contaminació acústica i lumínica, i promoure
la mobilitat sostenible, entre d’altres. Cada festa major compta amb la presència d’un equip d’educadors ambientals que vetlla
perquè els assistents separin correctament els residus, alhora que els sensibilitza sobre la necessitat de reduir-ne el seu ús i, en
el millor dels casos, prevenir-los. Algunes mesures pràctiques que es porten a terme per assolir aquest objectiu són la introducció
del got reutilitzable i l’ús de vaixella compostable durant els àpats populars.
Els actes i festes populars que es van ambientalitzar són els següents:

Municipi

Data

Acte

Municipi

Data

Acte

Aiguaviva

14, 15 i 16 setembre 2007

Festa Major

Celrà

Del 30 d’abril al 7 de maig 2007

Festa Major

Bescanó

25 març 2007

Fira de l’Embotit

Sarrià de Ter

De l’1 al 9 de setembre 2007

Festa Major

9, 10, 11, 12 i 13 agost 2007

Festa Major

25 novembre 2007

Fira Comercial

29 setembre 2007

Festa del Volcà de la Crosa

St. Jordi Desvalls

Del 13 al 23 d’abril 2007

Festa Major

14 i 15 abril 2007

Fira Comarcal de Primavera

Vilablareix

Del 13 al 20 de maig 2007

Festa Major

Del 24 d’agost a l’1 de setembre 2007

Festa Major

1, 2, 3, 4 i 5 juny 2007

Festa Major

22 i 23 setembre 2007

Fira de les Energies Renovables

Campllong

Cassà de la Selva
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Campanya de prevenció de residus

foto
Membres de la comissió de festes de
Bescanó separant els residus després del
sopar popular

Aquesta campanya s’ha desenvolupat en tres àmbits d’actuació: els
centres d’ensenyament, els comerços i la ciutadania. S’han realitzat activitats relacionades amb la prevenció de residus sota el lema “A l’escola
aprenem a fer menys deixalles”. Un total de 1.304 alumnes han participat en la proposta.
Als comerços, sota l’eslògan “Triem menys residus”, s’ha promogut un
sistema de panells informatius que permet als consumidors diferenciar
tots aquells productes que compleixen un conjunt de requeriments ambientals prèviament definits a partir d’un estudi de recerca, i promoure
així, uns hàbits de compra més sostenibles. Un total de 30 establiments
de l’alimentació s’han adherit a aquesta iniciativa.
Una de les actuacions més destacades ha estat la distribució de bosses
samarreta compostables entre els comerços adherits a la campanya,
en contraposició a les habituals bosses de plàstic film. D’aquesta manera les bosses usades per portar la compra a casa, serveixen alhora
per separar els residus orgànics a la cuina, i es contribueix així al seu
reciclatge.
En l’àmbit de la ciutadania s’ha creat intercanvi@, un mercat virtual que
permet la minimització de residus mitjançant un servei d’ofertes i demandes en línia entre particulars, donant així una segona vida a uns
objectes que possiblement acabarien esdevenint residus. Per gaudir
d’aquest servei només cal donar-se d’alta com a usuari a http://girones.
deixalleriadegirona.org

Adhesiu d’establiment col·laborador en un
comerç de Sarrià de Ter i bosses samarreta
compostables

RECURSOS AMBIENTALS
Escoles per a la sostenibilitat
Aquesta proposta neix amb la voluntat de satisfer les carències i necessitats dels centres educatius en matèria mediambiental, realitzar i donar
a conèixer una selecció de bones pràctiques en els centres educatius
i elaborar de manera conjunta amb els participants una guia de bones
pràctiques ambientals.

Centre BTT

S’ha reeditat el full informatiu del Centre BTT – El Gironès, amb la presentació de les noves rutes:
· Els pobles del Ter dret, per Celrà, Bordils, St. Joan de Mollet, Flaçà i
Juià. (21,7 km)
· El santuari dels Àngels (19 km)
· De Sarrià de Ter a Canet d’Adri (22,6 km)
· Ruta d’enllaç a Llagostera (8,7 km)

Ruta de Sant Grau, al seu pas pel barri de
l’Església de Sant Gregori

D’altra banda, s’ha millorat el traçat de les rutes de les Gavarres i Sant
Grau (Sant Gregori),per fer-les més atractives als aficionats a la BTT.
Actualment el centre compta amb 229 km de rutes pedalables de diferents nivells de dificultat.
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Promoció Econòmica

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
El Servei de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès neix l’any 2003 amb l’objectiu de promoure l’ocupació i el
creixement econòmic de la comarca a partir del suport a les persones que viuen al Gironès, tant en la recerca de feina com en el
foment de la creació d’empreses i el suport a les empreses ja existents.

Accions desenvolupades
Borsa de Treball del Consell Comarcal del Gironès
Durant aquest 2007, hem atès un total de 305 usuaris de la comarca
a la borsa de treball del Consell Comarcal del Gironès, dels quals
134 són homes i 171, dones.
Aquest any hem millorat la nostra aplicació informàtica amb l’objectiu
de realitzar cerques de candidats d’una manera més ràpida i eficaç, i oferir així un millor servei a les empreses que ens sol·liciten
candidats i millorar les possibilitats d’ocupació de les persones que
s’inscriuen a la borsa de treball.
De les 305 sol·licituds de treball tramitades, el nombre de persones
inserides ha estat de 72. El nombre d’ofertes de treball que ens han
fet arribar les empreses de la comarca han estat 19, la majoria en el
sector serveis i indústria.

El Club de la Feina
El Club de la Feina és un espai adreçat 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, cartes de presentació i recerca d’ofertes laborals i
formatives.
El Club de la Feina és una eina pensada perquè la persona que
es troba en situació d’atur o bé de millora laboral pugui de manera
autònoma, amb un guiatge tècnic, dur a terme la seva pròpia recerca
de feina.
Durant el 2007, un total de 153 persones han participat en el Club
de la Feina, que es troba ubicat al carrer Àngel Guimerà, número
88 de Salt.
Aquest servei és cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el
Fons Social Europeu mitjançant el Pacte Territorial de les comarques
de Girona.

Servei Autoempresa
El Consell Comarcal del Gironès és un Punt d’Informació del Servei d’Autoempresa del Departament de Treball de la Generalitat
de Catalunya, que té la funció d’orientar i informar les persones que tenen una idea de negoci.
Durant el 2007 s’han realitzat un total de 25 atencions i al final de l’any, 6 persones ja havien iniciat el seu projecte empresarial.

Formació en noves tecnologies
L’objectiu dels cursos de noves tecnologies és donar a les persones que hi participen aquelles eines i coneixements necessaris per a
desenvolupar la seva recerca de feina mitjançant les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
Per tant, en aquests cursos es treballa des de la iniciació a les eines
informàtiques fins a les tècniques de recerca de feina mitjançant Internet. La durada dels cursos ha estat d’entre 15 i 56 hores.
En total s’han realitzat 6 cursos, on han participat 57 alumnes. Els
cursos han tingut lloc a Salt, Cassà de la Selva i Girona.

Promoció Econòmica

Activitats informatives per a la recerca de feina
Durant el 2007, s’ha iniciat la realització de diverses activitats informatives per a les persones que es troben en situació d’atur o en
procés de millora laboral, per tal que coneguin els canals de recerca
existents en el territori, que els permetin la seva inserció laboral.
S’han realitzat un total de 7 monogràfics d’entre 4 i 6 hores als municipis de Salt, Cassà de la Selva i Vilablareix.
En total hi han participat 65 persones.

Curs de neteja per a persones immigrants
Durant el 2007 i cofinançat pel Fons Social Europeu, a partir del
projecte “Igualtat en la Diversitat”, iniciativa comunitària Equal, s’ha
realitzat un curs de tècniques de neteja per a persones immigrades, amb l’objectiu de rebre formació tant teòrica com pràctica per a
l’aprenentatge de tècniques de neteja i coneixement dels productes
a utilitzar per a, finalment, incorporar-se de manera satisfactòria al
mercat de treball local.
El curs ha tingut una durada de 80 hores, 40 hores de teoria i 40
hores de pràctica.
Algunes de les dones que han participat en l’activitat formativa ja
s’han incorporat al mercat laboral.

Nous Jaciments d’Ocupació: Serveis d’Ajuda a Domicili
El projecte “Domicilis per a viure-hi” promou l’ocupació en el sector
serveis d’ajuda a domicili, amb l’emissió de xecs descompte per als
usuaris d’aquest servei.
Durant el 2007, els usuaris que han sol.licitat xecs serveis, en els
9 ajuntaments que participen en el projecte: Aiguaviva, Cervià de
Ter, Cassà de la Selva, Salt, Sarrià de Ter, Vilablareix, Fornells de
la Selva, Quart i Sant Julià de Ramis, han consumit més de 8.000
xecs descompte.
El projecte compta amb 14 empreses homologades, encarregades
de realitzar els serveis als municipis de la comarca.

