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PRESENTACIÓ

SUPORT ALS AJUNTAMENTS

Lluís Freixas i Vilardell
President
del Consell Comarcal del Gironès

PRESENTACIÓ

CRISI I OPORTUNITATS AL GIRONÈS

La nostra principal tasca com a Administració local és prestar serveis públics als municipis del
Gironès. A continuació trobareu el recull de les accions que s’han realitzat al llarg del 2008 des de
tots els àmbits competencials d’aquest Consell Comarcal: polítiques i gestió en matèria de serveis
socials amb especial atenció a la gent gran, les dones i els nens; en educació, amb la gestió dels
menjadors i transport escolar; en medi ambient, amb el respecte, protecció i millora del nostre
entorn; en turisme, amb la potenciació de tots els atractius i recursos turístics de la comarca, ja
siguin, naturals, culturals, gastronòmics o tradicionals; i també en matèria de cultura amb una
àmplia oferta cultural i de qualitat, a l’abast de tots els ciutadans són iniciatives, totes elles, que
aporten un valor afegit al territori i que són vitals perquè tots els ajuntaments i, per tant, tots els
ciutadans de la comarca tinguin els mateixos serveis i oportunitats.
Són molts els projectes que s’estan duent a terme: el pla de camins comarcals i rutes verdes, el
seguiment del pla Gironès connecta’t que ha de permetre que els serveis de telecomunicacions
arribin al 100% del territori; el centre de visitants i tècniques artesanals del Gironès, que ha de ser
referent turístic a la comarca; la millora de la senyalització viària...
Però també treballem per donar el nostre suport als pobles de la comarca davant de les administracions superiors. El Gironès està enmig de grans projectes d’infraestructures des de ja fa uns
anys, uns projectes vitals per al futur de la nostra comarca i per tant, en aquest sentit, també vetllem per ajudar els municipis que representem a fer arribar la seva veu a les autoritats competents,
en benefici de la comarca.
Amb el treball constant i continuat és com un territori es fa gran en tots els sentits, i és també el
puntal de tots els ajuntaments que, dia a dia, treballen en benefici dels ciutadans de cada poble.
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L’any 2008 ha estat marcat per la confirmació de la crisi econòmica i financera que ha tocat de
ple la construcció i de retruc, tots els altres sectors, i que pel seu caràcter global afecta la nostra
economia i especialment les famílies. El nombre de persones aturades no ha parat de créixer en els
darrers mesos i s’ha convertit en la principal preocupació de ciutadans i ciutadanes.

Cristina Alsina i Conesa
Vicepresidenta
del Consell Comarcal de Gironès

Per aquest motiu des del Consell Comarcal del Gironès hem treballat per potenciar nous jaciments
d’ocupació. Hem fet una aposta clara i decidida per promoure el teixit econòmic comarcal, especialment l’hoteleria i el turisme, com a sectors emergents i creixents generadors d’ocupació.
També hem impulsat la creació del primer Taller d’Ocupació del Gironès, situat al municipi de Salt,
per tal de formar i inserir les persones en el mercat laboral, perquè només amb iniciatives com
aquestes podrem plantar cara a aquesta situació adversa.
Els joves han estat, també, una prioritat en la nostra política comarcal. Així, hem contribuït a posar
en servei l’Oficina Jove del Gironès, que està ajudant a l’emancipació dels nois i noies, i els facilita
tant la formació, com l’accés a la seva primera feina i també a un habitatge.
Al mateix temps, vull destacar les accions realitzades enguany per a la conservació del nostre entorn natural i patrimonial, per a la promoció de la cultura i la difusió de l’esport, per al foment de
l’educació ambiental, així com la qualitat dels serveis que hem procurat oferir a tots els municipis,
com per exemple el servei de recollida selectiva, entre d’altres.
Cal que entre tots sumem esforços per tal de trobar noves oportunitats que ens permetin sortir enfortits de l’actual situació. Amb aquest desig, us presentem la Memòria d’Activitats 2008 amb el recull
de les principals actuacions dutes a terme per les diferents àrees del Consell Comarcal del Gironès.
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MUNICIPIS DE LA COMARCA

27
21

8
5

MUNI
CIPIS
MUNICIPIS

BESCANÓ_2
Pl. Joan Maragall, 3
17162 BESCANÓ
Tel. 972 44 00 05
Fax. 972 44 27 02
bescano@ddgi.cat
www.bescano.cat

3

22

AIGUAVIVA_1
23
Pl. Constitucional, 1
17181 AIGUAVIVA
Tel. 972 23 50 07
Fax. 972 23 54 61
ajuntament@aiguaviva.com
www.aiguaviva.info
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BORDILS_3
Pl. Onze de Setembre, 1
17462 BORDILS
Tel. 972 49 00 03
Fax. 972 49 10 99
bordils@ddgi.cat
www.bordils.org

CASSÀ DE LA SELVA_6
Rambla 11 de Setembre s/n
17244 CASSÀ DE LA SELVA
Tel. 972 46 00 05
Fax. 972 46 37 08
ajuntament@cassadelaselva.net
www.cassa.cat

CAMPLLONG_4
Camí de l’Església, s/n
17457 CAMPLLONG
Tel. 972 46 15 04
Fax. 972 46 34 08
campllong@ddgi.cat
www.campllong.cat

CELRÀ_7
Crta. Juià, 38
17460 CELRÀ
Tel. 972 49 20 01
Fax. 972 49 27 88
ajuntament@celra.net
www.celra.cat

CANET D’ADRI_5
Av. Rocacorba, 21
17199 CANET D’ADRI
Tel. 972 42 82 80
Fax. 972 42 95 13
canet@ddgi.cat
www.canet-adri.org

CERVIÀ DE TER_8
C. Priorat, 29
17464 CERVIÀ DE TER
Tel. 972 49 61 01
Fax. 972 49 67 68
cervia@ddgi.cat
www.ddgi.cat/cervia
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FLAÇÀ_9
Pl. de l’Estació del Carrilet, 1
17463 FLAÇÀ
Tel. 972 48 80 58
Fax. 972 48 91 09
flaca@ddgi.cat
www.ddgi.cat/flaca

EL CONSELL

FORNELLS DE LA SELVA_10
C. Antoni Gaudí, 45
17458 FORNELLS DE LA SELVA
Tel. 972 47 61 63
Fax. 972 47 65 31
ajuntament@fornellsdelaselva.cat
www.fornellsdelaselva.cat

QUART_16
Pl. de la Vila, 2
17242 QUART
Tel. 972 46 91 71
Fax. 972 46 87 80
ajuntament@quart.cat
www.quart.cat

SANT JULIÀ DE RAMIS_22
C. Major, 1
17481 SANT JULIÀ DE RAMIS
Tel. 972 17 09 09
Fax. 972 17 15 33
sjramis@ddgi.cat
www.santjuliaderamis.cat

GIRONA_11
Pl. del Vi, 1
17004 GIRONA
Tel. 972 41 90 00
Fax. 972 41 90 16
ajuntamentinforma@ajgirona.cat
www.ajuntament.gi

SALT_17
Pl. Lluís Companys, s/n
17190 SALT
Tel. 972 24 91 91
Fax. 972 23 70 72
smac@salt.cat
www.salt.cat

SANT MARTÍ DE LLÉMENA_23
Pl. Sant Martí, s/n
17153 SANT MARTÍ DE LLÉMENA
Tel. 972 44 30 34
Fax. 972 44 31 55
smartillemena@ddgi.cat
www.ddgi.cat/smartillemena

JUIÀ_12
C. Baix, 10
17462 JUIÀ
Tel. 972 49 02 30
Fax 972 49 02 30
juia@ddgi.cat
www.ddgi.cat/juia

SANT ANDREU SALOU_18
Casa Consistorial
17455 SANT ANDREU SALOU
Tel. 972 46 30 37
Fax. 972 46 30 37
santandreusalou@ddgi.cat
www.ddgi.cat/standreu

SANT MARTÍ VELL_24
Pl. De l’Església
17462 SANT MARTÍ VELL
Tel. 972 49 04 01
Fax. 972 49 09 95
smartivell@ddgi.cat
www.ddgi.cat/santmartivell

LLAGOSTERA_13
Pl. Castell, 1
17240 LLAGOSTERA
Tel. 972 83 03 75
Fax 972 80 54 68
ajuntament@llagostera.cat
www.llagostera.cat

SANT GREGORI_19
Av. De Girona, 33
17150 SANT GREGORI
Tel. 972 42 83 00
Fax. 972 42 90 79
ajuntament@santgregori.cat
www.santgregori.cat

SARRIÀ DE TER_25
C. Major, 73
17840 SARRIÀ DE TER
Tel. 972 17 02 11
Fax. 972 17 14 90
ajuntament@sarriadeter.cat
www.sarriadeter.cat

LLAMBILLES_14
Pl. de la Vila, 1
17243 LLAMBILLES
Tel. 972 46 93 01
Fax. 972 46 81 70
llambilles@ddgi.cat
www.ddgi.cat/llambilles

SANT JOAN DE MOLLET_20
Pl. Ajuntament, s/n
17463 SANT JOAN DE MOLLET
Tel. 972 48 81 81
Fax. 972 48 81 81
sjmollet@ddgi.cat
www.ddgi.cat/santjoandemollet

VILABLAREIX_26
Pl. Perelló, 120
17180 VILABLAREIX
Tel. 972 40 50 01
Fax. 972 23 87 64
ajuntament@vilablareix.cat
www.vilablareix.cat

MADREMANYA_15
Pl. Major,1
17462 MADREMANYA
Tel. 972 49 01 59
Fax. 972 49 01 60
madreman@ddgi.cat
www.ddgi.cat/madremanya

SANT JORDI DESVALLS_21
Pl. Dr. Meseguer, 1
17464 SANT JORDI DESVALLS
Tel. 972 79 80 05
Fax. 972 79 82 81
sjordide@ddgi.cat
www.ddgi.cat/santjordidesvalls

VILADASENS_27
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 i Saiz, Sergi		
Blázquez i Boya, Manela
Boada i Reig, Joan		
Brugué i Brengaret, Francesc
Busquets i Arnau, Jaume
Cabarrocas i Sitjes, Pere
Casero i Gumbau, Roger

ERC
PSC
CIU
ERC
CIU
PSC
ERC
PSC
CIU
PSC
PSC

Chamorro i Mediano, Miquel Àngel
Cufí i Solé, Joaquim		
Cunyat i Badosa, Coralí
Estañol i Torrent, Roser
Feliu i Latorre, Ponç		
Ferrés i Font, Ricard		
Freixas i Vilardell, Lluís
García i Rodríguez, Josep
Grau i Plaza, Maria Dolors
Llauger i Dalmau, Enric
Pagès i Coll, Xavier		

PSC
ERC
CIU
CIU
PSC
ICV
CIU
PSC
CIU
CIU
CIU

Pardo i Cifuentes, Enric
Parera-Nieto i Perich, Mateu
Peracaula i Boschsacoma, Albert
Riera i Pairó, Albert		
Rosa i Congost, Albert
Soler i Salvadó, Ramon
Terrádez i Valmaña, Josep Miquel
Torrent i Bosch, Jesús		
Vaqué i Tàboas, Ricard
Veray i Cama, Concepció
Vidal i Fàbrega, Josep		

ICV
CIU
PSC
CIU
ERC
CIU
CIU
PSC
ERC
PP
ERC

CON
SELL
EL CONSELL

COMPOSICIÓ DEL CONSELL D’ALCALDES
Aiguaviva
Bescanó
Bordils
Campllong
Canet d’Adri
Cassà de la Selva
Celrà
Cervià de Ter
Flaçà

Secundí López i Pousa
Xavier Soy i Soler
Manela Blázquez i Boya
Lluís Freixas i Vilardell
Jaume Frigolé i Torrentà
Carles Casanova i Martí
Francesc Camps i Sagué
Meritxell Altisent i Xargay
Josep Perich i Pons

Fornells de la Selva
Girona		
Juià		
Llagostera		
Llambilles		
Madremanya
Quart
Salt
Sant Andreu Salou

Gabriel Casas i Soy
Anna Pagans i Gruartmoner
Joaquim Sagué i Bertrán
Fermí Santamaria i Molero
Josep Serra i Ciurana
Albert Peracaula i Boschsacoma
Lluís Lloret i Costa
Iolanda Pineda i Balló
Francesc Xavier Casanovas i Busquets

Sant Gregori
Jordi Noguer i de Palol
Sant Joan de Mollet Ramon Vidal i Mercader
Sant Jordi Desvalls Josep Fàbrega i Planas
Sant Julià de Ramis Narcís Casassa i Font
Sant Martí de Llémena Jaume Busquets i Arnau
Sant Martí Vell
M. Àngels Vila i Sastre
Sarrià de Ter		 Roger Torrent i Ramió
Vilablareix
Enric Vilert i Butchosa
Viladasens
Alfons Soler i Pou
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EL CONSELL
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
Jordi Batllori i Nouvilas

·Programa per als alumnes de secundària
·Suport a la participació jove
·Potestats en matèria d’instal·lacions juvenils
·Seguiment d’activitats de lleure

SERVEI COMARCAL DE CATALÀ
Josep Vidal i Fàbrega
· Assessorament lingüístic
· Cursos de català per adults
· Dinamització lingüística

Ramon Soler i Salvadó

SERVEIS ECONÒMICS

COMUNICACIÓ, CULTURA,
ESPORTS I JOVENTUT
Josep Vidal i Fàbrega

COMUNICACIÓ
Cristina Alsina i Conesa
· Comunicació interna
· Comunicació corporativa
· Comunicació externa

CULTURA
Josep Vidal i Fàbrega
· Banys Àrabs
· Casa de Cultura Les Bernardes
· Servei de dinamització cultural
· Servei de recursos culturals

ESPORTS
Tarsici Balló i Salas
· Foment i ajuts a l’esport

JOVENTUT
Albert Rosa i Congost
·Pla comarcal de joventut
·Suport a municipis, plans locals de
joventut i tècnics compartits

COOPERACIÓ I SERVEIS TÈCNICS
Lluís Freixas i Vilardell

SERVEIS A LES PERSONES, SERVEIS
SOCIALS, PROMOCIÓ ECONÒMICA I
ESCOLA DE MÚSICA

· Redacció de projectes
· Direcció d’obres
· Assistència tècnica i urbanísitca als municipis
· Pla únic d’obres i serveis de Catalunya
· Topografia
· Activitats classificades

Albert Riera i Pairó

SERVEIS SOCIALS
Mateu Parera-Nieto i Perich

HABITATGE I OBRES

· Atenció primària
· Servei d’ajut a domicili
· Programes d’ajut a la dependència
· Serveis de teleassistència
· Equip d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència
· Escola de pares i mares
· Polítiques d’inclusió
· Polítiques d’igualtat

Enric Llauger i Dalmau

HISENDA I SERVEIS PROPIS

Ramon Soler i Salvadó
· Recaptació i gestió de tributs
· Assistència als municipis
· Pressupostos

SERVEIS PROPIS
Joan Boada i Reig
· Règim intern

ENSENYAMENT
Sergi Baulida i Saiz
· Transport escolar
· Menjador escolar

BEQUES ESCOLARS
Coralí Cunyat i Badosa
· Ajuts de menjador escolar
· Ajuts de transport escolar