Taller d’Ocupació Gironès –Salt Jardineria
El mes de desembre de 2007, el Servei d’Ocupació de Catalunya
va concedir al Consell Comarcal del Gironès una subvenció per a la
realització d’un taller d’ocupació de jardineria municipi de Salt.
Aquest taller d’ocupació es va iniciar el passat 28 de desembre amb
un total de 8 alumnes majors de 25 anys que realitzaran durant un
any tasques de jardineria al municipi de Salt i al mateix temps, rebran
formació en el camp de la jardineria i altres matèries bàsiques com
càlcul, català i coneixement de l’entorn.
El taller té dos objectius principals, per una banda, es donarà formació als alumnes per a assolir finalment la inserció al mercat laboral i
per l’altra, es realitzaran tasques de manteniment i arranjament de
les zones verdes del municipi de Salt.
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Turisme

Àrea de TURISME
La dinamització turística de la comarca, liderada per l’Àrea de Turisme, es consolida amb la bona comunicació, el diàleg permanent i la
participació activa de tots els agents turístics privats i públics de la
comarca en nous projectes que es couen i alhora estimulen i faciliten
les accions desenvolupades dins el Pla de turisme de la comarca del
Gironès. El concepte de turisme a la comarca prioritza i assessora
les iniciatives públiques i privades que afavoreixin les sinergies entre
els agents involucrats per aconseguir més oferta de productes i activitats i més notorietat, seguint les pautes del projecte global Gironès,
terra de passeig.
Signatura del conveni amb
l’Honorable Conseller Sr. Huguet

PLA DE FOMENT DEL TURISME GIRONÈS- GIRONA
Aquest projecte que suposa un import total d’1.200.000 €, el cofinancen un 50% el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
de la Generalitat de Catalunya i la resta els dos gestors de pla, i
el Consell Comarcal del Gironès (420.000 € - és a dir, un 35%) i
l’Ajuntament de Girona (780.000 € - és a dir, un 65%), fruit d’un acord
signat en conveni el 24 novembre del 2006 i que acabarà el 24 de
novembre del 2009.
Aquest pla suposa una oportunitat per impulsar bones estratègies
de desenvolupament turístic que afavoreixin les economies locals i
la sostenibilitat del territori comú de manera integral, arrelada, autònoma, integrada i planificada per reconvertir els actuals visitants en
turistes satisfets i seduir nous visitants que vulguin viure experiències innovadores i personalitzades amb qualitat de productes que
s’emmarquin en els orígens i tradicions de la comarca del Gironès.

Catàleg de Passejades d’oficis

· Àmbit 1: Gastronomia
Es pretén potenciar la gastronomia de la comarca i promoure la creació de productes mitjançant accions que dinamitzin la cultura
gastronòmica, els restaurants, els productors i els productes propis de la comarca. Es vol afavorir la vinculació i els lligams amb
els aspectes propis del territori i els esdeveniments, les fires, les tradicions i altres activitats que s’hi organitzen. Els resultats de
l’estudi fet per l’empresa Quality Management Consulting (QMC) són:
· Estudi cultura gastronòmica del Gironès i peculiaritats històriques.
· Sinergies entre productes, productors i restauradors.
· Anàlisi i inventari de les receptes tradicionals fidels a la comarca.
· Discriminació de 19 receptes per fer el receptari oficial de la comarca.
· Elaboració de la marca amb gust gastronòmic (hi afegirem l’onomatopeia Mmmmm….).
· Elaboració del receptari i traducció al castellà.
· Fotografies dels plats per fer muntatge catàleg promocional.
· Visites als restaurants i cohesió amb el receptari (mínim 4 receptes, presència de postres de la casa, carta en idiomes
- mínim català-, permanència a la carta de forma continuada, preu mitjà de la carta 20 +- 45 €, predisposició a posar els logos de Mmmm 		
en les cartes i a l’entrada del local i punt d’informació turística per disposar de material turístic comarcal, i espais o zones per a mainada.

Turisme

memòria
d’activitats

2007 21

· Creació d’acords de protocol per fomentar el club de gastronomia del
Gironès. Una cohesió amb 19 restaurants per fidelitzar gastronomia i
territori.
· Creació del catàleg Passejades gastronòmiques: tasta el Gironès amb
les receptes de sempre, per sempre. Un recull de 19 receptes
tradicionals del Gironès.
· Presentació del catàleg i l’estudi als mitjans de comunicació i als 		
agents turístics de la comarca
· Organització de la I Taula Gastronòmica de la comarca
· Presentació de la cuina del Gironès i dels tastets gastronòmics a la 		
fira Girona Viva Barcelona amb degustació de 1503 tastets.

Acte de presentació a la premsa

· Signatura d’un conveni a 2 anys, per donar continuïtat a les accions
de dinamització gastronòmica previstes en l’estudi elaborat amb la 		
consultora experta en gastronomia.
Punts instal·lats:

· Àmbit 2: Dinamització del territori. Informació i senyalització.
Xarxa de punts digitals d’informació turística
Cal intercomunicar els 27 municipis amb una xarxa telemàtica de punts d’informació digitals turístics.
Els 8 punts s’instal·laran entre el 2007 i el 2008.
El programari del punt d’informació col.locat permet gestionar els continguts de la web
ja existents, incorporar una imatge personalitzada, controlar el bon funcionament del sistema, fer canvis de configuració en temps real, fer actualitzacions remotes de l’aplicatiu i
continguts, fer estadístiques d’ús del funcionament i utilització del servei, possibilitar que
s’adapti a les necessitats dels punts d’informació actuals basats en l’accés a continguts
de la web i incoporar bàners d’allò que volem comunicar amb més força.

· Centre comercial i lúdic Espai Gironès-SALT
· Punt d’acollida i informació turísticaLLAGOSTERA
· Centre BTT Gironès-QUART
(passarà a Sala de la Terrissa, 		
quan s’inauguri)
· Consell Comarcal del Gironès-GIRONA

· Àmbit 3: Els oficis. Recerca de la nostra història: la recuperació d’un llegat
L’objectiu és afavorir la descoberta de la comarca del Gironès a partir dels oficis, la recerca de la nostra història i la recuperació
d’un llegat que ha marcat la història de la nostra terra i que encara ens deixa petjada i discriminar els que tenen una vinculació
directa amb el sector turístic. Hem de ser capaços d’articular una ruta d’oficis per poder proclamar propostes de cicloturisme,
senderisme i gastronomia, aixoplugats en el projecte Gironès, terra de passeig, per tant, intercomunicar els 27 municipis amb el
fil conductor dels oficis i les tradicions i vincular-ho a la creació de la ruta dels oficis i del futur centre de visitants i de tècniques
artesanals tradicionals del Gironès, que volem inaugurar el 2009 al municipi de Sant Gregori. Els resultats de l’estudi encarregat
a l’empresa JANUS, S.L. són:
· Inventari dels oficis de la comarca vinculats a la tradició del territori i a l’evolució històrica dels pobles.
· Discriminació dels oficis que poden tenir vinculació turística.
· Posada en escena dels oficis, amb amb fitxes explicatives de cadascun, per anar dibuixant la ruta turística dels oficis. Visites i protocol 		
d’acords amb les persones artesans i/o empreses per fer visites i demostracions amb horaris de visita a la carta.
· Definició explicativa dels oficis per difondre allò més important d’una manera senzilla i planera amb la creació del material divulgatiu 		
de la ruta dels oficis.
· Informe de viabilitat de la creació del Centre d’Interpretació dels Oficis de la comarca del Gironès, vehiculat amb una proposta de Centre
de Visitants i de tècniques artesanals tradicionals.
· Creació del catàleg Passejades d’oficis: la ruta dels oficis de sempre explicats amb 10 oficis i 20 artesans.
· Presentació del catàleg i de l’estudi als mitjans de comunicació
· Organització de la I Taula d’artesans de la comarca.
· Primeres valoracions i estudi de viabilitat de la futura creació del Centre de Visitants i de Tècniques Artesanals Tradicionals a Sant 		
Gregori amb memòria valorada per l’Àrea de Serveis Tècnics.
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Turisme

CREACIÓ DE MATERIAL TURÍSTIC:
Per donar més notorietat a la marca Gironès, terra
de passeig enguany s’ha fet un material de marxandatge adreçat a les accions de promoció turística de
l’àrea.
Com cada any s’ha publicat el Calendari
d’esdeveniments del Gironès, un fullet de butxaca
que inclou tots els esdeveniments d’interès turístic
que es celebren a les poblacions del Gironès.
També s’ha editat el catàleg Descobreix el Gironès
amb noves propostes d’activitats soles i/o productes,
fruit de la col·laboració amb els agents privats de la
comarca
Enguany s’ha fet un DVD promocional s’ha dissenyat
el brífing de treball i un pla de rodatge per poder oferir un material audiovisual que ens doni més cohesió
turística al projecte de xarxa telemàtica dels punts
digitals, una setmana de rodatge amb excel·lents figurants, companys de feina del Consell Comarcal.

FIRES I ALTRES ACCIONS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA

ASSESSORAMENT I COORDINACIÓ
DE PROJECTES

Com expositors hem participat dins l’estand del Patronat de Turisme
a les fires:
NAVARTUR - Pamplona
SITC - Barcelona
GIRONA VIVA - Vitòria
GIRONA VIVA - Barcelona
A les accions de Girona Viva, hi participem conjuntament amb
l’Ajuntament de Girona.
Inserim publicitat en mitjans de comunicació per afavorir la descoberta de la comarca, hem regalat 3 caps de setmana d’estada al Gironès
als que ens sol·licitaven per correu electrònic el catàleg de producte.
Mitjans emprats: Descobrir Catalunya, El Punt, El Periòdico, La Vanguardia.

Enguany s’ha treballat coordinadament amb l’Àrea
de Planificació Estratègica de la Direcció General de
Turisme en els següents projectes: la ruta del camí
de Sant Jaume, el projecte de senyalització tematicoturística. Hem assessorat en les propostes i en els
projectes presentats a diferents empreses i municipis
que ens ha demanat pels programes d’incentius PLADETUR 2007.
També s’han mantingut sessions de treball tècniques
trimestrals amb les diferents àrees de turisme comarcal de les restants comarques gironines, per sumar
esforços i experiències per activar els principis de
complicitat positiva i coherència professional en el
conjunt de propostes i accions turístiques de les comarques gironines. L’Àrea de Turime ha participat, políticament, en les reunions del Consell d’Administració
del Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, així com
en diferents actes protocol.laris on ha calgut donar suport al sector.

MILLORA DEL CAPITAL HUMÀ
Organització de les Taules Tècniques de Treball per a la millora de la competitivitat dels agents privats i públics del territori.
20 març- Empreses d’allotjament en hotels i càmpings
22 març- Ajuntaments de la comarca
27 març- Empreses d’oferta bàsica: turisme actiu i cultura
28 març- Empreses de turisme rural

Joventut
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Els serveis impulsats des de l’Oficina de Serveis a la Joventut estan bàsicament orientats a consolidar les accions per a joves
d’acord amb els dos grans eixos del Pla nacional de Joventut: polítiques d’emancipació (educació i cultura, treball, habitatge,
salut, cohesió social i equilibri territorial) i polítiques de participació jove.
Un any més, s’ha impulsat el Pla comarcal de Joventut seguint les quatre línies de treball establertes: la coordinació entre
administracions en matèria de joventut; els programes que s’impulsen en els centres de secundària, suport a les propostes de
participació jove i, el seguiments d’activitats d’estiu per a joves.

· Accions i/o programes de suport als municipis de la comarca del Gironès, suport als ajuntaments

COORDINACIÓ, SUPORT I SEGUIMENT DELS PLANS LOCALS DE JOVENTUT DEL GIRONÈS
L’any 2007 hi ha hagut 15 municipis que han impulsat un Pla local de Joventut: Bescanó, Bordils, Campllong, Cassà de la Selva,
Cervià de Ter, Flaçà, Fornells de la Selva, Girona, Quart, Salt, Sant Gregori, Sarrià de Ter, St. Julià de Ramis, Viladasens i Vilablareix. S’ha fet el seguiment dels plans locals de joventut que impulsen els ajuntaments.
Amb l’objectiu de treballar de forma coordinada amb els tècnics de joventut de les administracions locals del Gironès, s’ha continuat treballant amb els ajuntaments per consolidar la Taula de Tècnics/ques de Joventut.

TÈCNICS DE JOVENTUT COMPARTITS
Amb aquest projecte, s’ha continuat i s’ha donat impuls a les polítiques de joventut a
municipis oferint la possibilitat de disposar d’un especialista en temes de joventut en
els municipis. S’ha continuat el projecte amb els ajuntaments de Bordils, Cervià de Ter,
Flaçà, Sant Julià de Ramis i Viladasens.
L’objectiu principal és, per una banda, aconseguir que els municipis petits disposin de
personal tècnic per a desenvolupar polítiques de joventut i per coordinar els programes i
serveis del Pla local de Joventut del municipi; per altra banda, intentar donar resposta a
les necessitats dels joves de municipis de menys de 2.000 habitants.

BUS JOVE
Enguany, i donant continuïtat a l’organització d‘un servei d’autobusos de nit durant les nits de Fires de Girona entre els municipis
de la comarca del Gironès, s’han establert 8 línies de servei que unien 24 municipis de la comarca. Entre els dies 26 d’octubre i
4 de novembre, durant les 9 nits, es va ampliar el servei d’autobús de les línies regular a la nit (3 rutes) o es va crear un servei
de transport de nit (5 rutes). Per afavorir l’ús d’aquest transport, a més de fer-ne difusió, entre els joves es va repartir una targeta
de descompte. També es va regalar a tots els usuaris que compraven les targetes de forma anticipada un targeter amb el disseny
del bus de nit per a poder guardar-hi les targetes per a totes les nits.

Es va fer una valoració molt positiva tant del servei ofert com de la seva
utilització. Hi va haver un total de 8.310 usuaris que van utilitzar el servei
dels autobusos per anar i/o tornar de Girona.
Per segon any, el dia 14 d’agost, coincidint amb la Festa Major de la
Bisbal d’Empordà, es va organitzat un autobús de nit. Es van organitzar
dues rutes, la primera unia Viladasens, Cervià de Ter, Medinyà i Sant
Julià de Ramis i la segona, Celrà, Bordils i Flaçà. Aquest servei, el van
utilitzar 247 passatgers joves d’entre 16 i 25 anys.
També, per primera vegada, i a petició d’alguns ajuntaments, es va organitzar un autobús de nit per anar a les festes de Banyoles. D’acord amb
els municipis interessats s’han organitzat dues rutes. La primera unia
Flaçà, Bordils i Celrà i la segona, Fornells de la Selva, Vilablareix, Sant
Gregori, Sant Julià de Ramis i Medinyà. Aquest servei es va realitzar el
dia 20 d’octubre i el van utilitzar 166 passatgers joves d’entre 16 i 25
anys.
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ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ JOVE: ACTIVI’TAST
i CAMP DE TREBALL
Aquest estiu s’ha impulsat el nou programa de dinamització juvenil Activi’tast,
amb l’objectiu d’oferir als ajuntaments propostes d’activitats per als joves
dels municipis del Gironès.
També s’ha col·laborat en l’organització del camp de treball per a joves per a
recuperar el Castell de Palagret a Celrà. 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, aquest camp de treball, i hi van
participar un grup de 24 joves d’entre 14 i 18 anys.

· Accions i/o programes dirigits als joves dels centres d’ensenyament secundari de la comarca del Gironès

FIRA EXPO JOVE 2007
Aquest any, el mes de gener, s’ha organitzat la segona edició d’aquesta
Fira. L’objectiu és orientar el futur dels joves en els àmbits de la formació, el
treball, la salut i l’habitatge. Durant quatre dies es poden visitar en un únic
recinte diversos estands promoguts per institucions públiques i empreses
privades d’arreu de Catalunya per donar a conèixer els serveis que promouen per als joves.
Paral•lelament, el Consell Comarcal del Gironès oferia la possibilitat de visites concertades als alumnes dels centres de secundària. També i vista
la demanda dels anys anteriors, s’ha continuat oferint el servei d’acollida
i recepció a través d’un powerpoint on s’informava de les opcions de futur
dels joves que finalitzen l’ensenyament obligatori i de les informacions que
podien trobar en els estants d’Expo Jove.
En aquesta edició hi van assistir més de 6.000 joves d’entre 16 i 20 anys.
A les visites guiades que ofereix el Consell Comarcal hi van assistir 4.825
alumnes, 3.492 de 4t d’ESO, 520 de cicles formatius i 285 de batxillerat.

CAMPANYA ALIMENTACIÓ I JOVES AVUI
Durant el curs 2006-2007 s’ha portat a terme la novena edició d’aquesta campanya amb la participació de 32 grups i
un total de 1.250 alumnes.
La campanya s’ha ofert 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.
Aquest any, amb la col·laboració de la Unitat de Dietètica i
Nutrició de l’Hospital Trueta de Girona, s’ha realitzat un estudi per conèixer els hàbits alimentaris dels joves d’entre 15 i
16 anys de la comarca. A tots els alumnes que van participar
en l’anterior edició, se’ls demana que omplin un qüestionari
amb preguntes relacionades amb els hàbits alimentaris personals.

Centre escolar

Municipi

La Salle
IES Montilivi
IES Sta Eugènia
IES Sobrequès
Maristes
IES Narcis Xifra
Pare Coll
Vedruna
IES Carles Rahola
Salvador Espriu
IES Vallvera
SES
Pompeu Fabra
IES Cassà
La Salle
St. George’s School
IES Llagostera

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

122
120
100
96
90
88
84
67
57
80
50
38
32
73
55
48
50

TOTAL

1250

Participants
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JORNADA DE DELEGATS D’ESO DEL GIRONÈS
Reconeixem la tasca impulsada pels delegats i delegades dels centres, i per això, s’han realitzat dues jornades formatives a la
casa de la Cultura Les Bernardes de Salt. L’objectiu ha estat valorar i avaluar el treball realitzat pels delegats el curs 2006-07 i, a
partir de l’autoreflexió, detectar i establir els aspectes més dificultosos en la tasca del delegat, posar en comú les pròpies experiències i determinar millor el rol d’un delegat de curs.
A les jornades del mes de maig, hi van assistir 240 representants (213 delegats i 27 professors) dels centres d’ESO del Gironès.