· Oficina d’habitage

SERVEIS INFORMÀTICS
· Assessorament i manteniment
· Noves tecnologies de la informació

MEDI AMBIENT
Joaquim Cufí i Solé
- GESTIÓ DE SERVEIS
· Residus municipals
· Neteja viària
· Recollida de gossos i gats
- PLANIFICACIÓ AMBIENTAL
· Agenda 21
· EMAS

SERVEI D’ATENCIÓ A LA GENT GRAN
Roser Estanyol i Torrent

· Consell Consultiu de la Gent Gran
PROMOCIÓ ECONÒMICA
Albert Rosa i Congost

EDUCACIÓ AMBIENTAL I ACTIVITATS EN EL
MEDI NATURAL
Ricard Vaqué i Tàboas

· Educació ambiental
· Centre BTT Gironès
· Senderisme

Joaquim Cufí i Solé

· Borsa de treball
· Punt d’informació d’autoempresa
· Xec-Servei: Serveis a domicili
· Formació
· Suport als emprenedors
· Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor
· Fundació Escola-Empresa del Gironès
ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS

TURISME

COOPERACIÓ MUNICIPAL: SERVEIS
TÈCNICS, INFRAESTRUCTURES I MEDI
AMBIENT I TURISME

EL CONSELL

Albert Riera i Pairó

Tarsici Balló i Salas

· Dinamització turística
· Valoració dels recursos i creació
de nous productes
· Assessorament turístic
· Pla d’accions de promoció turística
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· Música clàssica i de cobla
· Música moderna
· Música per adults

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2008

CONSELL D’ALCALDES 2008
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.
LES SEVES PRINCIPALS FUNCIONS SÓN:
· Proposar solucions a problemes administratius i de funcionament
de serveis públics que els afectin.
· Emetre informes sobre matèries de competència comarcal.
· Proposar solucions o sistemes alternatius supramunicipals i la seva
forma de gestió.
· Ser informat del Pressupost de la Corporació i de programes comarcals.
DURANT L’ANY 2008 EL CONSELL D’ALCALDES VA TRACTAR ELS
TEMES SEGÜENTS:
· Informació referent a les al·legacions a formular a la reserva de
sòl per a l’eix transversal ferroviari.
· Informació referent a les al·legacions a formular al Document per
a informació pública de l’enllaç de Fornells de la Selva. Autopista
AP-7, tram: Fornells de la Selva –Vilademuls.

· Informació referent a les al·legacions a formular al Document per a
informació pública de l’enllaç de Sant Gregori. Autopista AP-7, tram:
Fornells de la Selva – Vilademuls.
· Informació referent al Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona.
· Informació referent als suggeriments a efectuar en el període de consultes del Pla director urbanístic del sistema urbà de Girona. Anàlisi del
primer document d’estudi.
· Creació de l’Oficina Comarcal d’Assessorament Tècnic per a la Sostenibilitat.
· Informació referent a les bases i a la convocatòria d’ajuts als ajun
taments de la comarca per a la realització del projecte comarcal de
camins municipals, rutes verdes i senyalització viària.
· Informació referent al nou contracte dels serveis públics de recollida selectiva i tractament de paper i cartró, vidre i envasos, mobles i
trastos vells, i piles a la comarca del Gironès.
· Informació referent a les al·legacions formulades i presentades al PUOiSC
· Informació referent al servei de policia mancomunada comarcal.
· Informació referent al nou servei d’informació de subvencions.
· Presentació del servei d’agregació de la demanda telefònica a càrrec de LOCALRED.
· Informació referent al FEDER.
· Informació referent als nous serveis a oferir per part de l’Oficina
d’Habitatge.
· Emissió d’informe respecte a les ordenances fiscals per a l’exercici 2009.

PRESSUPOST DEL CONSELL COMARCAL
DESPESA PER ÀREES DE SERVEI
Administració General i Òrgans de Govern
Acció Social
Promoció Econòmica
Ensenyament
Urbanisme i Arquitectura
Medi Ambient
Cultura, Joventut i Esports
Turisme
Total

1.279.807,07
1.117.911,97
355.220,34
6.948.299,03
3.243.772,58
3.436.521,02
704.310,88
263.322,23
17.349.165,12

ORGANISMES AUTÒNOMS
Organisme autònom Escola de Música del Gironès 663.400,00
Consorci de Benestar Social Gironès – Salt
3.028.855,63
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GUIA DE SERVEIS

SER
VEIS
GUIA DE
SERVEIS

SERVEIS TÈCNICS

OFICINA DE REHABILITACIÓ
D’HABITATGES

SERVEI DE RECOLLIDA DE
LA FRACCIÓ ORGÀNICA

CONSORCI DE BENESTAR
SOCIAL GIRONÈS-SALT

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

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

INFORMACIÓ GENERAL

FUNDACIÓ ESCOLA I EMPRESA DEL GIRONÈS

SERVEI DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS. XALOC

SERVEI DE RECOLLIDA DE
GOSSOS ABANDONATS

SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA

C. Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 20 19 62
Fax. 972 21 35 73
www.girones.cat
consorci.benestar@girones.cat

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

C. Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 20 64 41
Fax. 972 21 35 73
www.xalocgirona.cat

Associació Protectora d’Animals i Plantes de l’Alt Empordà
C. Pont de Molins, 17
17600 FIGUERES
Tel. 972 50 23 61

CASA DE CULTURA LES
BERNARDES

SERVEI DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA DEL GIRONÈS

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

C. Àngel Guimerà, 88
17190 SALT
Tel. 972 24 15 13
Fax. 972 24 15 13
www.girones.cat
borsa.treball@girones.cat

SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA I GESTIÓ AMBIENTAL
SUFI, S.A.

BANYS ÀRABS

SERVEI COMARCAL DE
CATALÀ DEL GIRONÈS

SEU COMARCAL

CENTRE DE BTT-EL 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

Local Social de Quart
C. del Tren, s/n
17242 QUART
Tel. 972 46 82 42
www.girones.cat
btt@girones.cat

CONSORCI DE BENESTAR
SOCIAL GIRONÈS-SALT

C. Ferran el Catòlic, s/n
17004 GIRONA
Tel. 972 19 07 97
Fax. 972 21 35 73
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

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

C. Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 20 19 62
Fax. 972 21 35 73

DEIXALLERIA DE CASSÀ

Av. Alcalde Bernills, 64-68
Mòdul C, 2n C
08173 Sant Cugat del Vallès
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

Polígon Industrial
C. Pla de l’Estany, 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

Polígon Industrial
C. Espinau, s/n
17460 CELRÀ
Tel. 661 15 10 95
DEIXALLERIA DE SANT GREGORI

OFICINA COMARCAL D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR

SERVEI DE GESTIÓ DE VEHICLES FORA D’ÚS

C. Joan Maragall, 39 3r 1a
17002 GIRONA
Tel. 972 22 06 54
www.ocuc.org
info@ocuc.org

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

Polígon Industrial Jueria centre
Crta. 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
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UBASP-III Sant Jordi Desvalls

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

PONÈNCIA COMARCAL D’AVALUACIÓ AMBIENTAL
El Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, preveu
que les activitats incloses a l’annex II.2 han de ser sotmeses a informe de la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental.
La Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental s’ha reunit 14 vegades durant l’any
2008 i els projectes presentats per a la sol·licitud de llicència ambiental han estat
uns 67 expedients, amb un mínim de dos vegades per expedient.
Exemples d’expedients presentats: Centre cultural i biblioteca, Ampliació del laboratori d’anàlisi, Confecció de tapisseries, Taller d’impressió i disseny, magatzem
i manteniment, Estació de servei, Taller de reparació de vehicles, Serralleria, etc.
Expedients nous

Total expedients

UBASP-IV Cassà de la Selva

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

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

Crta. Juià, 48
17460 CELRÀ
Tel. 972 49 22 24
Fax. 972 49 27 88
ubasp-VI@girones.cat
UBASP-VII Llagostera

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

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

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2008

79

157

2004

63

146

2005

55

169

2006

73

176

2007

67 197
2008

PROJECTES REDACTATS PELS TÈCNICS DEL CONSELL
Aiguaviva
Projecte d’adequació ambiental de l’escola
Campllong
Ampliació del local social
Mur del pari de l’església
Escola bressol
Urbanització de la zona d’habitatges socials i equipaments
Canet d’Adri
Instal·lació de la xarxa de gas a l’avinguda Rocacorba i soterrament dels
serveis existents.
Fornells de la Selva
Construcció d’un nou dipòsit d’aigua potable
Passatge Avellaners
Ampliació del camp de futbol
Llagostera
Reforma del sanejament del passeig Romeu

Llambilles
Construcció d’un local sociocultural, 4a fase
Camí de Sant Cristòfol
Ampliació del sanejament
Quart
Reforma del projecte de construcció d’una vorera entre els habitatges Barceló i la carretera dels Àngels
Construcció de la pista poliesportiva a Palol d’Onyar
Madremanya
Pla de protecció civil
Pavimentació del camí de Púbol
Sant Andreu Salou
Pla de protecció civil
Sant Joan de Mollet
Pla de protecció civil
Acabament de la nau polivalent
Sant Jordi Desvalls
Arranjament i construcció d’un aparcament
Remodelació del local polivalent
Sant Martí Vell
Arranjament dels passos sobre la riera dels Boscals
Adequació dels accessos al nucli de Sant Martí Vell
Adequació i ampliació de l’enllumenat
Centre social i espai juvenil
Sarrià de Ter
Rotonda del carrer Via Augusta
Viladasens
Reforma i soterrament dels serveis del carrer de la Font
Ampliació del consultori municipal
Consell Comarcal del Gironès
Camins comarcals, 5a fase

PROJECTES FISCALITZATS PELS TÈCNICS DEL
CONSELL
Bescanó
Sala de joventut
Urbanització de la plaça de l’Església de Montfullà
Ordenació de l’entorn del pou del glaç de Vilanna
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SER
VEIS
SEVEIS
TÈCNICS

SERVEIS TÈCNICS
Bordils
Construcció de la xarxa de pluvials dels torrents Ploent i Sant Pere
Pavelló polivalent, pista esportiva i sala d’actes
Campllong
Magatzem municipal
Portada d’aigua potable als disseminats
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
Girona
Obres de reforma de la casa consistorial, 6a fase i obres generals de la 7a fase
Juià
Pavimentació del carrer fins al Mas Nadal i renovació del pas de can Campistol
Subministrament d’aigua potable al municipi, xarxa distribució, 2a fase
Pavimentació les escales
Llagostera
Construcció d’una llar d’infants
Biblioteca
Llambilles
Construcció d’un local sociocultural, 3a fase
Madremanya
Nou cementiri municipal
Quart
Construcció d’un dipòsit per a abastament d’aigua a Palol d’Onyar
Portada d’aigua al grup d’habitatges Barceló
Salt
Reurbanització dels carrers de Sant Antoni a Sant Dionís, 1a fase: xarxa
d’aigua potable
Sant Gregori
Enllaç del veïnat de la Bruguera de Cartellà amb Sant Gregori, 1a fase
Sant Jordi Desvalls
Complex de serveis, 2a fase: Polivalent
Sant Julià de Ramis
Centre cívic de Medinyà, 1a fase
Adequació de la riera de la Rasa, 1a fase

SERVEIS TÈCNICS

Sant Martí Vell
Adequació i ampliació de l’enllumenat
Adequació dels accessos al municipi
Sarrià de Ter
Obres complementàries del pavelló municipal
Vilablareix
Modificació de millora de les infraestructures del nucli urbà, 1a fase
Viladasens
Coberta annexa al centre cívic
Asfaltatge del camí del veïnat de Can Vitó
Consell Comarcal del Gironès
Camins comarcals, 5a fase Bloc-3 (Riera seca)
Camins comarcals, 5a fase Bloc-2

DIRECCIÓ D’OBRES REALITZADES
TÈCNICS DEL CONSELL

PELS

Bordils
Connexió de les xarxes d’aigua potable de Celrà a Bordils
Campllong
Rehabilitació de l’església de Campllong
Magatzem municipal
Enllumenat públic al veïnat de l’Església i remodelació de la zona
Ruta verda a Campllong
Ampliació del local social
Mur del pati de l’església
Canet d’Adri
Construcció d’una nau polivalent, 3a fase
Llambilles
Local social, 3a fase
Rehabilitació de l’estació del Carrilet
Juià
Pavimentació del camí de la Costa fins a connectar amb Sant Martí Vell
Formació de cunetes al camí de la Costa
Pavimentació de la riera, les escales, la font i el pont de can Campistol
Fornells de la Selva
Nínxols nous al cementiri
Quart
Portada d’aigua al grup d’habitatges Barceló
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Construcció d’una vorera entre habitatges Barceló i carretera dels Àngels
Dipòsit per abastament d’aigua a Palol d’Onyar
Sant Martí de Llémena
Millores de les infraestructures rurals del nucli del pla de Sant Joan
Transvasament d’aigua potable del municipi de Sant Aniol a Sant Martí
Urbanització del carrer Palomeres de Llorà
Urbanització del veïnat dels Termes de Llorà
Sant Jordi Desvalls
Consolidació de cunetes al camí de Diana
Sant Martí Vell
Adequació de l’ampliació de l’enllumenat
Adequació dels accessos al municipi
Viladasens
Coberta annexa al centre cívic
Asfaltatge del camí del veïnat de Can Vitó
Consell Comarcal del Gironès
Camins comarcals, 5a fase

MEMÒRIES VALORDES REALITZADES PELS
TÈCNICS DEL CONSELL
Aiguaviva
Camí lineal de la llera del riu Güell
Camí lineal de la llera de la riera Masrocs
Bescanó
Instal·lació d’un itinerari saludable amb equipament de parc urbà saludable
Bordils
Ordenació de la zona esportiva
Campllong
Execució de cunetes al camí de Campllong
Consultori mèdic i ampliació de l’Ajuntament
Canet d’Adri
Acabament del pavelló
Remodelació de l’Ajuntament
Cervià de Ter
Plaça Raset
Juià
Portada d’aigua a masies rurals de Juià
Llambilles
Complex d’equipament del parc de l’Estació

Quart
Cobriment de la pista poliesportiva de Quart nou
Construcció de la pista poliesportiva a Palol d’Onyar
Adequació de l’antiga estació del Carrilet, per a local de joves
Adequació i ampliació del local social
Magatzem municipal al sector del pla de l’illa
Sant Andreu Salou
Passera de la riera
Sant Gregori
Ordenació de l’espai del barri de l’Església
Pavimentació de la gespa artificial al camp de futbol
Magatzem municipal
Equipament social a Taialà
Sant Joan de Mollet
Nova xarxa de soterrament d’aigua potable en alta
Escola bressol i local social
Sant Jordi Desvalls
Arranjament dels serveis al grup Sant Jordi
Arranjament i construcció d’un aparcament
Millora i condicionament dels serveis al carrer Doctor Joher i veïnat nou
Supressió de barreres
Arranjament del carrer de l’Hospital
Sant Martí de Llémena
Construcció d’un pont sobre la riera de Llémena
Sant Martí Vell
Portada d’aigua a la Vilosa
Arranjament d’un aparcament
Consolidació del camí dels masos de la Vilosa
Consolidació del camí de la Vilosa a Madremanya
Viladasens
Remodelació i ampliació de l’Ajuntament
Adequació dels cementiris
Arranjament del camí de Fellines
Arranjament del carrer Tramuntana
Depuradora i sanejament del veïnat de Mata
Canalització del rec Orriols al veïnat Mas Nicolau
Xarxa de sanejament al veïnat Mas Nicolau
Serveis al veïnat de Fellines
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SERVEI COMARCAL DE CATALÀ DEL GIRONÈS
CURSOS DE CATALÀ