Centres

1r

2n

3r

4t

Total

IES Carles Rahola
IES Narcís Xifra
IES Sta. Eugènia
IES Sobrequés
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
IES Salt

5
6
5
4
4
0
4
4
4
4
43
4
4

2
7
5
3
4
0
5
3
4
4
3
4
4

7
6
3
4
5
4
4
6
4
4
4
4
4

5
6
3
3
5
4
4
6
4
4
3
4
4

19
25
16
14
18
8
17
19
16
16
13
16
16

13 centres de la comarca

51

48

59

55

213

OFERTA D’ACTIVITATS ALS CENTRES
DE SECUNDÀRIA
En col·laboració amb la Secretaria de
Joventut i diverses entitats s’ha ofert
el XII Cicle de xerrades adreçades
als alumnes dels IES del Gironès.
Les entitats que aquest curs hi ha implicades són: ACAS, Fundació Lliga
Oncolliga Girona, Fundación Alcohol
y Sociedad, Associació Risc, ACAB,
El Gallliner, Fundació Teresa Ferrer,
Creu Roja Joventut, Àgora.

Xerrades informatives

Nre.

Assistents

Centres

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 juvenils. 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

9
12
5
6

375
529
182
336

5
6
3
3

5
5
3
4

190
283
105
125

3
3
2
3

2
10
2
2
1
1
5
5
1

40
455
90
104
58
46
135
144
30

2
6
1
2
1
1
3
3
1

78

3227

SUPORT ALS PREMIS ALS TREBALLS DE RECERCA (UDG)
Enguany, 21 treballs de recerca s’han presentat com a candidats als premis comarca del Gironès de treballs de recerca organitzats per la Universitat de Girona. El treball guanyador va ser “ElS RESIDUS SÒLIDS URBANS DE CERVIÀ DE TER”.
L’acte de lliurament dels premis va tenir lloc el dia 15 de juny, a les 18 h a la Sala d’Actes de la Facultat d’Educació i Psicologia
i l’Escola Universitària d’Infermeria.
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pROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ JOVE
XARXA D’EDUCADORS EN EL LLEURE

Joventut

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 la web guia de les entitats del Gironès.
A la web es poden consultar entitats d’educació en el
lleure; culturals i artístiques; estudiantils; sindicals; ecologistes i d’educació ambiental; polítiques juvenils, etc.

A principis de 2007 es va constituir la Xarxa d’Educació en el Lleure, com a entitat amb personalitat jurídica pròpia. Aquesta xarxa,
amb estatuts propis, va sorgir de les diferents comissions de treball
que va impulsar la mesa.
Lligat al suport a la xarxa, aquest any, s’han organitzat diversos
cursos formatius. La primera tasca formativa va ser el Postgrau de
Disseny i Gestió de Programes Educatius en el Lleure Juvenil realitzat d’octubre a març de 2007. El postgrau va donar resposta a la
demanda de formació de qualitat i continuada a tots els educadors
i professionals del sector del lleure educatiu.
També es va realitzar un curs d’iniciació en el lleure, promogut per
alguns municipis del Gironès. Aquest es va realitzar a Sant Gregori
amb joves d’aquest poble, de Sant Julià de Ramis i de Vilablareix.
El mes de novembre, en col•laboració amb CEPROM i el Consorci
de formació contínua de la Generalitat de Catalunya, es va organitzar un curs de directors d’activitats en el lleure. Aquest curs, de
370 hores, es va realitzar de novembre a març de 2008 a la seu
del Consell Comarcal del Gironès. Per realitzar el curs calia estar
treballant, tenir experiència en el sector del lleure i/o tenir el títol
de monitor.

PROJECTE EUROPEU: SERVEI DE VOLUNTARIAT EUROPEU
En el marc del programa “La joventut amb Europa” s’han aprovat
dos projectes del servei de voluntariat europeu. Amb aquesta acció s’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.
En Francesc Puig va participar com a voluntari i es va desplaçar a
Alemanya, a la ciutat de Rheda-Wiedenbürg a la zona de Wesfalia
per a participar en un projecte socioesportiu durant deu mesos, de
setembre a juliol de 2007. El mes de setembre, va incorporar-se al
projecte la Mercè Claramunt qui hi participarà fins el juliol de 2008.
L’experiència i col•laboració és molt positiva i aquest és ja el quart
voluntari que hi participa.
Un altre projecte és el de Quim Llorens, que està participant com a
voluntari al Centro Cultural de Hispanohablantes d’Amsterdam.

POTESTATS D’EXECUCIÓ EN MATÈRIA D’INSTAL·LACIONS
JUVENILS i seguiment de les activitats de lleure
SEGUIMENT DE LES ACTIVITATS D’ESTIU PER A JOVES
Aquest estiu, a la comarca del Gironès, entre els ajuntaments i entitats de lleure s’han realitzat 61 casals d’estiu
de lleure per a infants (a Bescanó, Bordils, Campllong,
Cassà de la Selva, Celrà, Cervià de Ter, Flaçà, Fornells
de la Selva, Girona, Llagostera, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Andreu Salou, St. Julià de Ramis, St. Martí
de Llémena, Sarrià de Ter, Vilablareix i Viladasens), 24
colònies a les diferents cases de colònies que existeixen, 3 camps de treball (a Cassà de la Selva, Sant
Gregori i Celrà) i 1 ruta per a joves.
Enguany el Consell Comarcal ha pogut, gràcies a
l’increment de plantilla de personal de l’Àrea de Joventut durant el període de juliol a setembre, fer el seguiment de 47 casals infantils de lleure per a infants i 6
colònies.

Escola de Música del Gironès
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El tancament del curs 2006/2007
L’EMG va cloure el curs 2006-2007 amb dos festivals que es varen realitzar a Fornells de la Selva i a l’Auditori de Girona. El festival de Fornells es va celebrar el 17 de juny a Fornells de la Selva amb una gran afluència d’assistents. Els alumnes més joves de
l’EMG varen cantar i interpretar una cantata (Rebel·lió a la cuina) que va satisfer gratament el públic assistent. Acte seguit hi actuà
el grup Gironsax amb l’espectacle Passeig per la història de la música. El festival, celebrat a l’Auditori de Girona va fer petita la
Sala de Cambra. El dissabte 2 de juny, els nostres 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 confirmant,
una vegada més, l’enorme entusiasme que desperten aquestes audicions tant per als futurs músics com per a les persones que
hi acudiren. Fou un èxit rotund i sense precedents.

L’inici del curs 2007/2008
El curs 2007-2008 es va iniciar s’inicia el 17 de setembre donant la benvinguda a una nova aula al municipi de Flaçà. Amb
l’obertura d’aquesta aula, l’EMG disposa de 15 aules a 14 municipis de la comarca del Gironès. Tot plegat comporta impartir classes musicals a un total de 626 alumnes, és a dir, un augment de 49 alumnes i un creixement del 8,5 % respecte al curs anterior.
Així doncs, els alumnes s’han distribuït a les aules d’aquesta manera:
Aules

Curs 07/08

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

30
37
102
68
47
12
72
60
7
32
55
4
35
19
46

Total

626

Classe de la nova aula a Flaçà

La novetat pedagògica d’aquest curs que s’ha iniciat se centra en la Música de Cambra, una activitat que fa temps que s’hi volia
incloure i que ara apareix en el programa docent de l’EMG. Tot plegat permet dotar els alumnes de l’EMG d’una formació musical
més completa, acurada i de gran qualitat.

Classe de la nova aula a Flaçà

Assaig concert aula de Flaçà

Concert a l’aula de Flaçà,
públic i autoritats, coordinador,
conseller delegat i alcalde.

Concert aula de Flaçà
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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.

Ajuts individuals de menjador escolar (AIM), curs 2007/2008:
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, a gener de 2007, s’han
atorgat 1.337 ajuts per a alumnes de centres públics i 462 ajuts per a alumnes de centres privats concertats.
Amb la voluntat de diferenciar els nivells de situacions socials i econòmiques dels beneficiaris de les famílies interessades en
aquesta convocatòria i, tal com ja es van aprovar el curs passat, les categories d’ajuts que trobem per a aquest curs són les
següents:
AJUTS

Criteris a complir:

€/dia

PIRMI

Ingressos provinents únicament del PIRMI i que, a més, tinguin una RPC inferior a 3.072 € d’ingressos bruts anuals.

3,40 €

MONIN3

Família monoparental o invalidesa del tutor/a legal + 3 o més fills i, a més, una RPC inferior a 3.072 € d’ingressos bruts anuals.

3,40 €

MONIN2

Família monoparental o invalidesa del tutor/a legal + 1 ó 2 fills i, a més, una RPC inferior a 3.072 € d’ingressos bruts anuals.

3,10 €

AAEP

Escolaritzats a centres públics d’ atenció educativa preferent i, a més, RPC inferior a 3.072 € d’ingressos bruts anuals.

3,00 €

ASE

Ajut socioeconòmic per RPC inferiors, a 3.072 € d’ingressos bruts anuals, escolaritzats en centres escolars de la comarca

2,30 €

AGE

Ajut geogràfic per RPC inferiors, a 6.144 € d’ingressos bruts anuals, escolaritzats a centres a més de 2 km. del seu domicili.

1,45 €

AEX2

RPC fins a 3.911,80 € d’ingressos bruts anuals + 1 o 2 fills a l’ensenyament obligatori i fan ús del menjador escolar en un centre de la comarca

1,35 €

AEX3

RPC fins a 5.212,12 € d’ingressos bruts anuals + 3 o més fills a l’ensenyament obligatori i fan ús del menjador escolar en un centre de la comarca.

1,50 €

AEX1

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.