CAT
ALÀ
SERVEI
COMARCAL
DE CATALÀ
DEL GIRONÈS

Des de fa un temps, els cursos de català per a adults han augmentat
considerablement tant pel que fa a nombre de cursos com pel que fa a
nombre d’alumnes.
Els cursos que s’adrecen a persones no catalanoparlants són els de nivell
inicial, bàsic i elemental. Els cursos que s’adrecen a persones que dominen en gran part la llengua oral i que volen aprendre l’expressió escrita i
millorar l’expressió oral són els cursos intermedis i de suficiència.
Detallem a continuació les dades dels cursos presencials organitzats pel
Servei Comarcal del Gironès durant l’any 2008. Hi ha també cursos a Salt,
organitzats per l’Oficina de Català de Salt, i a Girona, organitzats pel Centre de Normalització Lingüística.
DE FEBRER A JUNY DEL 2008:
Cassà de la Selva: 4 cursos inicials, Bàsic 1, intermedi 2 i suficiència 2
Llagostera: Curs inicial, Bàsic 2, Bàsic 3 Celrà: Curs inicial, Bàsic 2 i Suficiència 2 Bordils: Curs inicial i Bàsic 3 Flaçà: Curs inicial Campllong
(empresa J.Alberti S.A): Curs inicial 2 Quart: Bàsic 1
Es van fer inscripcions a Sant Julià de Ramis, però no es va aconseguir un
nombre suficient d’alumnes per tirar endavant el curs.
En total, durant aquest període es van inscriure 364 alumnes.
DE OCTUBRE DEL 2008 A FEBRER DEL 2009:
Cassà de la Selva: 4 cursos inicials, 2 de Bàsic 1, Bàsic 2 i suficiència 2
Llagostera: Curs inicial, Bàsic 1, Bàsic 3 Celrà: Bàsic 3 Bordils: Bàsic 1
Flaçà: Intermedi 1 i curs inicial
Es van fer inscripcions a Bescanó, però no es va poder tirar endavant
cap curs.
El municipi on l’increment és més gran a causa de l’alt índex d’immigració és, sens dubte, Cassà de la Selva. Els cursos amb més demanda
són els de nivell inicial que s’hi fan divendres al vespre.
Durant tots els períodes d’inscripció, atenem demandes de persones
de municipis on no hi ha cursos previstos o de nivells no previstos en
aquell municipi, que derivem, de forma individualitzada, segons l’ofer-

ta, cap a altres municipis ja sigui de la comarca o de comarques veïnes.
En aquest període vam inscriure 397 alumnes i vam derivar cap a altres municipis una seixantena d’alumnes més. Vam comptar amb un
equip d’11 professors.
Durant el curs, s’organitzen activitats lligades als cursos de català i
adreçades als alumnes, com ara la lectura de textos en les diverses
llengües dels alumnes, que s’ha fet en dues ocasions, a Cassà de la Selva per Sant Jordi, i a Llagostera, a final de curs, amb motiu de la festa
del Pla educatiu d’entorn. Es va fer també una visita guiada a Cassà de
la Selva, per donar a conèixer als alumnes nouvinguts els edificis més
singulars d’aquest municipi. Els alumnes de Celrà van participar a un
concurs literari i a algunes activitats del club de lectura de Sant Narcís. Els alumnes de nivell intermedi i suficiència de Cassà van visitar
l’exposició “La mar de llengües” a la Casa de Cultura de Girona i van
intercanviar cartes amb els alumnes del Casal Català de Xile. També
vam organitzar una jornada lúdica amb partides de Scrabble en català, en el marc de la Festa d’Entitats de Cassà de la Selva.
A més dels cursos presencials, oferim cursos a distància, que tenen una
gran demanda. De febrer a juny, 27 alumnes han seguit aquesta modalitat i d’octubre de 2008 a febrer de 2009, hem comptat amb 46 alumnes,
increment que ha estat possible gràcies a la contractació d’una nova
tècnica de normalització lingüística.
Durant l’any 2008, hem fet unes sessions de redacció de documents
adreçades al personal administratiu del Consorci de Benestar Social i del
Consell Comarcal i unes sessions sobre l’ús igualitari del llenguatge.

Un cop acabats els cursos, per garantir la correspondència lingüística per
part dels companys de treball i permetre la integració lingüística es va
crear la figura del “padrí” lingüístic, sistema que guarda força semblança
amb el Voluntariat lingüístic. Cada treballador té un company catalanoparlant disposat dintre de la jornada laboral a facilitar-li la integració,
practicar la conversa o aclarir-li qualsevol dubte referit a l’idioma o a aspectes generals d’ordre pràctic, social o cultural i propiciar així l’ús del
català per part de la resta de companys. Es va organitzar, en aquest marc,
una xerrada de sensibilització als “padrins” i de recollida de propostes
i suggeriments. Aquesta actuació, pionera en l’àmbit empresarial, es va
exposar a la Jornada d’Acolliment Lingüístic de Girona que es va fer el dia
24 d’octubre i en una jornada a Barcelona el mes de novembre.

VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA

L’any 2008 hem intervingut en 9 processos de selecció de personal: al
Consell Comarcal, al Consorci de Benestar Social i als ajuntaments de
Bordils, Celrà, Flaçà i Sant Julià de Ramis.

A Cassà de la Selva es va posar en marxa aquest programa el mes de novembre de 2007 amb 13 parelles i es va cloure l’abril de 2008.
El desembre de 2008 es va iniciar una nova edició amb 12 parelles, després
d’una xerrada de Matthew Tree, titulada “Com fer de Catalunya casa teva”
que hi va donar el tret de sortida.
Hem col·laborat en el programa de Voluntariat per la llengua que s’ha
portat a terme a l’IES de Cassà de la Selva i a l’IES de Llagostera, amb
trameses de material.
Hem començat a establir una xarxa de locals i establiments col·laboradors
(bars, restaurants, biblioteques...) on voluntaris i aprenents saben que seran
atesos en català i que poden utilitzar com a lloc per a les seves trobades.
Hem difós el programa a partir de les agendes locals i de l’agenda del
Consell Comarcal i a través dels cursos de català. Vam participar també
en un programa de Ràdio Quart. Estem recollint adhesions de les persones
interessades i esperem poder engegar una nova edició a Cassà de la Selva
i també a d’altres municipis.

ÀMBIT EMPRESARIAL

NOMENCLÀTOR DE CATALUNYA

El febrer de 2008 es va organitzar un segon curs de català inicial a l’empresa Joaquim Albertí, S. A. de Campllong, adreçat al personal immigrant
d’aquesta empresa, que representa aproximadament un 10% del total de
la plantilla de treballadors.

En el seu moment, vam col·laborar amb la revisió dels topònims del Gironès
per a la creació del Nomenclàtor oficial de Catalunya. L’any 2008 hem revisat
la fonètica de molts topònims perquè la nova edició en línia inclourà arxius
de veu que permetran sentir com es pronuncien els diferents topònims.
El Servei de Català del Gironès forma part també de la Comissió del Nomenclàtor de Cassà de la Selva.

SELECCIÓ DE PERSONAL

14

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2008

ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC
Durant el 2008, hem comptabilitzat 83 usuaris del servei d’assessorament,
distribuïts de la manera següent:
Administració local: 47 Educació, recerca i joventut: 3
Àmbit socioeconòmic: 8 Particulars: 7 Institucions sanitàries i socials: 10
Mitjans de comunicació i indústries culturals: 8
Durant el 2007 es van atendre 83 consultes i es van revisar 1.123 pàgines,
de les quals 676 es van revisar en línia, a través del correu electrònic.
L’any 2008 s’ha creat una nova eina per a consultes lingüístiques: Optimot i el Consorci per a la Normalització Lingüística ha d’anar derivant
totes les consultes cap a aquesta nova eina. Durant aquest any, hem fet
demostracions pràctiques de com funciona aquest nou servei i hem anat
redireccionant els usuaris en aquest sentit.

ALTRES ACTUACIONS
Un dels programes prioritaris del Consorci per a la Normalització Lingüística és l’acolliment lingüístic. A més de l’organització dels cursos de
català, ens coordinem amb l’Àrea d’Immigració del Consorci de Benestar
Social Gironès-Salt i amb el Punt d’Acollida de Llagostera. Formem part de
les comissions del Pla educatiu d’entorn de Llagostera i de les comissions
d’acollida de Llagostera i Cassà de la Selva. A partir d’aquesta coordinació
i d’aquestes comissions, estem en contacte amb les diferents entitats i associacions que treballen per a la integració de les persones nouvingudes.
Cada any, el Servei de Català participa a Expojove per promoure la nostra
llengua en aquest sector de la població. L’any 2008 la col·laboració es va
concretar en l’espectacle La Queta Sona, que va tenir un gran èxit.
Durant la campanya de Nadal, repartim cartes als reis en català i catàlegs
de jocs en català. Enguany hem repartit també CD de música nadalenca en
català per a les activitats que programen els ajuntaments durant aquesta
època de l’any.
No hem d’oblidar altres actuacions de difusió del Servei, com ara la tramesa
anual de calendaris, trameses de material o les visites personalitzades.
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ESPORTS
CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS

EL CONSELL ESPORTIU DEL GIRONÈS

El Consell Comarcal del Gironès dóna suport a l’activitat esportiva de la comarca a través de dues accions: la distribució de material i els ajuts econòmics.

El Consell Esportiu del Gironès organitza com cada any els Jocs Esportius
Escolars de Catalunya, amb un total de 15 esports, amb les novetats de
bàdminton i handbol. Organitza la fase comarcal i alguna de les finals territorials i nacionals de diferents modalitats.
El foment de l’esport no s’adreça només a infants amb les jornades d’iniciació a l’esport, sinó que també s’organitzen activitats de lleure obertes al
públic, així com jocs de taula i una trobada esportiva per a gent gran.
Hi ha 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 les escoles
de la comarca, amb el servei de préstec de material per a aquelles escoles que el necessiten per dur a terme activitats puntuals. La participació
activa en el Pla català de l’esport a l’escola és un altre punt que uneix
l’entitat amb les escoles, ja que un total de 26 centres estan dins el Pla en
la nostra comarca. Aquest Pla promociona l’esport en horari extraescolar
per a alumnes tant d’instituts de secundària com per a escoles de primària. S’organitzen nombroses trobades durant el curs escolar per practicar
diversos esports minoritaris, en horari de dissabte al matí o dimecres i
divendres a la tarda per als centres de secundària.
El Consell intenta promoure alguns esports dels menys coneguts o bé dels
menys practicats amb els anomenats plans de promoció que repercuteixen en el coneixement i la pràctica posterior d’aquests esports. Enguany
tenim plans de promoció de bàdminton, handbol, rugbi, judo, rítmica,
atletisme i s’intenta iniciar un pla de natació i waterpolo.

1. DISTRIBUCIÓ DE MATERIAL
Durant el 2008 s’han entregat un total de 248 trofeus, 155 medalles i roba
esportiva per a les competicions organitzades per diferents entitats i
ajuntaments de la comarca.

Dessuadores

ESP
ORTS
ESPORTS

Medalles
Samarretes
Trofeus

2. AJUTS ECONÒMICS
El suport va destinat al manteniment de l’activitat dels equips que participen en competicions i l’adquisició de material necessari per a la pràctica
esportiva fins a la categoria juvenil. També es dóna suport a l’organització
d’activitats excepcionals.
Durant l’any 2008 s’han entregat un total de 46.139,5 euros, un 28% més
que l’any 2007, concretament s’han entregat 16.139,5 euros més. Aquests
ajuts s’han destinat a 56 entitats esportives, a 2 centres d’ensenyament
i AMPA, a 6 ajuntaments i a 6 centres d’iniciatives socials de treball amb
col·lectius desfavorits.
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TAULA DE REGIDORS I REGIDORES DE
JOVENTUT DEL GIRONÈS
Enguany s’ha creat la Taula Comarcal de Regidors i Regidores de Joventut que té
una funció semblant a la de tècnics però a l’àmbit polític. Aquestes taules tenen
una convocatòria trimestral, tot i això, aquest 2008 se n’han fet 3 trobades.
Els ajuntaments adherits a la Taula són: Bordils, Campllong, Cassà de la
Selva, Flaçà, Fornells de la Selva, Madremanya, Quart, Sarrià de Ter, Sant
Gregori, Sant Jordi Desvalls, Sant Julià de Ramis i Viladasens.

TAULA COMARCAL DE PROFESSIONALS
DE JOVENTUT
Amb l’objectiu de treballar de forma coordinada amb els tècnics i les tècniques
de joventut de les administracions locals del Gironès, s’ha continuat treballant
amb els ajuntaments per consolidar la Taula de Professionals de Joventut.
Els membres de la Taula s’han reunit els mesos de febrer, març, abril, juny, setembre, octubre i desembre. Aquestes trobades permeten fer el seguiment de
les polítiques de joventut municipals més efectives i es pot establir un intercanvi més productiu entre els diversos professionals de joventut de la comarca.

TÈCNICS/TÈCNIQUES DE JOVENTUT
COMPARTITS/COMPARTIDES
Amb aquest projecte, s’ha continuat donat impuls a les polítiques de joventut
a municipis i s’ha ofert 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 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 i intentar donar resposta a les necessitats de la població jove de municipis de
menys de 2000 habitants.
Per altra banda, s’ha signat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de
Quart pel mateix motiu, per tal que un professional de joventut amb experiència ho tiri endavant des del mateix municipi.
També s’han realitzat reunions de treball per planificar l’estratègia per iniciar
el Pla local de Joventut a Llagostera. A finals d’any s’ha signat el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Llagostera i el Consell Comarcal del Gironès, per un període de 14 mesos.

OFICINA JOVE
Durant aquest 2008 s’han mantingut reunions polítiques i tècniques per
aconseguir signar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Girona, la Secretaria de Joventut i el Consell Comarcal del Gironès per impulsar
una Oficina Jove a la comarca.
Aquest nou equipament juvenil, que s’inaugurarà a principis del 2009 i se
situarà a l’Estació Jove de Girona, serà una finestreta única que acollirà
tots els serveis d’emancipació destinats a les persones joves de la ciutat i
de la comarca: Borsa Jove d’Habitatge, Oficina Jove de Treball, Punt d’Informació Juvenil, coordinació amb el Centre de Salut Jove, assessorament
legal i un nou servei d’emprenedoria. .
Treballarà en xarxa amb la resta de serveis públics i administracions implicades de la comarca per donar un servei personalitzat, atenent d’una
manera integral i pròxima qualsevol dels temes que afecten la seva emancipació: habitatge, treball, formació, salut, cultura, mobilitat...

BUS JOVE
LEnguany, i donant continuïtat a la iniciativa d’organitzar 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 24 d’octubre i 2 de novembre. Durant les
9 nits, es va poder gaudir del servei de bus nocturn amb una oferta àmplia
d’horaris i recorreguts.
Ruta 1: Girona, Salt i Bescanó
Ruta 2: Girona, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis
Ruta 3: Fornells de la Selva, Vilablareix
Ruta 4: Sant Gregori, Canet d’Adri
Ruta 5: Celrà, Bordils, Flaçà, Sant Joan de Mollet, Sant Martí Vell i Madremanya
Ruta 6: Llagostera, Cassà de la Selva, Quart i Girona
Ruta 7: Medinyà, Cervià de Ter, Viladasens, Sant Jordi Desvalls
Ruta 8: Girona ciutat
Per afavorir l’ús d’aquest transport, a més de fer-ne difusió, entre el jovent
es va repartir una targeta de descompte. També es va regalar a tothom qui
comprava 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 8.427 persones que van utilitzar el servei
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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 i Flaçà i la segona, Celrà i
Bordils. Aquest servei, el van utilitzar 152 joves d’entre 16 i 25 anys.
També es va organitzar un autobús de nit per anar a les festes de Banyoles. La ruta unia 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 81 joves d’entre 16 i 25 anys.

ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ JOVE: ACTIVI’TAST
Aquest estiu s’ha impulsat un nou programa de dinamització juvenil Activi’tast, amb l’objectiu d’oferir als ajuntaments propostes d’activitats per
a joves dels municipis del Gironès.
El programa ha consistit a oferir un seguit d’activitats pensades per a
joves de 12 a 20 anys, les quals fossin molt fàcils d’organitzar i de participar-hi. Principalment han estat esports col·lectius com el futbol i el bàsquet, tallers, campionats de videojocs, sortides a la platja o a fer esports
d’aventura, etc.

CURSOS DE DIRECTOR/A I/O MONITOR/A DE LLEURE
En col·laboració amb CEPROM i el Consorci de Formació Contínua de la
Generalitat de Catalunya, s’ha organitzat un curs de director/a d’activitats
en el lleure. Aquest curs té una durada de 370 hores, de novembre a març
de 2008, i es realitza al Consell Comarcal del Gironès dimarts, dijous i dissabtes. El curs està dirigit a persones que estiguin treballant i que tinguin
experiència en el sector del lleure i/o tinguin el títol de monitor/a.
Aquest curs s’ha iniciat recentment amb un grup de 20 alumnes de diferents municipis del Gironès.

ACCIONS I/O PROGRAMES DIRIGITS A JOVES
DELS CENTRES D’ENSENYAMENT SECUNDARI
DE LA COMARCA DEL GIRONÈS
FIRA EXPO JOVE 2008
Aquest any, el mes de gener, s’ha organitzat la tercera edició d’aquesta
Fira. El motiu és orientar el futur del jovent en els àmbits de la formació,
el treball, la salut i l’habitatge. Durant quatre dies s’ofereixen en un únic
recinte diversos estands promoguts per institucions públiques i empre-

ses privades d’arreu de Catalunya per donar a conèixer els serveis que
promouen per a joves.
Paral·lelament, el Consell Comarcal del Gironès oferia la possibilitat de
visites concertades per a alumnes dels centres de secundària. També,
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 del jovent que finalitza l’ensenyament obligatori i de
les informacions que podien trobar en els estands d’Expo Jove.
En aquesta edició hi van assistir més de 6000 joves d’entre 16 i 20 anys.
A les visites guiades que ofereix el Consell Comarcal hi van assistir 5885
alumnes, 4428 de 4t d’ESO i 1457 de cicles formatius i de batxillerat.
Per comarques els 5885 alumnes es distribueixen de la següent manera:

COMARCA
Gironès
Baix Empordà
Alt Empordà
La Selva
Garrotxa
Pla de l’Estany
TOTAL

ALUMNES
1964
1107
1086
970
455
303
5885

CAMPANYA ALIMENTACIÓ I JOVES AVUI
Durant el curs 2007-2008 es va portar a terme la desena edició d’aquesta campanya. En aquesta edició hi van participar 8 centres amb un
total de 644 alumnes. Va ser una edició peculiar ja que només es va
realitzar durant el segon trimestre (febrer i març) i només es van poder acceptar 17 grups.
Com en les anteriors edicions, la campanya consisteix en una sessió
formativa realitzada fora de l’àmbit escolar propi, que es realitza a
l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona.
Per impulsar aquest programa es treballa conjuntament amb l’equip d’infermeres del programa Salut i Escola que són referents del centres respectius.
Durant el curs 2008-2009 n’estem duent a terme l‘onzena edició, a la qual,
es preveu que hi participin 1061 alumnes de 14 centres de la comarca. En
total es faran 27 jornades. 596 alumnes hi participaran aquest 2008 i la
resta ho farà a partir de febrer de 2009.
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SUPORT ALS PREMIS ALS TREBALLS DE RECERCA (UDG)

2007-2008
DATA
20/02/08
22/02/08
29/02/08
03/03/08
04/03/08
07/03/08
10/03/08
12/03/08
13/03/08
26/03/08
27/03/08
03/04/08
08/04/08
10/04/08
14/04/08
15/04/08
17/04/08

CENTRE

nº ALUMNES

Els Maristes
Els Maristes
La Salle Girona
La Salle Girona
La Salle Girona
La Salle Girona
St. George
Salvador Espriu
Salvador Espriu
Vedrunes
Vedrunes
Pompeu Fabra
IES Cassà
IES Cassà
Narcís Xifra
IES Cassà
Narcís Xifra
Joves participants

2008-2009

27/10/08
28/10/08
06/11/08
10/11/08
11/11/08
18/11/08
19/11/08
20/11/08
21/11/08
24/11/08
25/11/08
27/11/08
03/12/08
04/12/08
05/12/08

Vedruna
Vedruna
Montilivi
La Salle Cassà
Montilivi
La Salle Girona
La Salle Girona
Montilivi
Carles Rahola
La Salle Girona
La Salle Girona
Narcís Xifra
Llagostera
Narcís Xifra
Carles Rahola

10/02/09
11/02/09
13/02/09
18/02/09
05/03/09
03/03/09
11/03/09
12/03/09
19/03/09
24/03/09
30/03/09
31/03/09

Santa Eugènia
St. George
Santa Eugènia
Santa Eugènia
Pare Coll
Pare Coll
Els Maristes
Els Maristes
Vallvera
Pompeu Fabra
IES Cassà
IES Cassà
Joves participants

49
43
32
33
28
32
48
48
48
32
32
28
40
40
45
26
40
644
32
29
37
52
54
30
30
37
45
30
30
50
45
50
45
50
40
50
25
38
38
45
45
46
30
24
34
1061

Enguany, 21 treballs de recerca s’han presentat als premis dels treballs de
recerca organitzats per la Universitat de Girona. El premi comarcal va ser
per a “LES EMPRESES EXPORTADORES DE LA COMARCA DEL GIRONÈS” realitzat per la Montserrat Cadena i Serramitjana de l’Escola Vedruna de Girona.

PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ JOVE
XARXA D’EDUCADORS EN EL LLEURE

un projecte local en el país escollit. La persona voluntària participa en
un projecte que li permet adquirir noves competències, ampliar els seus
horitzons i descobrir un nou entorn cultural i social.
La Mercè Claramunt va participar com a voluntària 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 2008.
El mes de setembre, va incorporar-se al projecte la Sílvia Corominas Planella, que hi participarà fins al juliol de 2009.

Aquest any, la Xarxa d’Educadors en el Lleure, com a entitat amb personalitat jurídica pròpia, va organitzar amb el suport del Consell Comarcal del
Gironès i de l’Ajuntament de Sant Gregori una jornada de jocs dirigida a
joves que treballen amb infants i joves promovent el lleure.
La jornada es va desenvolupar tot un dissabte al matí on es van realitzar
sessions de diferents tipologies de jocs. L’organització va dividir els assistents en 3 grups de manera que cada grup treballava una tipologia de
jocs: jocs d’exterior, jocs culturals i jocs teatrals. Finalment va haver-hi
una estona de revisió on es va valorar tota la jornada i es va veure que
iniciatives d’aquest caire són necessàries per al món del lleure educatiu.
El dissabte 22 de novembre va tenir lloc una jornada dirigida a socis i sòcies de
la Xarxa d’Educadors en el Lleure. Aquesta sessió es va realitzar a la sala d’actes
del Consell Comarcal del Gironès. Va ser interessant poder intercanviar experiències i parlar de les necessitats que tenen com a professionals del sector.
També va servir per presentar l’actualització de la seva web:
http://www.xarxalleure.com

POTESTATS D’EXECUCIÓ EN MATÈRIA
D’INSTAL·LACIONS JUVENILS I SEGUIMENT
DE LES ACTIVITATS DE LLEURE

MANTENIMENT DE LA WEB D’ENTITATS JUVENILS

SEGUIMENT DE LES ACTIVITATS D’ESTIU PER A
JOVES

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.

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 a
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 amb tasques de voluntariat en

JORNADA FORMATIVA SOBRE NORMATIVES
(SECRETARIA DE JOVENTUT I SANITAT)
Dimecres 21 de maig, a les 19.30 hores, va tenir lloc a la seu del Consell Comarcal del Gironès la sessió “Seguiment, normativa i control dels casals i activitats
de lleure per a infants i joves menors de 18 anys” amb l’objectiu d’informar del
procediment que se seguiria a l’estiu, així com per establir un bon canal de
relació i coordinació amb les entitats promotores de les activitats.
Es va comptar amb la col·laboració de la Coordinació Territorial i de l’Agència
de Protecció de la Salut, que també realitza els corresponents controls.
La sessió anava dirigida a regidors o regidores dels ajuntaments que promouen les activitats per a infants i joves, també a les AMPA i a entitats de
lleure o empreses que organitzen i desenvolupen les activitats.

Un any més el Consell Comarcal del Gironès ha rebut l’encàrrec de realitzar
durant l’estiu visites de comprovació i seguiment de les activitats en el
temps lliure en què participen joves menors de 18 anys, aplicació del Decret
137/2003, de 10 de juny.
Aquest estiu, a la comarca del Gironès, entre els ajuntaments i entitats de
lleure s’han realitzat 65 casals d’estiu de lleure per a infants (a Bescanó, Bordils, Campllong, Cassà de la Selva, Celrà, 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) i 12 colònies.
Enguany, el Consell Comarcal ha pogut fer el seguiment de 38 casals
infantils de lleure per a infants i joves.
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CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT

SER
VEIS
SERVEIS
SOCIALS

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 la comarca del Gironès i de Salt.
Mitjançant els sis Equips Bàsics d’Atenció Social Primària, 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 2008 ha
estat potenciant programes i serveis de caràcter cívic, social i/o assistencial
i també de caràcter preventiu.
Actualment ens trobem en una fase de consolidació de la nostra activitat,
amb la voluntat de liderar en el territori polítiques socials innovadores, i
d’acord amb el marc normatiu amb l’entrada en vigor de la Llei de serveis
socials de Catalunya o la Llei estatal de dependència.

PERSONES ATESES PELS SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA - GIRONÈS
UBASP (1) Habitants (2)
2006
2007
2008
UBASP-III
4829
339
342
585
UBASP-IV
9836
1025
1411
1719
UBASP-V
11398
747
800
1218
UBASP-VI
8372
854
1002
1185
UBASP-VII
7614
862
935
1517
UBASP-VIII
5532
278
337
703
TOTALS
47581
4105
4735
6927

SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA

Les persones que s’han adreçat als professionals de Serveis Socials d’Atenció Primària ho han fet per iniciativa pròpia o bé han estat derivades per
d’altres serveis (serveis sanitaris, educatius, etc.).
Les consultes s’han traduït en TIPUS DE PROBLEMÀTIQUES:
			
2007
2008
ECONÒMIQUES		
Habitatge		
32
212
Econòmiques		
598
373
Aspectes laborals		
292
313
Mendicitat i transeünts		
17
12
		
subtotal
939
910
SALUT-DISCAPACITATS
Salut		
665
860
Disminucions
204
387
Drogodependències		
126
99
		
subtotal
995
1346
INADAPTACIÓ SOCIAL
Aprenentatge		
110
360
Dificultats relacions familiars
130
153
Maltractaments		
189
330
Inadaptació social		
60
467
		
subtotal
489
1310
TOTALS
2423
3566

La comarca del Gironès està subdividida en zones on els Equips Bàsics
d’Atenció Social Primària (EBASP) atenen tota la població de la comarca i
presten atenció social i socioeducativa.
Aquests equips estan formats per un/a treballador/a social i un/a educador/a social,
que ofereixen informació, orientació i assessorament social, inter-venció i diagnosi
de determinades necessitats socials i s’encarreguen de la gestió de les prestacions
econòmiques, tecnològiques i de serveis, com són el Servei d’Ajuda a Domicili (SAD)
i el Servei de Teleassistència, que queden complementats pel Programa Xec Servei
impulsat per l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès.
Com a servei complementari, durant l’any 2008 s’ha continuat oferint un
Servei d’Atenció a les Dependències, dins 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) adscrit al Departament d’Acció Social i Ciutadania de
la Generalitat de Catalunya, i s’ha continuat treballant per oferir a la ciutadania un Servei de Teràpia Ocupacional i un Banc d’Ajudes Tècniques (AT) amb
una gran acollida per part de les persones beneficiàries i els seus familiars.

Atenció social individual i familiar
Durant l’any 2008, unes 6.927 persones han estat ateses per les UBASP del Gironès, bé sigui per consultes d’informació, orientació i assessorament o bé per
rebre tractament i ajuda social en situacions familiars que ho requereixen.

(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. 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.
(2) Segons dades d’IDESCAT de l’any 2008.
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COL·LECTIUS

SAD 2007

2008

Infància/adolescència 10
Gent gran
88

18
134

TOTALS

152

98

Servei d’Atenció Domiciliària

Banc d’Ajudes Tècniques i Servei de Teràpia Ocupacional

Accions 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 problemàtiques familiars.
Durant aquest any s’han atès un total de 152 persones que presentaven
dificultats per valer-se per si mateixes o per una problemàtica familiar.
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.

El Banc d’Ajudes Tècniques (AT) i el Servei de Teràpia Ocupacional donen resposta a
la complexa problemàtica que comporta la cura de persones amb diferents
graus de discapacitat.
El servei, a més d’assessorar i d’oferir dispositius per millorar la funcionalitat en les tasques de la via diària, assessora en tècniques rehabilitadores/
compensatòries i ergonomia, orienta en adaptació de l’entorn i supressió
de barreres arquitectòniques i ofereix formació de manera informal a les
persones cuidadores.
Durant l’any 2008 han estat derivades al servei un total de 143 sol·licituds
de les quals 133 pertanyen a les UBASP i el Servei de Dependències i 21
sol·licituds pertanyen a la xarxa sanitària que dóna cobertura al territori
del Consorci de Benestar Social Gironès- Salt. La tipologia de persones usuàries predominant són majors de 65 anys amb gran dependència i pèrdua
de la funcionalitat per realitzar les activitats de vida diària. És per això que
presenten la necessitat d’un/a cuidador/a o assistent personal.