1,20 €

Distribució dels AIM,
curs 2007/2008 per a Centres Públics:
Comparativa AIM curs 2006/2007
i 2007/2008, per a Centres Públics
PIRMI 12%
AAEP 19%
AEX1 3%
AEX2 11%
AEX3 7%
AGE 6%
ASE 34%
MONIN2 6%
MONIN3 2%

Alumnes amb dret a la gratuïtat del menjador
escolar, curs 2007/2008:
Per a aquest curs, hi ha 1.871 alumnes escolaritzats a centres
públics de la comarca amb dret a la gratuïtat del servei (amb
un import màxim de 5,95 €/dia/alumne/a segons la Resolució
EDU/1574/2007, de 21 de maig, del Departament d’Educació);
és a dir, que provenen d’un municipi diferent al del centre escolar i en el seu municipi no hi ha oferta d’ensenyament obligatori
(primària, secundària -ESO- i educació especial).
Nivell

Beneficiaris

Primària

55

ESO

1084

EE

231

Comparativa AIM curs 06/07-07/08
Centres Públics*
300
400
300
200
100
0

AAEP

AEX1

AEX2

AEX3

CURS 07/08

AGE

ASE

MONIN2 MONIN3

CURS 06/07

* Ajuts atorgats en les mateixes dates

Gratuïtats per nivells educatius,
curs 2007/2008 per a Centres Públics
EE 12%
ESO 58%
Primària 30%
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COMparativa gratUITATs pública

Ajuts de menjador a centres privats concertats (AIM-PC):
Per al curs 2007/2008, s’han atorgat 42 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.

1200
1000
800
600

Enguany, els 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, en total 11 alumnes.

400
200
0
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EE

ESO

Primària

GRATUITATS PÚBLICS 06/07

GRATUITATS PÚBLICS 07/08

A més a més, s’han atorgat, fins hores d’ara, 462 ajuts de menjador escolar a alumnes d’infantil i primària de centres privats
concertats.
Els criteris a complir per cada tipus d’ajut són exactament els
mateixos que els especificats per als alumnes de primària i secundària de centres públics. Per tant, podeu consultar la mateixa
taula de descripció dels requisits a complir i l’import/dia per a
cada ajut.

CEIP de Font de la Pòlvora

CEIP Sant Jordi Desvalls

Comparativa AIM curs 06/07-07/08
Centres PRIVATS CONCERTATS*
200
150
100
50
0

AAEP

AEX1

AEX2

AEX3

AIM PC 06/07
* Ajuts atorgats en les mateixes dates

AGE

ASE

MONIN2 MONIN3 PIRMI

AIM PC 07/08

CEIP d’Aiguaviva

Distribució dels AIM,
curs 2007/2008 per a Centres Privats Concertats
PIRMI 8%
AAEP 34%
AEX1 31%
AEX2 10%
AEX3 3%
AGE 10%
ASE 26%
MONIN2 7%

CEIP Sant Jordi Desvalls

MONIN3 1%
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GESTIÓ DE SERVEIS DE MENJADOR ESCOLAR
El Consell Comarcal continua oferint suport i col·laboració per a la prestació del servei de menjador escolar als centres educatius
de la comarca que així ho sol·liciten.
Mitjançant els convenis de col·laboració per a la gestió compartida del servei de menjador escolar es procura la implicació de
tota la comunitat interessada, és a dir, les associacions de pares i mares d’alumnes i els ajuntaments, a més de la implicació i
responsabilitat que hi tenen els equips directius dels centres.
Així, actualment, tenim signats convenis de col·laboració per a la gestió del menjador escolar de 13 centres educatius, si bé hi
ha alumnat de dos centres més, com són el CEIP Les Deveses i CEIP Gegant del Rec de Salt que també utilitzen el servei de
menjador del centre proper, que són el CEIP Mas Masó i el CEIP El Pla respectivament.

COMPARATIVA DE MITJANA DE COMENSALS ALS CURSOS 06/07 i 07/08
Centre

06/07

07/08*

Increm.

CEIP ALDRIC

-

40

-

CEIP CARME AUGUET

16

8

-50%

CEIP EL PLA

68

61

-10%

CEIP EL VEÏNAT

37

42

14%

CEIP FONT DE LA PÓLVORA

76

91

20%

CEIP L’AULET

243

194

-20%

CEIP MADRENC

86

93

8%

CEIP MAS MASÓ

47

65

38%

CEIP SANT JORDI

22

30

36%

CEIP STA. MARGARIDA

133

155

17%

CEIP SILV. SANTALÓ

18

16

-11%

CEIP VILADEMANY

47

53

13%

IES LLAGOSTERA

31

44

42%

Mitjana comensals

824

892

8%

En relació amb el volum de destinataris del servei, aquest curs
comptem un total de 1.052 inscripcions, si bé la mitjana d’usuaris
diaris és de 892. Tal com es detalla en el quadre adjunt, l’increment
no és homogeni entre les diferents escoles, fet que s’explica per
les diferents característiques de cada escola com poden ser el
creixement del municipi, la creació d’una nova escola al municipi,
o la realitat socioeconòmica de la zona, etc.

*dades a gener de 2008
En relació a les ajudes i gratuïtats de menjador escolar concedides aquest curs 2007-2008, observem que l’increment d’ajudes
concedides ha estat d’un 4,43% respecte al curs anterior.

CEIP d’Aiguaviva

Evolució del nombre d’inscripcions al menjador
escolar i del nombre d’ajuts concedits
1200
1000
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600

1092 1080

400
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200
0

CEIP Sant Jordi Desvalls

Inscripcions		

06/07

401

Ajudes concedides

07/08*

En aquest àmbit de gestió és de cabdal importància la formació i el seguiment dels 13 coordinadors del menjador i també dels 42
monitors de menjador escolar que donen l’atenció i vigilància dels nens i nenes que fan ús de menjador escolar.
Per tenir cura que el servei funcioni amb les màximes garanties mantenim una estreta relació amb els inspectors dels Departaments de Salut i d’Educació de la zona tant pel que fa la requisits d’higiene i salut alimentària com pel que fa a les qüestions de
bona pràctica educativa.
A més, tècnics del Consell Comarcal han realitzat visites d’inspecció a les empreses que subministren els dinars de les nostres
escoles, i així mateix, reunions de seguiment de cada menjador escolar als efectes de buscar la solució a qüestions puntuals que
poden sorgir al llarg del curs.
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TRANSPORT ESCOLAR
Gestió del transport escolar col·lectiu, curs 2007/2008:
Aquest servei suposa a la comarca la contractació de 57 autobusos, dels quals
n’hi ha 11 d’adaptats per al transport de persones amb disminucions físiques:
Aquests autobusos realitzen un total de 77 serveis, 26 per a alumnes de primària,
33 per a secundària i 18 d’educació especial, i també compta amb la contractació
de les persones que fan d’acompanyants del servei, que vetllen, sobretot, per la
seguretat dels alumnes usuaris del servei, D’acord amb el nombre i les característiques de l’alumnat dels itineraris d’aquest curs, aquest any es disposa de 68
acompanyants.
Això significa que, respecte al curs passat, s’ha mantingut tant el nombre
d’autobusos com el nombre d’acompanyants.
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.

transpor escolar
distribució d’alumnes
53% 53%

38,5% 38%

8,5%

ESO

PRIM

07/08

9%

EE

06/07

Amb aquesta infraestructura s’ha prestat el servei de transport escolar a un total
de 2.647 alumnes:
· 1.014 alumnes de primària
· 1.410 alumnes de secundària
· 223 alumnes d’educació especial

Distribució de beneficiaris d’aid
PRI/ESO/EE

PC-EE*

Transport adaptat

Vals de transport

06/07

25%
30%

07/08

28%

45%
36%
36%

* PC-Ee (privada concertada d’educació especial)

Ajuts individuals de desplaçament (AID), 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, i que directament gestiona l’interessat. Per a aquest curs han presentat
sol·licitud 115 alumnes.
A més, també s’han atorgat 87 ajuts per a alumnes de centres d’educació especial privats concertats; En aquest cas, i junt amb
les ajudes que reben d’altres administracions, es garanteix la cobertura de tot el cost del desplaçament de cada alumne/a.
D’altra banda, hi ha altres modalitats d’ajudes de transport per a alumnes de primària i secundària de centres públics i privats
concertats de la comarca, quan aquests han estat derivats per la Comissió de Matriculació del Departament d’Educació a algun
d’aquests centres o a alguna Unitat d’Escolarització Compartida i la seva distància fa necessari un mitjà de transport i és possible
utilitzar el transport públic regular. En total, durant el curs 2007-2008 s’han concedit 115 ajuts, els quals tenen la consideració de
val de transport i garanteixen pràcticament el 100 % de la despesa de cada cas.
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Serveis Socials

INTRODUCCIÓ
El Consorci de Benestar Social Gironès – Salt, format pel Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Salt, des de la seva
creació, l’any 2006, planifica, organitza i gestiona els Serveis Socials de les àrees bàsiques del Gironès. Es tracta del primer nivell
d’atenció dins la Xarxa Bàsica de Responsabilitat Pública dels Serveis Socials.
Mitjançant els sis equips bàsics d’atenció social primària (EBASP) repartits pel territori, s’ofereix una atenció directa i descentralitzada als ciutadans amb la voluntat de prestar serveis socials adreçats a persones, famílies o grups amb dificultats de desenvolupament i d’integració social.
D’altra banda, el Consorci de Benestar Social Gironès – Salt durant el 2007 ha estat potenciant programes i serveis de caràcter
civicosocials i/o assistencials i també de caràcter preventiu.

SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
La comarca del Gironès està subdividida en zones, on els equips bàsics d’atenció social primària (EBASP) atenen tota la població
i presten atenció social i socioeducativa.
Els professionals que integren aquests equips són el/la treballador/a social i l’educador/a social, i compten amb diferents serveis
complementaris com són el Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) i el Servei de Teleassistència, que es complementen amb el Programa Xec Servei impulsat per l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès.
Com a novetat, aquest any 2007 s’ha engegat un servei d’atenció a les dependències en el programa per a l’impuls i l’ordenació
de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones amb dependències (ProdeP). S’ha endegat, des del mes del
mes de novembre de 2007, el Banc d’Ajudes Tècniques (AT) i el Servei de Teràpia Ocupacional amb una gran acollida per part
dels beneficiaris i els seus familiars.

Atenció social individual i familiar
Durant l’any 2007 les persones ateses pels EBASP han estat 4735, bé sigui per a consultes d’informació, orientació i assessorament o bé per rebre tractament i ajuda social en situacions familiars que ho requereixin.
UBASP
(1)

Habitants

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

UBASP-III
UBASP-IV

4538

252

324

272

488

536

450

339

342

9555

577

471

603

863

885

743

1025

1411

UBASP-V

11133

240

332

502

426

586

492

747

800

UBASP-VI

7851

624

667

635

735

785

659

854

1002

UBASP-VII

7314

428

408

620

980

998

838

862

935

UBASP-VIII

5230

216

225

395

360

491

413

278

337

45621

2337

2377

3027

3852

4281

3595

4105

4735

(2)

(1)

UBASP-III: Sant Jordi Desvalls, Sant Julià de Ramis, Cervià de Ter i Viladasens.
UBASP IV: Cassà de la Selva, Campllong i Sant Andreu Salou.
UBASP V: Sant Gregori, Aiguaviva, Bescanó, Canet d’Adri, Sant Martí de Llémena i Vilablareix.

(2)

Segons dades d’IDESCAT de l’any 2007.

UBASP VI: Celrà, Bordils, Flaçà, Juià, Madremanya, Sant Joan de Mollet i Sant Martí Vell.
UBASP VII: Llagostera.
UBASP VIII: Quart, Fornells de la Selva i Llambilles.

Serveis d’atenció domiciliària:
Són les accions que es realitzen a la llar de l’usuari i que estan 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.
Durant aquest any s’han atès un total de 98 persones que
presentaven dificultats per valer-se per si mateixes o per
una problemàtica familiar.

COL·LECTIUS

NRE.

Infància/adolescència

10

Adults

11

Gent gran (65 fins a 84 a)

51

Gent gran (més de 85 a)

26

TOTALS

98
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Aquesta atenció i suport personal s’ha dut a terme en el mateix domicili familiar. El servei comarcal d’ajuda a domicili es
presta a través de contractes amb empreses especialitzades.
Com a servei complementari es presta el servei de teleassistència.
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Servei de suport psicoterapèutic a les famílies
L’atenció psicològica i terapèutica de caràcter familiar està
adreçada a les famílies que pateixen el deteriorament de les
relacions familiars causades per situacions d’adversitat o dificultats socials i econòmiques.

En el moment de tancar l’exercici 2007 a la comarca del Gironès s’han tramitat 304 sol·licituds de dependència, de les
quals s’han realitzat 140 resolucions i s’han ratificat 42 PIA.

Derivacions al Servei de Teràpia Ocupacional i ajudes
tècniques
Des de l’inici del servei el mes de novembre i fins a finals de
desembre de 2007, les diferents UBASP i l’àrea de dependències van derivar al Servei de Teràpia Ocupacional i ajudes
tècniques un total de 44 sol·licituds.

Sol·Licitud ajudes tècniques
20
2

10

2

2

2

0

3

6

5

8

8

10

Demandes

El servei del banc d’ajudes tècniques ha rebut la demanda que es reflecteixen en aquest quadre:
antiescares

baranes

caminadors

dutxa

llit

giratòria

grua

alces wc

butaca

cons elevadors

ÀREA DE PROGRAMES

Servei de Teràpia
Familiar (per EBASP)

Nre.

Cassà de la Selva

14

Menors

Total

21

37

58

usuaris

Llagostera

13

20

23

43

St. Jordi Desvalls

3

3

5

8

Quart-Fornells

0

0

0

0

Celrà

2

2

2

4

Bescanó

1

2

2

4

33

48

69

117

Taller d’habilitats per a
joves. FOTOACCIÓ
El Consorci de Benestar Social Gironès – Salt, amb la
col·laboració de l’Ajuntament
de Cassà de la Selva i l’IES
Cassà de la Selva, han iniciat
un projecte innovador adreçat
a joves d’entre 14 i 16 anys. Es
tracta del taller d’habilitats socials Fotoacció, que ha comptat amb el treball conjunt de
dos educadors del Consorci i
la psicopedagoga del centre.

Escola de Pares i Mares del Gironès
Durant el 2007 i per tercer any, l’Escola de Mares i Pares del
Gironès és un espai on es poden aprendre tècniques de comunicació i coneixements per a l’educació dels fills i filles.
Durant el 2007 l’activitat s’ha realitzat a 13 municipis del la
comarca del Gironès (Campllong, Llagostera, Flaçà- Sant
Joan de Mollet, Fornells de la Selva, Quart, Cassà de la Selva, Celrà, Bescanó, Sant Julià de Ramis- Medinyà, Aiguaviva,
Sant Gregori, Cervià de Ter i Vilablareix) i s’ha comptat amb
l’assistència de 260 pares i mares.

Adults

famílies

Els formadors
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Els protagonistes

Serveis Socials

La cloenda. Taula-Fòrum

Servei integral d’acollida i mediació

Pla de gent gran

El SERVEI integral d’acollida del Gironès té com a objectiu
fonamental i definitori adaptar i preparar la nostra societat
a la diversitat i a la diferència cultural, i afavorir processos
d’incorporació de les persones nouvingudes a la dinàmica
social d’acord amb els principis d’igualtat de drets.

Estudi de necessitats socials de les persones a partir de 75
anys.
L’estudi de risc social sobre la població major de 75 anys té
com objectiu principal fer conèixer la realitat social d’aquest
sector de la població i proposar nous programes que ajudin a
millorar la seva qualitat de vida. Comporta a la vegada la detecció de casos en risc social, es proposen accions perquè les
desatencions quedin cobertes i es plantegen estratègies per
informar o orientar la població dels serveis i recursos adreçats
a la gent gran. L’any 2007 s’ha iniciat aquest programa i s’han
visitat un total de 898 persones, dels municipis de Cassà de la
Selva, Campllong i Llambilles.

· Assessorament i informació bàsica sobre empadronament,
permisos de residència, de treball i de reagrupament familiar,
inserció laboral, accés a l’habitatge, formació i qüestions relacionades amb la cultura, entre d’altres.
· Servei de mediació intercultural i comunitària.

Servei de transport adaptat
Programa de cohesió social i educació en la convivència
· Tallers formatius d’educació en la convivència. S’han portat
a terme sessions formatives que tracten sobre coneixement
de l’entorn adreçades a persones nouvingudes.
· Suport a l’acollida i integració de persones nouvingudes en
els centres educatius.
· Taules de participació ciutadana. Les taules de diàleg i
participació ciutadana representen una eina fonamental de
cohesió que fomenta la implicació i la responsabilitat de la
ciutadania en la gestió dels assumptes públics locals.

Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA)
L’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència del Gironès
(EAIA) és un equip interdisciplinari, que té com a objecte la
prevenció, el diagnòstic, el tractament i el seguiment dels infants en risc o situació de desemparament i llurs famílies del
territori del Gironès. L’EAIA també col·labora amb els agents
de la xarxa social del territori i en la intervenció social comunitària.
Actualment l’equip està distribuït en l’equip de treball de valoració i diagnòstic (1 treballadora social, 1 psicòloga, 1 pedagoga) i l’equip de seguiment (1 treballadora social, 1 psicòloga, 2 educadores). El total de casos (menors) atesos pel
servei durant l’any 2007 ha estat de 327.

El servei de transport adaptat es configura com un servei porta
a porta que té com a finalitat facilitar el transport de les persones disminuïdes, amb problemes de mobilitat i persones grans
amb dependència, a fi i efecte que puguin accedir als serveis
socials d’atenció especialitzada, o aquells altres que permetin
garantir o afavorir la seva integració en l’entorn.
Durant l’any 2007 i dins la convocatòria de transport adaptat
que es va realitzar en el Consorci de Benestar Social GironèsSalt es van resoldre 93 sol·licituds individuals i 4 sol·licituds
col·lectives.

Consell Consultiu de la Gent Gran de la Comarca del Gironès
El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt continua donant
suport al Consell Consultiu de la Gent Gran de la comarca
del Gironès que un any més continua treballant per promoure
activitats encaminades a assegurar la qualitat de vida de la
gent gran, col·laborar a articular polítiques de millora i donar a
conèixer a la societat els drets i els recursos propis de la gent
gran.
VI Jornada “PER UN FUTUR MÉS CLAR” El 17 de maig de
2007 es va celebrar a l’auditori Narcís de Carreras de “la Caixa”
de Girona la VI edició de la Jornada “Per un futur més clar”.
Durant l’any 2007, el Consell Consultiu de la Gent Gran ha
organitzat altres activitats formatives com són els tallers de
memòria als municipis de Bordils, Cassà de la Selva, Cervià,
Llambilles i Madremanya amb un total de 116 participants. I
ha donat continuïtat al programa “Perquè el cervell no es torni
vell” que consta de la projecció mensual d’una pel·lícula als
cinemes Oscar de Girona i d’un debat posterior.