Serveis complementaris al Servei d’Atenció Domiciliària
El Servei de Teleassistència consisteix en un equip tecnològic adequat
i professional que a través d’un aparell al domicili connectat a la línea
telefònica realitza controls telefònics diaris. En cas de petició d’ajuda de
la persona usuària s’assegura una resposta ràpida a les eventualitats que
el puguin sobrevenir.
El Servei de Teleassistència es presta a través d’un conveni amb Sergesa
Televida, i durant l’any 2008 el cost del servei ha estat de 2,75€/mes.
L’augment d’aparells i la disminució del preu per aparell ha estat possible
amb motiu de la signatura d’un conveni, el mes d’abril, entre el Consorci
de Benestar Social Gironès-Salt, la Diputació de Girona i l’IMSERSO. En total s’han instal·lat 115 aparells al Gironès (exceptuant Girona i Salt) i 21 al
municipi de Sarrià de Ter.

Servei d’Atenció a les Dependències
Amb l’aprovació de la Llei de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les
persones amb dependència es reconeix un nou dret universal i subjectiu. Per tal
de donar cobertura aquest dret es crea el Sistema per l’Autonomia i Atenció a les
dependències que acorda el barem del grau i nivell de dependència, i que compta
amb la coordinació d’equips interdisciplinaris i intercomarcals impulsats per la Generalitat. El dictamen resultat de la valoració indicarà al mateix temps la cartera
de serveis i prestacions econòmiques a que té dret el ciutadà en funció del grau
i d’acord amb la llei. L’aplicació d’aquest serveis i prestacions econòmiques es fa
mitjançant els PIA (Pla Individual d’Atenció), que són ratificats en aquest cas pel
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.
El 2008 s’han realitzat 393 resolucions i s’han ratificat 326 PIA, cosa que representa un 83% d’assoliment en els objectius marcats pel ProdeP.

ÀREA DE PROGRAMES
Escola de Pares i Mares del Gironès
Durant el 2008 i per quart 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. A través de cicles de xerrades, es parla de tot
allò que preocupa els pares en la relació i l’educació dels fills i les filles.
L’Escola de Mares i Pares del Gironès serveix per compartir experiències.
Durant el 2008 l’activitat s’ha realitzat a 11 municipis de la comarca del
Gironès (Aiguaviva, Sant Gregori, Cervià de Ter, Vilablareix, Cassà de la Selva, Celrà, Bescanó, Fornells de la Selva, Quart i Sant Jordi Desvalls) i s’ha
comptat amb l’assistència de 161 pares i mares.

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. Aquest servei es realitza des de 5
punts d’atenció a la comarca a hores convingudes.
Durant el 2008, el Servei de Teràpia Familiar ha atès unes 30 famílies del Gironès, amb
les quals ha realitzat 234 sessions, amb una mitjana de 7,6 sessions per família.
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CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT
Taller d’habilitats per a joves. FOTOACCIÓ
Per segon any consecutiu, el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt ha portat a terme a l’IES Cassà de la Selva, el Taller
d’Habilitats per a joves Fotoacció, dirigit a joves d’entre 14 i 16
anys. El taller compta amb el treball conjunt de dos educadors
del Consorci i la psicopedagoga del centre i té com a objectiu
fomentar actituds prosocials entre els joves, per millorar la seva
relació amb l’entorn, els companys i la família.
A més, per segon any consecutiu l’alumnat de IES Cassà de la Selva ha presentat els seus treballs en una exposició que s’ha pogut
veure, durant el febrer del 2009, a la Sala La Coma.

Projecte Padeia
El projecte Padeia forma part del programa maternoinfantil del Pla
d’infància i família del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt. El
seu objectiu és sensibilitzar i orientar les famílies sobre les necessitats i drets dels infants de zero a tres anys, i sobretot treballar la
vinculació sana entre pares i fills com a mesura preventiva.
Per tal de dur a terme aquest projecte, s’ofereix un espai formatiu i de reflexió sobre la criança i el vincle pares-fills. S’organitza
en grups d’un màxim de 15 mares i/o pares i es realitzen sessions
d’una hora i mitja de durada. Durant l’any 2008 s’ha realitzat una
sessió a Cassà de la Selva i una altra a Celrà.

Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència
(EAIA)
L’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència del Gironès 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. El total de casos (menors)
atesos pel servei durant l’any 2008 és de 375.

Pla integral d’acollida i mediació del Gironès
Davant del repte que suposa l’arribada de persones estrangeres,
amb freqüència procedents de països de cultures i costums molt
diferents als nostres, el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt,

amb el suport de la Secretaria d’Immigració del Departament
d’Acció Social i Ciutadania, ofereix als ajuntaments un Pla integral d’acollida adaptat a la realitat sociocultural de cada municipi. Aquest programa d’acollida representa l’inici de les actuacions en l’àmbit de les polítiques d’immigarció que s’han anat
implantant progressivament en el territori i que consisteixen en
un punt de partida per al desenvolupament d’iniciatives i accions planificades d’integració i de gestió de la diversitat cultural.

Servei Integral d’Acollida i Mediació
El Servei Integral d’Acollida del Gironès té com a objectiu fonamental i definitori d’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.
El Consorci compta amb 4 punts locals d’acollida en els pobles de
Bordils, Celrà, Cassà de la Selva i Flaçà.
Al llarg del 2008 el Servei d’Acollida i Mediació ha registrat un
total de 2.654 demandes, moltes de les quals corresponen a sol·
licituds de mediacions per part d’altres serveis comunitaris. Actuacions que ha dut a terme:
Constitució de taules tècniques de treball
Al llarg del 2008 s’han constituït dues taules tècniques integrades
per professionals dels diferents àmbits comunitaris de la zona
de Bordils, Celrà i Flaçà i del municipi de Cassà. Aquestes taules
neixen amb la finalitat de trobar respostes de manera global i
interdepartamental als reptes que el fet migratori comporta.
Programa de formació sobre interculturalitat i immigració
Derivat de les demandes del col·lectiu immigrant i d’altres serveis comunitaris, i de les dades d’analfabetisme detectades mitjançant el registre del Servei d’Acollida, durant la segona meitat
de l’any passat, es posà en marxa un nou programa formatiu
integral que preveu diferents moduls d’aprenentatge i itineraris
personalitzats, progressius i adaptats a les especialitats i necessitats formatives de l’alumnat.
Creació d’una base de dades
L’anàlisi de les dades obtingudes mitjançant els diferents regis-

tres que ha fet servir el Pla d’Acollida ha permès avaluar el servei
engegat, conèixer les característiques, els contexts i les situacions de la població immigrada de la comarca i ha facilitat també, preveure i adaptar les accions i les línies de treball a aquesta
realitat a fi de millorar-la i de garantir la convivència i la cohesió
social dels municipis de la nostra comarca.
Programa de formació integral
Derivat de les demandes del col·lectiu immigrant i d’altres serveis comunitaris, i de les dades d’analfabetisme detectades mitjançant el registre del Servei d’Acollida, durant la segona meitat
de l’any passat, es posà en marxa un nou programa formatiu
integral que preveu diferents mòduls d’aprenentatge i itineraris
personalitzats, progressius i adaptats a les especialitats i necessitats formatives de l’alumnat.
Sessions formatives d’acollida
Al llarg de l’any s’han realitzat 22 tallers d’acollida. La selecció
dels temes tractats es va efectuar atenent, a les necessitats formatives detectades des del mateix Servei d’Acollida, o des d’altres serveis o per a les demandes de les persones usuàries.
L’aula de formació instrumental bàsica
S’adreça bàsicament a dones immigrades analfabetes o neolectores. Al llarg d’aquest primer any de funcionament s’han obert
quatre aules a Bordils, Flaçà, Celrà i Cassà de la Selva i s’han fet
assessoraments i orientacions a grups de persones voluntàries
que desenvolupen tasques d’alfabetització amb aquest col·lectiu
en els pobles de Sant Jordi Desvalls i Quart.
Curs bàsic d’informàtica
Per tal de complementar les accions educatives engegades i
dotar l’alumnat de noves competències i eines formatives, s’ha
organitzat a Cassà de la Selva un curs inicial d’informàtica obert
a tota la població.
Cursos inicials de català
El Pla d’Acollida del Gironès va sol·licitar a la Secretaria per a la Immigració la subvenció de 8 cursos de català a fi de facilitar l’acolliment lingüístic de la població nouvinguda. D’aquests cursos, 5 es
van organitzar a Cassà, 1 a Celrà, 1 a Bordils i l’últim a Flaçà.
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Cicle formatiu adreçat a dones
Entre el col·lectiu de persones que teníem registrades en els nostres punts d’acollida destacava en tots els municipis la presència de dones d’origen sudsaharià i del Marroc que presentaven
característiques comunes: falta d’arrelament a l’entorn i perill
d’aïllament social, manca d’expectatives futures respecte a la
seva capacitació personal i promoció social i manca de formació
bàsica instrumental. És per això que s’ha organitzat una activitat
d’acollida comunitària i de coneixement de l’entorn a Cassà de la
Selva, Celrà i Bordils, amb la participació de 55 dones.

Pla d’igualtat d’oportunitats i de gènere 2006-2010
El Pla d’igualtat d’oportunitats i de gènere 2006-2010 el van aprovar el Consorci, el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament
de Salt i durant aquest any 2008 s’hi ha adherit els ajuntaments
de Quart, Sant Jordi Desvalls, Madremanya, Viladasens, Cervià de
Ter, Bescanó i Flaçà.
El Pla és un programa marc que ha esdevingut l’eina fonamental de treball i consolidació de les polítiques de gènere de forma transversal al territori. Té 7 programes generals que tenen
a veure amb l’organització corporativa, el disseny del territori,
benestar social i població, educació, treball i conciliació, temps i
participació i salut.
Aquestes són les accions del PIG durant el 2008
- Adequar el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt als principis de les polítiques d’igualtat d’oportunitat i de gènere amb la
revisió de la documentació tècnica, administrativa i de publicitat
per tal que el llenguatge usat no sigui ni sexista ni androcèntric.
- Implantació del Servei d’informació i atenció a les Dones (SIAD)
com a espai de dinamització i difusió de les polítiques de dones
al territori. El SIAD és el responsable de la implantació i desenvolupament del Pla d’Igualtat del Consorci. El novembre de 2008
es van posar en funcionament els 6 punts comarcals del SIAD
previstos. S’han obert punts d’atenció setmanal a Cassà de la
Selva, Llagostera i Sarrià de Ter, quinzenals a Sant Gregori, Sant
Jordi Desvalls i Quart i 2 matins i 2 tardes a Salt, que és la seu
central del SIAD.

El 12 de desembre es va realitzar la presentació oficial del SIAD
amb la presència de la presidenta de l’ICD Marta Selva. El servei va adreçat a totes les dones del Gironès i ofereix informació,
orientació i assessorament en aspectes d’àmbit laboral, social,
personal, familiar i d’altres, amb especial atenció a la detecció
de les violències contra les dones.
- Tallers per a la prevenció de la mutilació genital femenina. El
SIAD i el Pla d’immigració van col·laborar amb el Departament de
Salut per a la organització dels tallers per a la prevenció de la
MGF que els 16 i 17 de novembre van tenir lloc a Salt i Cassà de
la Selva. Van ser 4 tallers dirigits a homes i dones sudsaharians
provinents de països on encara es manté la pràctica de la mutilació genital femenina, bàsicament Gàmbia, Senegal i Mali.
- Tallers de seguretat contra la violència vers les dones: estratègies i defensa personal. S’han programat 5 tallers sobre Defensa
personal per a dones, organitzats pel SIAD amb la col·laboració
de l’associació Girona Judo. Aquests tallers teòrics i pràctics han
tractat els aspectes psicològics i físics que intervenen en les situacions d’intimidació i intents d’agressió contra les dones.

Pla de gent gran
Estudi de necessitats socials. ”75 i més “
L’estudi de risc social sobre la població major de 75 anys té com
a objectiu principal detectar els casos de risc social, proposar
accions perquè les desatencions quedin cobertes i plantejar estratègies per informar o orientar la població dels serveis i recursos adreçats a la gent gran. L’any 2008 s’han realitzat 1.215
enquestes en els municipis de Cassà de la Selva, Llambilles,
Campllong, Fornells de la Selva i Sant Julià de Ramis.

Tallers de Memòria
Es tracta de diferents activitats orals o escrites dirigides a treballar les diferents àrees cognitives com són: orientació del
temps, espai i persona; atenció i percepció; memòria; llenguatge; funcions executives; càlcul. Els grups de treball són de 10
a 15 persones i estan conduïts per una psicòloga. Enguany s’ha
comptat amb la participació de 248 persones d’entre 47 i 88 anys
en els tallers de memòria que s’han organitzat en els municipis

de Viladasens, Sant Jordi Desvalls, Cervià de Ter, Cassà de la Selva, Llambilles, Bordils, Quart, Madremanya, Sant Julià de Ramis,
Campllong, Bescanó, Flaçà i Sant Joan de Mollet.

Servei de Transport Adaptat
El Servei de Transport Adaptat es configura com un servei porta a
porta que té com a finalitat facilitar el transport de les persones
amb discapacitat, 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
afavorir la seva integració en l’entorn.
Durant l’any 2008, i dins la convocatòria de transport adaptat
del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, es van resoldre 115
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.
Durant l’any 2008, el Consell Consultiu de la Gent Gran 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 en el moment de la finalització del film. En total durant el 2008 s’han organitzat 9 sessions
de cinema-debat en les quals hi ha participat unes 1.620 persones de més de 60 anys.

VII Jornada “PER UN FUTUR MÉS CLAR”
El 18 de novembre de 2008 es va celebrar a l’auditori Narcís de
Carreras de La Caixa la VII edició de la jornada PER UN FUTUR
MÉS CLAR, enguany centrada a debatre entorn a la Llei de dependència. La jornada és organitzada conjuntament pels consells
consultius de la gent gran de les comarques de la demarcació de
Girona, i compta amb la col·laboració del Departament d’Acció
Social i Ciutadania i el suport de La Caixa.
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CULTURA
TEATRE
L’Àrea de Cultura del Consell Comarcal, juntament amb la Diputació de Girona, han presentat aquest any 2008 la quarta edició d’Escenaris, un projecte
que promou el teatre professional de petit format pels pobles de la comarca.
En total en aquesta edició hi han participat 15 ajuntaments amb un objectiu
comú: afavorir la qualitat de vida dels seus habitants amb espectacles teatrals
de companyies professionals. Escenaris compta amb la direcció artística i la
producció executiva de La Troca i amb el patrocini d’El Punt.
El nombre total d’espectadors ha estat de 5.590. En aquesta edició s’han presentat 37 espectacles amb un total de 50 representacions:

Exèmplums – Cia. Pa Sucat
Alegretto – Cia. Teatre Mòbil
El cel de Mozart – Cia. Microcosmos
El cel de Mozart – Cia. Microcosmos
La caputxeta vermella – Cia. Dansa Cotton
Les sabates noves… - Cia. Anna Roca
Les sabates noves… - Cia. Anna Roca
Operació A.V.I. – The Farrés Brothers
Giralluna – Cia. Marcel Gros
La llegenda de St. Jordi – Cia. La Minúscula
Embolic a la granja – Cia. La Baldufa
La Maurina… - Cia. La Minúscula
Contes del cel – Cia. Xirriquiteula

Escenaris inaugurals

Escenaris mòbils

CULTURA

Grans Escenaris

Teatre de Salt
Rambla de la Llibertat de Girona

Teatre per a adults

Lúcid – Cia. La Planeta
Itinerari de paraules – Cia. M. Carulla
Itinerari de paraules – Cia. M. Carulla
Itinerari de paraules – Cia. M. Carulla
Tres cadires – Cia. Entàndem
Tres cadires – Cia. Entàndem
Clack! – Cia. Capa i Espasa
Còmica vida – Cia. Per-versions
Cascai – Cia. Cascai Teatre
Llegendes i misteris… - Cia. Quim L.
Llegendes i misteris… - Cia. Quim L.
Tal com sóc – Cia. Pere Hosta
Tal com sóc – Cia. Pere Hosta
Mentida – Cia. La Troca
Mentida – Cia. La Troca
Teràpia de grup per a gafes – Cia. Grappa Teatre
L’última habitació – Cia. 4 Produccions
Vibracions – Cia. Marcel Gros

Petits Escenaris
Auuu! – Cia. La Planeta
Auuu! – Cia. La Planeta
Una paradeta particular – Cia. La Bleda
Una paradeta particular – Cia. La Bleda

Bescanó
Sant Julià de Ramis
Llagostera
Cassà de la Selva
Bordils
Sarrià de Ter
Sarrià de Ter
Llagostera
Fornells de la Selva
Sant Gregori
Campllong
Quart
Sant Martí Vell
Sant Gregori
Vilablareix
Sarrià de Ter
Llagostera
Madremanya

Fornells de la Selva
Cassà de la Selva
Sant Jordi Desvalls
Sant Julià de Ramis
Bescanó

Escenaris de circ

màgia

Gran màgiacadabra – Cia. Mag Lari
Big Mc – Cia. Mag Lari
L’inventor d’il·lusions – Enric Magoo
Caravan – Cia. Tot Circ

Fornells de la Selva
Fornells de la Selva
Llagostera
Campllong

Increment de municipis i de representacions

13

13

31

15

2005
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L’Escola de Teatre del Gironès que compta amb el professorat i el projecte
acadèmic del Centre de Formació Teatral El Galliner de Girona, té actualment vuit aules obertes a Celrà (2), Bescanó, Fornells de la Selva, Quart,
Sant Gregori, Sant Julià de Ramis i Sarrià de Ter. El total d’alumnes matriculats el curs 2008-2009 ha estat de 78. La formació de l’ETG permet dotar
els alumnes de tècniques d’expressió corporal, improvisació, mímica, treball d’equip, pèrdua de timidesa... L’ETG vol donar per igual instruments
expressius a tots els alumnes, que vagin més enllà de la pràctica teatral i
que siguin útils per a totes les activitats dels nens i nenes.
Tot i l’existència de vuit aules, l’ETG funciona com una sola escola, amb un
equip de professors, un cap d’estudis, una direcció acadèmica des del Galliner i una direcció de centre des de l’Àrea de Cultura del Consell Comarcal. Cal destacar també el paper de suport que realitzen els ajuntaments
com a oficines de proximitat en els processos d’informació i matriculació.

Nombre d’aules de l’Escola de Teatre al Gironès
2004-2008

2006

2004
2005
2006
2007
2008

Bordils
Quart
Medinyà
Bescanó

Escenaris màgics

9

ESCOLA DE TEATRE DEL GIRONÈS

circ

Hopa-li! – Cia. Tot Circ
Caravan – Cia. Tot Circ
Caravan – Cia. Tot Circ
Perles i plomes – Cia. Los Gingers

Teatre familiar
Sarrià de Ter
Sant Martí Vell
Sant Gregori
Madremanya

Teatre al carrer

Rum rum… - Cia. Xip Xap
Rum rum… - Cia. Xip Xap
Cercatta de nassos – Cia. Pep Callau
Zèppelin – Cia. La Baldufa
King Kong… - Cia. Los Gingers

representacions

CULT
URA

Un roure – Cia. Oamock Ice / Fila 7
Kamchàtka – Cia. Kamchàtka

municipis

ESCENARIS 2008, TEATRE AL GIRONÈS

Campllong
Sarrià de Ter
Cassà de la Selva
Sarrià de Ter
Llagostera
Sarrià de Ter
Bordils
Quart
Llagostera
Sant Jordi Desvalls
Campllong
Cassà de la Selva
Campllong

2007

45

38

50

2008
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3

4

4

4

8

CONVENI AMB TEMPORADA ALTA
Aquest 2008 s’ha renovat el conveni de col·laboració entre l’Àrea de Cultura del Consell Comarcal i Temporada Alta, el qual representa el projecte
cultural de més envergadura de la comarca. Aquest conveni s’afegeix a la
col·laboració econòmica que ja existia en els darrers quatre anys mitjançant la signatura d’un primer conveni l’any 2004.
La novetat d’enguany és la voluntat de traslladar part de la programació
d’aquest festival als pobles de la comarca que comptin amb instal·lacions
adequades. Fins al moment el festival ha desenvolupat la seva activitat
a Girona i Salt. Gràcies a aquest conveni l’edició 2008 de Temporada Alta
ha pogut programar un espectacle al nou centre cultural de Sant Gregori, l’Espai La Pineda. En concret s’hi ha pogut veure La Pesca, de Ricardo
Bartís de la Compañía Sportivo Teatral. D’aquesta manera temporada Alta,

així com fan altres festivals de primer ordre mundial, pot estendre la seva
programació en un radi d’acció més ampli cercant espais adequats a les
necessitats de la seva excel·lent programació. L’Àrea de Cultura del Consell
Comarcal valora molt positivament poder col·laborar amb aquesta ampliació d’espais del festival i veure com els pobles del Gironès poden acollir
peces teatrals de primera línia internacional. Cal dir que l’equipament de
Sant Gregori té unes característiques tècniques de gran nivell.

ARTS ESCÈNIQUES
EMERGENT
L’any 2008 es va realitzar la quarta edició d’Emergent, el festival d’arts
escèniques del Gironès. S’ha configurat com un festival d’estiu diferent de
tots els altres, per altra banda tan nombrosos, que es programen per la
geografia del nostre país. És un festival fet a mida dels petits pobles, amb
una programació molt original, variada i dinàmica, que agrada a un gran
públic, i que és útil per a artistes que volen tenir oportunitat de presentar
el seu treball, així com per a personalitats del món de l’espectacle que
poden presentar-se a un públic nou amb una proximitat poc habitual.
Per a l’edició del 2008, l’Associació Fringe va fer una selecció de propostes entre valors emergents i personalitats del món de l’espectacle amb el
següent resultat: Teràpia de Schock, Roger Costa-Pau, La Maria Rosa amn
l’Ensemble que Si, Elegits, Arnau Vilardebó, Mazoni, David Julià, Orquestra Fireluche, Oriol Ponsatí, Eduard Canimas, Eduard Biosca, Kulactiu, Cris
Juanico duo, Sol fa circ, Cesk Freixas, Fèlix Brunet, Miquel Abras, Katraska,
Gemma Arimany, Jordi Busquets, Quico Pi de la Serra, Christian Atanasiu,
Jordi Garcia-Miquel Sempere, Valeria Guglietti, Roger Mas, Sanjosex, Amarillo i Refugi. En total, més de divuit hores d’espectacles repartits en sis
espais de la comarca i amb una bona presència de públic.
Els pobles participants han estat: Cassà de la Selva, Campllong, Sant Gregori, Sarrià de Ter, Madremanya i Vilablareix.

Increment de pobles participants
2005
2006
2007
2008
1

3

5

6
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CULTURA
PATRIMONI

VISITES GUIADES

GUIA DEL PATRIMONI ARQUITECTONIC DEL GIRONÈS

BANYS ÀRABS

El Consell Comarcal posa a disposició del públic local un servei de visites
guiades en català, el qual es realitza cada dissabte, en dos torns de 12 a 13
hi va inclòs amb el preu de l’entrada. El 2008 hi ha hagut 1.208 assistents a
les visites guiades.

L’any 2008 ha aparegut a les llibreries el tercer volum de la Guia del Patrimoni del Gironès. Recull els elements del patrimoni arquitectònic i arqueològic de Bordils, Cervià de Ter, Flaçà, Juià, Madremanya, Sant Joan de Mollet,
Sant Jordi Desvalls, Sant Martí Vell i Viladasens. Com en els altres dos
volums, la guia pretén ser un element útil per a la consulta d’estudiosos,
al mateix temps que ofereix una lectura amena per a tot tipus de lectors.
Incorpora una base de dades exhaustiva de tots els elements patrimonials
existents, amb textos i fotografies dels elements més destacats i interessants. Les guies també incorporen diverses rutes que suggereixen la manera d’apropar-se a tot aquest patrimoni del Gironès.
Els autors, els historiadors i arqueòlegs Joan Llinàs i Jordi Merino, ja estan
ultimant la quarta edició prevista per a mitjan 2009. El Consell Comarcal
és conscient que el patrimoni dels pobles de la comarca, fins a l’aparició
d’aquesta col·lecció de llibres, ha gaudit de molt poques publicacions, fet
que el fa més vulnerable a accions que en deteriorin els seus valors. És per
això que aquestes guies són un intent de protegir i difondre un patrimoni
de valor incalculable.

Un dels objectius del Consell Comarcal ha estat que els Banys Àrabs complementessin la seva visita monumental amb un seguit d’activitats culturals, que en fessin un lloc d’interès per al públic més proper com a espai de
cultura. Aquestes activitats han de dignificar en tot moment la imatge que
el conjunt té dins el patrimoni català, i més enllà d’aquest fet, donarli més
relleu i coneixement. Al llarg dels anys són moltes les activitats culturals
que tant el Consell Comarcal com altres institucions que n’han sol·licitat
l’ús temporal hi ha programat exposicions, presentacions de llibres, recitals
de poesia, concerts, visites teatralitzades, contes infantils, projeccions de
video-art, obres teatrals, dansa, entre d’altres. En determinades ocasions
les activitats s’emmarquen expressament en l’arquitectura i la història de
l’edifici, i donen un nou punt de vista sobre aquest conjunt romànic, d’altres
activitats busquen un espai simbòlic que aculli les seves propostes.
La programació dels Banys Àrabs ha comptat amb les següents activitats:
- Presentació catàleg Pere Admetlla An-Arquitectures (10 d’abril)
Galeria No+Art 3.14
- Exposició Girona, temps de flors (maig)
Amics de la Girona Antiga – Amics de les flors i els Jardins – Ajuntament de
Girona
- Nit de poesia i música (26 de juny)
Associació Liberpress
- Trobada anual del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona
(27 de juny)
Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona
- Exposició d’escultura contemporània (juliol i agost)
Ferroflèxies – Josep Coll – Consell Comarcal del Gironès
- Jornades europees del patrimoni a Catalunya (26, 27 i 28 de setembre)
Jornades de portes obertes amb diverses sessions de visites guiades gratuïtes.
Departament de Cultura Generalitat de Catalunya – Federació de Municipis
de Catalunya – Associació Catalana de Municipis i Comarques – Museu d’Història de Catalunya – Consell Comarcal del Gironès
- Visites guiades Fires de Sant Narcís (octubre)
Reforç del programa setmanal de visites
- Temporada Alta 2008 (10, 11 i 12 d’octubre)
El cos del Temps. Treball d’experimentació sobre l’espai
Associació Gironina de Teatre – Temporada Alta

www.banysarabs.cat
Aquesta pàgina permet realitzar consultes en català, castellà, anglès i francès, posar-se en contacte amb l’Àrea de Cultura del Consell Comarcal a amb
la taquilla dels Banys Àrabs, fer una visita virtual per l’interior de l’edifici,
conèixer la seva agenda, i naturalment poder accedir a les informacions més
bàsiques per a preparar la visita: preu d’entrada, horaris, dies festius, jornades de portes obertes o descomptes. L’usuari també es pot imprimir un petit
document en PDF amb les dades bàsiques de la seva visita al monument.
Des de la posada en funcionament d’aquesta pàgina web l’increment de visitants ha estat constant, especialment els mesos o setmanes anteriors als
períodes de vacances. També ha agilitzat la relació entre els centres educatius que preparen les seves sortides i el Consell Comarcal i els Banys Àrabs.

Treballs de millora

MÚSICA

L’any 2008 s’han completat els treballs de millora de la zona de taquilla
del monument. Aquest projecte l’han realitzat els Serveis Tècnics del Consell Comarcal i ha comptat amb l’ajut de la Diputació de Girona. Aquestes
millores pretenen oferir unes millors condicions de treball als ordenances
del monument, al temps que millora el servei que es dóna als visitants.

INTRO’08 CONCURS DE MAQUETES MUSICALS
DEL GIRONÈS

BANYS ÀRABS
REPORTATGES REALITZATS EL 2008
DATA

8/2008
15/09/08
14/07/08
14/05/08
4-5/03/08

ENTITAT

Descobrir Catalunya
Mile et une Productions
Productora Antàrtida TV
‘Pagina 2’ RTVE
Triangle editorial

El Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Girona han signat per
segon any consecutiu un conveni de col·laboració per a l’organització del
concurs de maquetes musicals INTRO’08. En aquesta edició s’han creat
dos premis, un per als grups en llengua catalana, i un per a grups en altres
llengües. La participació del Consell Comarcal en aquest concurs permet
que una de les sessions finals es pugui celebrar en un poble de la comarca
del Gironès. En aquest 2009 ha estat Sarrià de Ter la població que ha acollit un concert amb els finalistes.
Les dues línies de concurs han gaudit d’una bona participació de grups i
amb una qualitat molt remarcable. La final del concurs es va celebrar al
recinte de la Devesa durant les Fires de Sant Narcís.

col·laboració amb les dues entitats dedicades a la promoció de la fotografia a la comarca del Gironès, Zoom Amics de la Fotografia se la Vall del
Llémena i l’Associació Fotogràfica de Salt, s’ha presentat la 16ª edició del
tradicional concurs Fotogràfic del Gironès, que també en aquesta ocasió
s’ha presentat en format de ral·li fotogràfic per diversos indrets de la geografia del Gironès. El concurs reparteix 1.900€ en diversos premis.

AJUTS A LA GESTIÓ CULTURAL
La campanya d’ajuts del Consell Comarcal a la gestió cultural dels municipis de la comarca ha beneficiat en la seva edició 2008 als següents
ajuntaments: Aiguaviva, Bescanó, Bordils, Campllong, Cassà de la Selva,
Celrà, Fornells de la Selva, Llagostera, Sant Gregori, Sant Martí de Llémena,
Sant Martí Vell i Vilablareix.