Esports i Premsa
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Esports
El Consell Comarcal del Gironès promou l’esport de base a través d’ajudes a entitats esportives de la comarca. S’han atorgat
36.000 euros el 2007 per a donar suport a l’organització d’activitats i a l’adquisició de material esportiu.
El Consell Esportiu del Gironès organitza com cada any els Jocs Esportius Escolars de Catalunya, amb un total de 13 esports,
organitza Finals Territorials i Finals Nacionals de diferents modalitats.
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.
Hi ha també activitats enfocades cap a la vessant de la formació continuada com ara l’escola d’àrbitres de futbol-7. Aquests
alumnes passen després a la Federació Catalana de Futbol.

El Consell Esportiu del Gironès manté una estreta relació amb l’ensenyament de les escoles de la comarca, amb el servei de
préstec de material per a aquelles escoles que el necessitin per dur a terme activitats puntuals, i amb la seva activa participació
amb el Pla català de l’esport a l’escola per a instituts, que va engegar l’any passat la Generalitat de Catalunya. A l’estiu promou
la pràctica esportiva amb el campus de futbol i les estades esportives de diferents modalitats.
El Consell intenta promoure alguns esports dels menys coneguts o bé dels menys practicats a la comarca com ara el rugbi,
l’atletisme o bé l’handbol.

Premsa
L’objectiu del Servei Comarcal de Premsa és coordinar la relació amb els mitjans de comunicació i portar a terme la difusió de
les actuacions que realitza el Consell Comarcal del Gironès amb la voluntat de donar a conèixer els serveis que s’ofereixen als
ajuntaments i als ciutadans de la comarca.
El Servei de Premsa també és un recurs per a la difusió d’esdeveniments i activitats que organitzen els ajuntaments de la comarca.
Internament elabora el recull de premsa diari, que tramet a treballadors, representants polítics i ajuntaments del Gironès, a més
de l’informatiu, amb la finalitat de donar a conèixer les novetats del Consell Comarcal.
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Cultura

Escenaris 2007, Teatre al Gironès
L’Àrea de Cultura del Consell Comarcal del Gironès i la Diputació de Girona com a organitzadors, La Troca Promocions Artístiques com a direcció artística i catorze ajuntaments de la comarca del Gironès, com a municipis participants, hem dut a terme per
tercer any consecutiu ESCENARIS 07, Teatre al Gironès.
Des de l’organització ens vam proposar el 2004 dinamitzar culturalment les poblacions de la comarca del Gironès, aconseguir
una programació de teatre de qualitat a uns preus assequibles i fidelitzar un públic de base heterogènia: infantil, adult i familiar.
Al mateix temps preteníem que les companyies, en prioritat gironines, tinguessin un circuit més ampli del que gaudien en aquell
moment. Per acomplir tots aquests objectius va néixer ESCENARIS.
Els ajuntaments participants en aquesta darrera edició han estat: Bescanó, Bordils, Cassà, Campllong, Fornells de la Selva, Llagostera, Madremanya, Quart, Sant Gregori, Sant Jordi Desvalls, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Vilablareix.
L’Ajuntament nou en aquesta edició ha estat Campllong.
La presentació es va dur a terme a La Mirona de Salt davant els mitjans de comunicació. Hi van ser presents el conseller de
Cultura del Consell Comarcal del Gironès, Josep Vidal; el vicepresident de la Diputació de Girona, Enric Vilert; La Troca, i el representant de l’Ajuntament de Salt, Joan Boada, que va valorar molt positivament el projecte i va expressar la voluntat de ser-hi
present en futures edicions.
Les companyies contractades han estat:
1. Bel-cro
2. Cascai Teatre
3. Cau de l’Unicorn
4. Clownx Teatre
5. Fadunito
6. Farrés Brothers
7. Karoli
8. La Baldufa
9. La Bleda
10. La Minúscula
11. La Tal
12. L’Estaquirot Teatre
13. La Troca-Singular

14. La Troca-Sala Béckett
15. La Troca-Trapa
16. Nats Nus
17. Marcel Gros
18. Mentidera Teatre
19. Pa Sucat
20. Pep Callau i els Pepsicolen
21. Pepa Plana
22. Pere Hosta
23. Teatre Mòbil
24. Veus Veus
25. Xip Xap
26. Xirriquiteula Teatre.

Presentació d‘Escenaris 07 a La Mirona

Això fa un total de 26 companyies (8 de les quals són gironines), i 34
espectacles, que s’han traduït en 39 representacions, repartides de
la següent manera:
· 11 espectacles de teatre per a adults, amb 15 representacions
· 15 de teatre infantil
· 8 de teatre de carrer, amb 9 representacions
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True West - La Troca/Singular - Sarrià de Ter
True West - La Troca/Singular - Bescanó
True West - La Troca/Singular - Llagostera
La casa del darrere - Cia. Mentidera Teatre - Sant Julià de Ramis
Giulietta - Cia. Pepa Plana - Sarrià de Ter
Petita mort - Cia. Bel-cro Teatre - Bordils
Petita mort - Cia. Bel-cro Teatre - Sant Gregori
Els boscos - La Troca/Sala Beckett - Llagostera
Living Costa Brava - Cia. Cascai Teatre - Sant Julià de Ramis
Living Costa Brava - Cia. Cascai Teatre - Fornells de la Selva
El 58 - Cia. La Minúscula - Vilablareix
Made in Xina - Cia. Cascai Teatre - Quart
Tal com sóc - Cia. Pere Hosta - Cassà de la Selva
L’home incomplet - Cia. Cascai Teatre - Campllong
Millors moments - Cia. Marcel Gros - Madremanya

El llibre de la selva - Cia. Veus Veus - Llagostera
Ai, ai, ai! - Cia. Fadunito - Bordils
Meravelles de l’orient - Cia. d’Espectacles Pa Sucat - Sant Gregori
L’home roda - Cia. Karoli - Fornells de la Selva
Ambulants - Cia. Clownx Teatre - Sarrià de Ter
Embolic a la granja - Cia. de Comediants La Baldufa - Quart
A tempo! - Cia. Xirriquiteula Teatre - Bescanó
Brins - Cia. Nats Nus - Llagostera
El rei de la casa - The Farrés Brothers - Sarrià de Ter
Colossal - Cia. Teatre Mòbil - Sant Julià de Ramis
Eureka - Cia. Cau de l’Unicorn - Llagostera
Secret a l’armari - Cia. L’Estaquirot Teatre - Cassà de la Selva
Històries de la Bleda - Cia. La Bleda - Bordils
La Maurina i el calendari màgic - Cia. La Minúscula - Campllong
Exèmplums - Cia. d’Espectacles Pa Sucat - Madremanya
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Carrer
·
·
·
·
·
·
·
·

Les Pompiers - Cia. La Tal - presentació carrers de Girona
Trinxant sabates - Cia. Xip Xap - Sant Jordi Desvalls
Zeppelin - Cia. de Comediants La Baldufa - Medinyà
Girafes - Cia. Xirriquiteula Teatre - Campllong
Les fotografiers - Cia. La Tal - Fornells de la Selva
Cercatta de nassos - Cia. Pep Callau i els Pepsicolen - Sant Jordi Desvalls
Action! - Cia. Clownx Teatre - Vilablareix
Bruixes - La Troca/Trapa - Medinyà

Tots els espectacles es programen de gener a juny, els caps de setmana i evitant coincidències de dies entre pobles veïns, a
fi de potenciar la mobilitat dels espectadors. Tots els pobles participants programen com a mínim dues obres, una de les quals
ha de ser per a adults. Els preus, assequibles en tots els casos, s’han unificat en l’edició del 2007. Les entrades s’adquireixen
anticipadament, a les oficines de l’ajuntament de la localitat on es representa l’obra, o el dia de la representació a la taquilla del
teatre. També es disposa de la possiblitat d’aconseguir entrades mitjançant els diversos serveis de descomptes que ofereixen les
empreses i els mitjans de comunicació col·laboradors.

Fotografia
El Concurs Fotogràfic del Gironès ha arribat aquest 2007 a la seva quinzena edició, i ho ha fet en format de ral·li per quarta
vegada consecutiva.
També, i per segon any, es va organitzar Gironès Foto, el dia 9 de novembre, a la Seu del Consell Comarcal del Gironès. En
aquesta ocasió es va programar una conferència d’Albert Masó, fotògraf de natura, l’entrega de premis del 15è Concurs Fotogràfic del Gironès, i la inauguració de l’exposició de les fotografies premiades i finalistes.
L’organització d’aquestes activitats és a càrrec del Consell Comarcal i les dues entitats comarcals d’afeccionats a la fotografia,
Zoom Amics de la Fotografia de la Vall del Llémena i Associació Fotogràfica de Salt.