ENTITATS - WEB D’ENTITATS I REVISTA FM
Mitjançant un convenu de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’entitat Cultural SN, s’ha procedit a l’actualització de les dades
del buscador d’entitats del Consell Comarcal. Cultura SN es compromet al
llarg de dos anys a la constant revisió de les nombroses dades existents
en aquest buscador, així com a promoure’n la seva difusió. Paral·lelament
el Consell Comarcal dóna suport a la revista FM, que edita l’esmentada
associació, la qual esdevé una eina de relació per a les entitats de la comarca del Gironès, amb reportatges, noticies i entrevistes d’interès per a
les persones vinculades a associacions de tot tipus.

SORTIDES CULTURALS
El Consell Comarcal del Gironès segueix aportant els grans espectacles
teatrals de Catalunya als pobles de la comarca amb un servei d’autocars
amb guies. D’aquesta manera es posen les màximes facilitats per poder
assistir a espectacles teatrals de la cartellera de Barcelona i Girona.
En el programa de sortides 2008 hi ha participat els municipis de Aiguaviva, Campllong, Cassà de la Selva, Llagostera, Llambilles, Quart, Sant Jordi
Desvalls, Sant Julià de Ramis, Viladasens.

FOTOGRAFIA - 16è CONCURS FOTOGRÀFIC
El Consell Comarcal sempre ha tingut un apartat dedicat al món de la
fotografia, el qual ha sigut testimoni aquests darrers anys de l’evolució
tecnològica i social d’aquesta activitat. Enguany gràcies a un conveni de
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CULTURA · LES BERNARDES
GESTIÓ DE SERVEIS
COMPOSTATGE CASOLA (6a FASE)
Els municipis d’Aiguaviva, Bescanó, Bordils, Campllong, Cassà de la Selva,
Celrà, Cervià de Ter, Llambilles, Quart, St. Andreu Salou, St. Gregori, St.
Jordi Desvalls, St. Julià de Ramis, St. Martí de Llémena, St. Martí Vell i
Vilablareix s’acullen a la 6a fase del compostatge casolà i amplien així el
nombre de compostaires inscrits en fases anteriors. En total a la comarca
ja comptem amb més de 600.

CURSOS

PROJECTE DE COMPOSTATGE COL·LECTIU AL SANTUARI DELS ÀNGELS

Llengua anglesa (4 nivells), Llengua francesa
(3 nivells), Informàtica, Internet , Fotografia
digital, Cuina (3 cursos), Tast de vins nivell inicial , Tast de vins nivell mitjà, Cuina de Nadal,
Cuina per a joves, Cuina de peix, Ioga, Gimnàstica de manteniment, Tai-txí, Jardineria,
labors, labor de retalls (patchwork), Curset
terapèutic per deixar de fumar, Curset mensual de manipulació d’aliments.

L’objectiu del projecte és poder gestionar tota la fracció orgànica generada pel restaurant del santuari de la manera més autosuficient possible,
mitjançant tres compostadors de 2.000 litres. En total 6.750 kg de residus orgànics s’han gestionat de forma autosuficient als Àngels durant
el 2008.

CompostARC 2008
El dia 9 de febrer s’organitza una sessió de difusió sobre la campanya del
compostatge casolà que es porta a terme al santuari dels Àngels. Aquesta
sessió s’emmarca dins la celebració de la Setmana del Compostatge, CompostARC 2008.

CONFERÈNCIES
Cicle de conferències contra el càncer “Tabac”

ALTRES CURSETS PORTATS A TERME A
LA CASA DE CULTURA

SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA
S’iniciava l’any amb la convocatòria d’un nou concurs, amb l’objectiu de millorar-ne la prestació. El mes de juny la nova empresa concessionària, SUFI,
SA, començava el servei i s’enfrontava a un conflicte laboral amb relació als
treballadors provinents de l’anterior concessionari que va acabar amb la
convocatòria d’una vaga durant el mes de juliol. Acabats els conflictes, el
nou servei de recollida selectiva presenta unes millores destacables: millores de ràtios i freqüències de recollida, adscripció de quatre vehicles nous,
incorporació de dues furgonetes diàries per a la neteja d’entorns i desbordaments dels contenidors, neteja de contenidors, seguiment dels equips,
recollida selectiva als mercats ambulants de Salt, etc.
Durant el 2008 s’han recollit 1.427 tones de vidre, 2.266 tones de paper/
cartró i 1.182 tones d’envasos lleugers. Aquesta lleugera disminució en les
quantitats recollides respecte l’any anterior s’explica arran de l’actual crisi

Curs de Ttreballadores familiars dels serveis
socials del Consell Comarcal del Gironès.

CONCERTS
8è Festival de Jazz
Concert de piano de Maria Rosa
Concert de Nadal dels alumnes de les escoles
de Salt
Concert de Nadales a càrrec de Toni Subirana
Festival de final de curs de l’Escola de Música
del Gironès, Grup Acords
Recital de poemes de Càrites Diocesana
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econòmica global, el canvi de concessionari a mitjan 2008 i el conflicte
laboral que va patir el servei durant l’estiu. Malgrat tot, s’han recollit 200
tones més de fracció orgànica respecte del 2007.

Deixalleria mòbil a Salt
El mes de setembre entra en funcionament el servei de deixalleria mòbil a
Salt. Aquest servei visita diferents barris del municipi per tal d’apropar el
servei de deixalleria a la ciutadania.

Servei de neteja viària
A final d’any es va cedir el servei de neteja viària a Transports i Ecoserveis Geli, SL, amb l’objectiu de fer un servei de qualitat en els municipis
de la comarca.

PLANIFICACIÓ AMBIENTAL
L’Anella verda de l’àrea urbana de Girona a Fornells de
la Selva, Llambilles i Quart
Durant el 2008 s’ha estès el projecte d’Anella verda de l’àrea urbana de
Girona, amb la Memòria de permeabilització d’infraestructures i definició d’usos en l’espai connector de l’Anella Verda de Girona en el sector
Gavarres interior, al seu pas pels municipis de Fornells de la Selva, Llambilles i Quart, que ha de servir per a la incorporació en el planejament
urbanístic municipal d’aquest sector com a pla especial de protecció del
medi natural i el paisatge. Aquesta segona fase del projecte, ja iniciat el
2007 amb el Pla especial de l’anella verda en els municipis d’Aiguaviva i
Vilablareix, és un pas més en la conformació d’un cinturó verd circular
a l’entorn de l’àrea urbana de Girona, que ha de servir per a garantir
la connectivitat ecològica entre els espais naturals de la comarca, com
a espai de lleure i passeig per a la ciutadania, i com a garantia per al
manteniment de la qualitat ambiental i paisatgística de l’àrea urbana i ha
de contribuir a minvar la contaminació atmosfèrica, acústica, i l’impacte
visual de les infraestructures.

FORMULACIÓ DE PROPOSTES I AL·LEGACIONS A
DIVERSOS PROJECTES D’INFRAESTRUCTURES
S’han formulat al·legacions, propostes i suggeriments a diversos projectes
d’infraestructures que s’han sotmès a informació pública o consulta durant
el 2008: la línia de molt alta tensió, el tren transversal ferroviari, el gaso

29

AMB
IENT
MEDI
AMBIENT

MEDI AMBIENT
ducte Martorell-Figueres i el projecte d’enllaços sud i nord de l’AP-7 i la
A-2. L’objectiu d’aquestes al·legacions ha estat en tot cas posar de manifest els impactes sobre la qualitat del medi ambient i la connectivitat
ecològica d’aquests projectes, sol·licitar les modificacions i mesures correctores necessàries, i vetllar si escau per la màxima prestació de servei
d’aquestes infraestructures als municipis de la comarca.

ALTRES COL·LABORACIONS
El 6 de novembre es va presentar la Base de Dades de Biodiversitat del
Gironès, un projecte de l’Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona,
que ha rebut l’ajuda de la Diputació de Girona i del Consell Comarcal, i que
ha tingut com a objectiu crear una estructura electrònica que permeti
recopilar, classificar i informatitzar observacions naturalistes.

CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ
RENOVACIÓ DE LA IMATGE EXTERNA DE L’ÀREA
DE MEDI AMBIENT
S’ha adquirit una carpa d’acord amb la nova normativa gràfica de l’Àrea
de Medi Ambient, perquè els educadors ambientals que visiten els municipis de la comarca i efectuen tasques de sensibilització utilitzin aquest
recurs com a punt informatiu ambiental i de distribució dels diferents
materials editats per a cada campanya de comunicació.

CAMPANYA D’ESTALVI D’AIGUA
S’inicia a principis d’any una campanya d’estalvi d’aigua sota el nom “El
Gironès estalvia aigua. A casa estalviem aigua”. Es van lliurar un total de
6.400 kits amb tres economitzadors, juntament amb un full informatiu,
una bossa per desplaçar el volum d’aigua de la cisterna del vàter, i una
bossa de mesurament per comprovar el cabal d’aigua estalviat. També
s’ha impartit un curs d’estalvi d’aigua (dividit en tres parts) i una xerrada
sobre jardineria ecològica i sostenible. En l’àmbit de l’Administració pública s’ha redactat una ordenança tipus que pretén aplicar mesures d’estalvi
d’aigua en camps tan diversos com poden ser la jardineria pública o la
construcció de nous habitatges.

CAMPANYA DE COMUNICACIÓ SOBRE LA FRACCIÓ
ORGÀNICA
A través del punt informatiu s’han lliurat kits de la fracció orgànica,
formats per un cubell de 7 litres, un paquet de 30 bosses compostables
i un tríptic informatiu. En el cas de Salt, es van distribuir prèviament
entre la població unes targetes bescanviables per un kit de la fracció
orgànica. A més, s’han realitzat visites de reforç als grans productors
dels municipis implicats.
CAMPANYA D’AMBIENTALITZACIÓ DE FESTES POPULARS
La campanya té com a objectiu minimitzar la generació de residus durant
les festes populars.
Algunes actuacions d’ambientalització inclouen l’ús d’una vaixella compostable i/o reutilitzable durant els àpats populars, i la col·locació de contenidors extra de recollida selectiva.

CAMPANYA DE PREVENCIÓ DE RESIDUS
S’ha efectuat una tasca de reforç als comerços adherits a la campanya
“Triem menys residus”, amb unes visites personalitzades, la reposició dels panells informatius que permeten als consumidors identificar
aquells productes que promouen uns hàbits de compra més sostenibles i
la distribució de bosses samarreta compostables, per contribuir així a la
campanya “Catalunya lliure de bosses de plàstic”.
Edició d’unes postals per promoure el portal intercanvia.cat
S’han editat un total de 14.500 postals publicitàries que es distribueixen
a través d’expositors col·locats en llocs de gran afluència de persones de
la comarca, per tal de promoure el portal virtual d’intercanvi d’objectes
entre particulars. Alhora s’ha realitzat un bàner perquè les pàgines webs
dels ajuntaments, institucions i centres d’ensenyament de la comarca puguin enllaçar directament amb intercanvia.cat

Reedició de la paperera per a la recollida selectiva del
paper i cartró usats

i s’han reposat senyals malmesos per actes vandàlics a l’entorn de les Gavarres i les muntanyes de Rocacorba.

S’ha reeditat la paperera per a la recollida selectiva del paper/cartró usats.
Per al seu disseny, s’ha convocat un concurs de dibuix entre els centres
d’ensenyament de la comarca i s’ha premiat els guanyadors amb un lot de
llibres relacionats amb la natura i el medi ambient. Se n’han editat 1.000
unitats que es distribueixen gratuïtament entre els establiments, entitats,
centres d’ensenyament, i institucions que ho sol·licitin mitjançant el formulari de sol·licitud que es pot descarregar directament a través de la web
del Consell Comarcal.

CENTRE BTT

EDUCACIÓ AMBIENTAL

SIMÚLIDS

PROGRAMA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL
Enguany l’Àrea de Medi Ambient ha realitzat tot un conjunt de millores
al Programa d’educació ambiental amb l’objectiu bàsic d’oferir un servei
educatiu de qualitat:
• Ampliació del nombre d’entitats que participen en el programa.
• Ampliació del nombre d’activitats: l’oferta passa de 16 a 28.
• Creació de la pàgina web del Programa d’educació ambiental: 		
www.girones.cat/educacioambiental
La pàgina permet consultar i obtenir informació sobre les activitats i realitzar les sol·licituds i reserves per via telemàtica.
• Edició d’un tríptic informatiu, per tal de donar a conèixer el programa.

El diumenge 23 de novembre es va celebrar la 9a edició de la cursa
d’orientació en BTT, Roadbook Popular Gavarres. Enguany la prova oferia
dos circuits, un de llarg amb 50 km de recorregut i 850 m de desnivell,
i un de més curt de 35 km i 500 m de desnivell. La prova va ser tot un
èxit i va comptar amb més de 300 participants. Alhora s’han efectuat
tasques de manteniment de la senyalització de les diferents rutes del
Centre BTT – El Gironès.
El Consell Comarcal del Gironès ha gestionat que l’Agència Catalana de la
Salut Pública i Dipsalut assumeixin el 85% del cost dels tractaments i l’adquisició del producte larvicida. Durant el mes de maig i fins al novembre,
s’han iniciat novament els treballs de control i tractament de les larves de
simúlids al riu Ter, al seu pas per alguns dels municipis de la comarca més
afectats. Enguany s’amplien els punts d’aplicació per arribar a zones dels
municipis de Flaçà i Sant Joan de Mollet.

1r CONCURS DE FOTOGRAFIA NATURALISTA INFANTIL
L’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Gironès va convocar a
principis d’any el 1r Concurs de fotografia naturalista infantil, orientat a
alumnes de 5è i 6è de primària i 1r i 2n de secundària.