Guia del Patrimoni Arquitectònic del Gironès
El mes de febrer del 2007 va aparèixer el segon volum de la col.lecció de llibres de la Guia del Patrimoni del Gironès. Aquest
segon volum està dedicat als municipis de Bescanó, Canet d’Adri, Sant Gregori i Sant Martí de Llémena. La presentació es va
celebrar al Local Social de Sant Gregori.
Els autors de les guies són els historiadors Joan Llinàs i Jordi Merino, els quals han realitzat un acurat treball de recerca que
els ha permès recollir la informació de tots els edificis i jaciments de la comarca que tenen un valor històric i artístic, des de la
prehistòria fins a la Guerra Civil.
Aquestes guies contenen els llistats complets d’aquest treball
de recerca, plànols de situació, rutes suggerides i es destaquen
amb explicacions i fotografies els edificis més interessants de
conèixer.
Anteriorment es va publicar la guia de Cassà de la Selva, Llagostera, Quart, Llambilles, Sant Andreu Salou i Campllong, i al
llarg de l’any 2008 està prevista la publicació de la que correspon als municipis de Bordils, Flaçà, Sant Joan de Mollet, Sant
Jordi Desvalls, Cervià de Ter, Juià, Madremanya i Sant Martí
Vell. Les guies es poden adquirir a totes les llibreries.

Presentació de la segona Guia
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Banys Àrabs

Emergent

Els Banys Àrabs han seguit rebent una gran afluència de visitants al llarg de l’any, en concret l’han visitat 99.472 persones.
Les característiques tècniques de l’edifici, amb una plataforma
superior que permet crear un circuit constant de visitants, fan que
aquesta elevada afluència de visites no crei problemes d’accés,
ni llargues esperes per part dels grups.

Emergent és un festival d’arts escèniques organitzat pel
Consell Comarcal del Gironès, amb la direcció artística i
tècnica de l’associació gironina Fringe, i amb la col.laboració dels ajuntaments participants, els quals en aquesta
ocasió han estat els de Vilablareix, Madremanya, Llagostera, Salt i Sant Martí de Llémena.

S’hi han programat les següents activitats:

Aquest festival, enguany celebrat des del 13 al 22 de
juliol i en espais a l’aire lliure de les localitats esmentades, representa una original plataforma de difusió del treball d’artistes “emergents”, juntament amb la presència
d’artistes de renom. Les actuacions són de curta durada i
es van succeint amb agilitat, i comprenen qualsevol disciplina escènica: música actual, òpera, humor, circ, màgia,
teatre, projeccions fotogràfiques, entre d’altres. Aquestes
característiques converteixen Emergent en un festival de
gran originalitat, únic al nostre país. Totes les actuacions
han estat d’entrada gratuïta i han comptat amb una gran
afluència de públic. Per a molts artistes joves, representa
una excel.lent oportunitat de presentar en públic el seu
talent al costat d’artistes que gaudeixen de molta popularitat.

Visites guiades. Tots els dissabtes, exceptuant juliol i agost.
Exposició d’escultures durant els mesos d’estiu.
Exposició de Flors “Girona, temps de flors”
INAUGURACIÓ NOVES DEPENDÈNCIES
L’any 2007 ha estat el d’inauguració de les noves dependències
de recepció del monument, les quals han permès crear un espai
de treball més ampli i còmode, fet que repercuteix directament en
el servei d’atenció al públic.
Aquestes obres han estat a càrrec dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Gironès i han comptat amb el suport de la Diputació de Girona. La reforma ha tingut el màxim respecte pel
conjunt monumental, i estan perfectament integrades dins l’edifici
sense ser perceptibles visualment per al visitant.

Intro 07
Sortides culturals
El Consell Comarcal organitza amb la col.laboració dels ajuntaments participants, sortides per assistir a espectacles culturals.
Aquest programa posa a disposició dels assistens un servei
d’autobusos amb guies, amb sortida i arribada des del mateix poble.
En el programa de sortides del 2007 hi han participat els següents
municipis:
· Cassà de la Selva
· Fornells de la Selva
· Vilablareix
· Llambilles
· Aiguaviva
· Campllong
· Viladasens
· Madremanya
· Sant Julià de Ramis
· Llagostera

Mitjançant un conveni de col.laboració entre l’Ajuntament
de Girona i el Consell Comarcal del Gironès s’ha creat
Intro’07, un concurs de maquetes musicals adreçat a tots
els grups musicals de la comarca del Gironès. En aquesta primera edició han estat quaranta-dos els grups que hi
han participat presentant les seves maquetes, dels quals
el jurat va seleccionar deu finalistes que varen participar
en concerts en directe en diversos espais de Girona, Salt
i Cassà de la Selva, i finalment a la devesa de Girona
durant la celebració dels concerts de Fires.

Subvencions
Per quart any el Consell Comarcal ha convocat la campanya d’ajuts a la gestió cultural dels pobles del Gironès.
En aquest 2007 els pobles que han obtingut algun ajut
han estat:
· Bescanó
· Celrà
· Campllong
· Sarrià de Ter
· Sant Jordi Desvalls

· Sant Julià de Ramis
· Cassà de la Selva
· Fornells de la Selva
· Quart
· Cervià de Ter

Escola de Teatre del Gironès
L’Escola de Teatre del Gironès és un projecte que aquest any ha arribat al quart any amb dues aules a Celrà, una a Fornells de
la Selva i una a Bescanó. Aquest fet permet a 45 alumnes gaudir en el mateix poble de classes de teatre a càrrec dels professors
del Centre Formació Teatral El Galliner de Girona.
Cal remarcar que l’objectiu de l’Escola de Teatre és aportar als seus alumnes un enriquiment en mètodes d’interpretació i expressió, aplicables al teatre però també a qualsevol altra activitat que els nois i noies desenvolupin en un futur. També permet la
creació d’un públic teatral més exigent en els pobles que acullen una aula.
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Casa Cultura Les Bernardes
Gener
Exposició

Títol

Població

Tècnica

Eduard Fàbregas i Montse Martínez

Gravart

Vidreres

Gravat i pintura

Associació d’artistes Plàstics Ciutat de Girona

-

Girona

Pintura i dibuix

Febrer
Exposició

Títol

Població

Tècnica

Xavier Pau

-

Banyoles

Pintura i dibuix

David Sánchez

-

Girona

Il·lustració i pintura

Enric Soy

-

Salt

Pintura

Martí Artalejo

Metamorfosi

Salt

Fotografia

Exposició

Títol

Població

Tècnica

Daniel Codorniu

Paisatges

Palma de Mallorca

Pintura a l’oli

Exposició

Títol

Població

Tècnica

Escola Municipal d’Art

Col·lectiva alumnes

St. Joan les Fonts

Pintura, dibuix i escultura

7ª Exposició de Flors

-

Salt

-

Març

Abril
CURSOS
Llengua anglesa, Llengua francesa,
Informàtica, Introducció a Internet,
Fotografia digital, Cuina, Tast de vins
inici i nivell mitjà, Cuina de Nadal,
Ioga, Gimnàstica de manteniment,
Tai-txí, Jardineria, Curset terapèutic
per deixar de fumar, Taller d’estiu.

Maig
Exposició

Títol

Població

Tècnica

Artistes grup Migdia-Vilablareix

-

Girona

Pintura, dibuix i escultura

Col·lectiu de fotògrafs i alumnes de
l’escola d’adults. Presó de Girona

Diàlegs

Girona

Fotografia

Associació piragüisme Salt

-

Salt

Fotografia, objectes

Exposició

Títol

Població

Tècnica

Miquel Plana

Botànica Onirica

Olot

Gravats

Grup Escolart

-

Girona

Pintura i dibuix

Juny
CONFERÈNCIES
Cicle de conferències “Trastorns per
dèficit d’atenció i hiperactivitat”, a
càrrec del Dr. Josep Cornellà.

ALTRES CURSETS PORTATS A
TERME A LA CASA DE CULTURA
Curset de manipuladors d’aliments,
Curs de treball familiar.

Juliol
Exposició

Títol

Població

Tècnica

Escola d’Art Paco Morgado

Col·lectiva alumnes

Salt

Pintura i dibuix

Grup Escolart

Els horts de Sta.
Eugènia

Girona

Fotografia

Josep Guives

-

Salt

Pintura

Setembre
Exposició

Títol

Població

Anna Ma. Serrallonga

-

Olot

Tècnica
Pintura

Joan Molins

Senzillament dona

Girona

Pintura

Exposició

Títol

Població

Tècnica

Pau Gamell

Rtrspctv/0407

Anglès

Pintura i fotografia

Maria San Nicolàs i Joaquima Simón

-

Girona/Amer

Pintura i brodats

Maria Torrent

-

Palol de Revardit

Pintura

Octubre

Novembre
Exposició

Títol

Població

Tècnica

Adrià Creus

-

Anglès

Pintura i retrats

Parròquia Sant Cugat

Mil·lenari de Sant Cugat

Salt

Fotografia, objectes i quadres

Casi Fuentes

-

Salt

Pintura

Exposició

Títol

Població

Tècnica

J. Gispert

-

Salt

Pintura

Ana Lacaze

Veus de dones

Girona

Fotografies en caixes de llum

Desembre
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Consell Comarcal del Gironès
c/ Riera de Mus, 1- A
17003 Girona
Tel. 972 21 32 62 · Fax 972 21 35 73
www.girones.cat
info@girones.cat