MEDI NATURAL
SENDERISME
Durant el 2008 s’han portat a terme tasques de millora de la senyalització
de les diferents xarxes de senders de la comarca. S’han efectuat tasques
de neteja i desbrossament pels senders dels entorns de St. Martí Vell i Celrà,
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ENSENYAMENT
AJUDES PER A ÚS DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR

ENSE
NYA
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L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’ajuts individuals de
menjador per necessitats socioeconòmiques i geogràfiques a alumnes
d’educació infantil, primària i secundària obligatòria (ESO) de la comarca.
Per a aquest curs s’han atorgat 1.750 ajuts, 1300 a alumnes de centres públics, i 450 a alumnes de centres privats concertats.
Per a aquest curs 2008-2009, s’han introduït modificacions a les convocatòries amb l’objectiu d’afavorir que hi hagi un col·lectiu més gran de persones beneficiàries amb import d’ajut elevat, i que es discriminin positivament a efectes d’aconseguir aquests ajuts, els col·lectius més desafavorits
socialment i econòmicament, per això, a més de les persones amb renda
econòmica que prové únicament del PIRMI, aquest curs s’ha donat suport a
l’accés a ajut de menjador al grup de famílies monoparentals perquè aquesta situació familiar fa més indispensable que puguin fer ús del servei de
menjador escolar.
En aquests col·lectius i en els d’alumnes amb disminució mínima del 33%, la
renda per càpita establerta s’ha incrementat fins als 4.200€.
D’aquesta manera, les categories d’ajuts de menjador escolar per a l’alumnat escolaritzat al Gironès ha estat la següent:

DISTRIBUCIÓ DELS AIM, CURS 2008/2009 PER A CENTRES PÚBLICS

GRATUÏTATS PER NIVELLS EDUCATIUS, CURS 2008/2009 PER A CENTRES
PÚBLICS

COMPARATIVA AIM, CURS 2007/2008 I 2008/2009 PER A CENTRES PRIVATS
CONCERTATS
Curs 07/08

COMPARATIVA AIM CURS 2007/2008 2008/2009, PER A CENTRES PÚBLICS
Curs 07/08

Curs 08/09

Alumnes amb dret a la gratuïtat del menjador escolar, curs 2008/2009

COMPARATIVA DE LES GRATUÏTATS CURS 2007/2008 I 2008/2009, PER A
CENTRES PÚBLICS

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

Per a aquest curs, hi ha 1.720 alumnes escolaritzats a centres públics de la
comarca amb dret a la gratuïtat del servei (amb un import màxim de 6,20€/
dia/alumne/A segons la Resolució EDU/1712/2008, de 2 de juny, del Departament d’Educació); és a dir , que provenen d’un municipi diferent al del
centre escolar i en el municipi no hi ha oferta d’ensenyament obligatori.
D’aquests 1.720 alumnes 507 són d’Educació Primària, 1010 d’Educació Secundària Obligatòria i 202 d’Educació Especial.

Enguany hi ha 24 alumnes del centre Mare de Déu del Carme, de Sarrià de
Ter, i 43 alumnes del centre Joan Riu, ambdós privats concertats i d’educació
especial, amb dret a l’ajut màxim de menjador escolar.
També hi ha 155 alumnes amb dret a l’ajut màxim de menjador per ser alumnes escolaritzats fora del seu municipi de residència en centres educatius
privats concertats, d’acord amb la planificació feta al mapa escolar (amb un
import màxim de 6,20€/dia/alumne/a segons la Resolució EDU/1712/2008, de
2 de juny, del Departament d’Educació).
A més a més, s’han atorgat, fins ara, 446 ajuts de menjador escolar a alumnes d’educació infantil i primària de centre privats concertats.

NIVELL

DISTRIBUCIÓ DELS AIM, CURS 2008/2009 PER A CENTRES PRIVATS CONCERTATS

PERSONES BENEFICIÀRIES

Primària
ESO
EE

507
1010
202

21%
30%
11%

Curs 08/09

GESTIÓ DE MENJADORS ESCOLARS
L’Àrea d’Ensenyament ofereix des del curs 97/98 suport i col·laboració per a
la prestació del servei de menjador escolar als centres educatius del Gironès
que així ho sol·liciten.
Mitjançant els convenis de col·laboració es procura implicar tota la comunitat interessada, i comptar així amb les associacions de mares i pares d’alumnes i els ajuntaments corresponents, a més de la responsabilitat que tenen
els equips directius de cada centre.
Actualment hi ha signats convenis de col·laboració per a la gestió del menjador escolar de 12 centres educatius, si bé hi ha alumnat de dos centres més,
el CEIP Les Deveses i el CEIP Gegant del Rec, de Salt, que també utilitzen el
servei de menjador dels centres propers gestionats pel Consell Comarcal.
Al municipi de Salt, amb un elevat percentatge d’immigració recent amb dificultats econòmiques i socials, s’ha posat en marxa aquest curs 2008-2009
el Pla experimental de menjadors de Salt (SEM-Salt), amb la finalitat d’adaptar el servei a les necessitats d’aquests col·lectius dins les possibilitats econòmiques existents. Això ha significat l’ajustament i la unificació dels preus
per a les persones usuàries de les diferents escoles. S’ha treballat per mantenir un tracte diferenciat per a les famílies amb més dificultats, amb repartiment de les ajudes socioeconòmiques de menjador escolar establertes per
a totes les escoles de la comarca. Aquest Pla és fruit de la col·laboració entre
ambdues administracions locals, sens perjudici del paper de les escoles i del
Departament d’Educació. Cal destacar que amb aquest Pla ha estat possible
l’adhesió del CEIP La Farga, la única escola pública que quedava fora de la
gestió per part de les administracions locals.

38%

32

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2008

33

ENSENYAMENT

40
8
61
42
91
194
93
65
30
155
16
53
44

65
10
73
38
87
24
92
76
40
136
12
32

63%
25%
20%
-10%
-4%
-1%
17%
33%
-12%
-25%
-27%

MITJANA DE COMENSALS

892

685

-23%

Finalment us enunciem algunes de les activitats paral·leles a la gestió de
menjadors que s’han dut a terme al llarg d’aquest any:
- Taller Fruita, SI!, produït i conduït per l’expert Pep Nogué amb una metodologia engrescadora, ha aconseguit que tan alumnes com professorat hagin
aprofundit en el gust, en les qualitats nutritives i vitamíniques de les fruites i
fins i tot en les formes de presentació i possibilitats culinàries
- Visita a proveïdors de productes de qualitat i/o ecològics de la comarca.
Jornada a la qual es van convidar tots els agents implicats de les escoles,
ajuntaments i AMPA.

07/08

Aquests ajuts cobreixen parcialment o totalment – si són alumnes d’educació especial – el cost del desplaçament, quan aquest no es pot assumir com
a transport escolar col·lectiu, i que directament gestiona l’interessat. Per
aquest curs han presentat sol·licitud 125 alumnes.
A més, també s’han atorgat 66 ajuts per 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 distància del domicili al centre fa necessari un mitjà de
transport i és possible utilitzar el transport públic regular. En total, durant el
curs 2008-2009 s’han concedit 60 ajuts, els quals tenen la consideració de
val de transport i garanteixen pràcticament el 100 % de la despesa.

08/09

Inscripcions
Ajut i grat
1080 401

802 495

TRANSPORT ESCOLAR
Gestió del transport escolar col·lectiu, curs
2008/2009:
Servei que a la comarca suposa la contractació de 58 autobusos dels quals
n’hi ha 14 d’adaptats pel transport de persones amb disminucions físiques.
Aquests autobusos realitzen un total de 78 serveis, 27 per alumnes de primària, 30 per secundària i 21 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.
Les empreses adjudicatàries d’un o varis 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.
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8,5%

9,75%

44,25%

PRIM

EE

Distribució dels beneficiaris d’AID

signatura dels corresponents convenis de col·laboració amb l’AMPA del
centre i el Consell Comarcal per tal que la gestió fos prestada per l’AMPA
amb els mitjans adequats d’acord amb la normativa vigent.
Dels centres que realitzen el servei de vigilància fruit de la sisena hora, 17 han
signat el conveni esmentat, uns altres 11 són centres educatius on el Consell
Comarcal és el cogestor del servei de menjador escolar en col·laboració amb
l’AMPA i/o ajuntaments corresponents, per tant, s’ha ampliat la col·laboració
per dur a terme la prestació d’aquest nou servei; finalment hi ha 6 centres on
també és preceptiva la prestació del servei que el presta de manera directa
el Consell Comarcal, motiu pel qual s’ha tramitat el corresponent expedient
de contractació administrativa a efectes de comptar amb una empresa especialitzada en monitoratge i atenció a infants i joves en àmbits extraescolars.
Aquest servei de vigilància i acollida a l’alumnat d’educació infantil al Gironès ha atès, un total de 719 alumnes, que han estat atesos per de 58
monitors o monitores.

SUBVENCIONS PER A L’ADQUISICIÓ
D’EQUIPAMENTS TECNOLÒGICS:

2006-2007
PRI/ESO/EE

2007-2008
PC-EE*

Vals de transport

*PC-EE(Privada concerada d’educació especial)

% Finançament Inversió en Noves
Tecnologies a la Comarca del Gironès
13%

GESTIÓ DEL SERVEI DE MONITORAGE
FRUIT DE LA SISENA HORA
L’any 2007 el Departament d’Educació i el Consell Comarcal van pactar
l’ampliació del Conveni de delegació de competències d’Educació a favor
de l’ens comarcal en l’àmbit del servei d’acollida i vigilància de l’alumnat
de 3-6 anys, que no usa el servei de menjador escolar i que té germans o
germanes a primària al mateix centre i fan la sisena hora.
Per atendre aquest servei de la forma més eficient i així mateix respectant el principi d’autonomia de cada centre educatiu, s’ha optat per la

38,5%

46%

53%

ESO

36%

CEIP ALDRIC
CEIP CARME AUGUET
CEIP EL PLA
CEIP EL VEÏNAT
CEIP FONT DE LA PÓLVORA
CEIP LA FARGA
CEIP L’AULET
CEIP MADRENC
CEIP MAS MASÓ
CEIP SANT JORDI
CEIP STA. MARGARIDA
CEIP SILVESTRE SANTALÓ
CEIP VILADEMANY
IES LLAGOSTERA

Ajuts individuals de desplaçament (AIDS), curs
2008/2009

Curs 08/09

28%

INCREMENT

Curs 07/08

36%

08/09

Transport Escolar
Distribució d’alumnes

25%

07/08

Amb aquesta infraestructura s’ha prestat el servei de transport escolar
a un total de 2.524 alumnes: 1.117 alumnes de primària, 1.162 alumnes de
secundària 245 alumnes d’educació especial
Com en altres ocasions, s’ha realitzat una Jornada de Formació d’Acompanyants, enfocada, al servei per a alumnat d’educació especial. En total hi han
participant 28 persones que estan treballant en algunes de les rutes d’educació especial gestionades pel Consell. Hem comptat amb la col·laboració
d’experts dels centres d’educació especial: Font de l’Abella, Palau i Maçana
com a centres públics, i el centre privat concertat Joan Riu.

45%

CENTRE EDUCATIU

- Introducció de dos productes ecològics al mes a diversos menjadors escolars dels gestionats pel Consell Comarcal. La sensibilització i educació a
l’alumnat és a càrrec de cada AMPA i/o centre escolar.
- Els departaments de Salut i Educació, amb la participació del Consell Comarcal del Gironès, promouen el PROGRAMA DE DENTS FORTES I SANES
destinat als centres escolars de primària. Es va instal·lar a la Casa de Cultura
Les Bernardes l’exposició itinerant “Cuida’t les dents”, on es feien uns tallers
participatius i una visita guiada per a alumnes de la comarca de cicle mitjà
de primària. Hi varen participar 700 alumnes als quals el Consell Comarcal va
facilitar el transport necessari.
- Participació a jornades d’interès per a l’àmbit de gestió de menjadors com
la que va oferir l’Associació de Diabètics de Catalunya, sobre l’alumne/a
diabètic/a dins l’escola, i per tant, també en l’àmbit del menjador escolar.

30%

Com a contrapunt, els centres educatius CEIP L’Aulet de Celrà i CEIP Vilademany d’Aiguaviva han optat per una col·laboració entre Consell Comarcal i
AMPA, en virtut del qual el paper actiu com a responsable de la gestió del
menjador escolar passa a ser de l’AMPA.
En relació amb el volum de persones destinatàries del servei, aquest curs
comptem amb un total de 802 inscripcions, si bé la mitjana d’usuaris/usuàries per dia és de 685.
Al gràfic adjunt es pot veure que per aquest curs 08/09 l’atorgament d’ajuts
i gratuïtats de menjador escolar s’ha incrementat notablement tot i la disminució global en la mitjana de comensals.

31%

40%

Per a aquest curs 2007/2008, fruit d’una aportació econòmica extraordinària del Departament d’Educació al Consell Comarcal, ha estat possible
promoure aquesta iniciativa encaminada a la millora dels equipaments
tecnològics a les escoles públiques de primària del Gironès mitjançant
una Convocatòria específica de subvencions a les escoles amb una partida de 60.000 E. Les bases de la convocatòria es van dissenyar amb la
intencionalitat de generar un efecte multiplicador del capital a invertir a
les escoles i per això es va puntuar, a més del projecte, la col·laboració
econòmica d’altres agents: AMPA, empreses privades, ajuntaments...
Més del 80% dels centres d’educació infantil i primària van presentar
la sol·licitud. Les subvencions atorgades a les escoles han estat dels
següents imports en funció de la valoració del projecte presentat i els
criteris establerts a les bases:

16%
Finançamet Consell

Finançamet AMPAS

Finançamet Ajuntaments

Finançamet altres
(escola o empresa)

Aquestes subvencions del Consell Comarcal han aconseguit que la inversió
global en equipaments tecnològics a les escoles públiques de la comarca
hagi estat aproximadament de 150.000 €, gràcies a les aportacions addicionals de les AMPA, els ajuntaments, els centres i alguna entitat privada.
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ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS
LES AULES DE L’EMG
Les aules que conformen l’Escola de Música del Gironès es troben ubicades
a: 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 i, des d’aquest nou curs, també a Aiguaviva.

LES ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES DEL CURS
2007-2008

MÚS
ICA
ESCOLA
DE MÚSICA

Pel que fa a les sortides pedagògiques, el curs 2007-2008 es varen realitzar
les activitats següents:
- Dissabte 16 de febrer, assistència a la representació de l’espectacle Dulcinea al Gran Teatre del Liceu, amb l’alumnat de 1r, 2n, 3r, 4t i Música per a
joves de l’EMG.
- Dissabte 5 d’abril, assistència a la representació Els músics de Bremen a
l’Auditori de Cornellà de Llobregat, amb l’alumnat de Sensibilització, Iniciació, Preparatori I i Preparatori II de l’EMG.

ELS CONCERTS DE L’EMG DEL 2008
Els concerts organitzats el 2008 han estat els següents:
- Del 25 a 29 de febrer de 2008, concerts d’alumnes programats dins la
Setmana Oberta de la Música a l’Auditori Centre Cultural Sala Galà de Cassà
de la Selva.
- 28 de febrer de 2008, concert a l’església de St. Margarita de Quart, a
càrrec de l’alumnat de l’aula de Quart.
- 14 de març de 2008, concert a la capella del monestir de St. Maria de Cervià
de Ter, a càrrec de l’alumnat de les aules de Cervià de Ter i St. Jordi Desvalls,
del Conjunt Orquestral i de la Coral d’Adults de l’EMG.
- 4 d’abril de 2008, concert a la Casa de Cultura de les Bernardes de Salt, a
càrrec de l’alumnat de l’aula de Salt des de Sensibilització fins a Preparatori II.
- 11 d’abril de 2008, concert a les Bernardes de Salt, a càrrec de l’alumnat de
l’aula de Salt des de 1r fins a Música per a joves.
- 11 d’abril de 2008, concert al Casal de Bordils, a càrrec de l’alumnat de les
aules de Bordils i Flaçà i del Conjunt Orquestral de l’EMG.
- 16 d’abril de 2008, concert al Centre Cívic de Sarrià de Ter, a càrrec de
l’alumnat de l’aula de Sarrià.
- 18 d’abril de 2008, concert al Centre Cultural La Fàbrica de Celrà, a càrrec
de l’alumnat de l’aula de Celrà.
- 23 d’abril de 2008, concert al Teatre Casino de Llagostera, a càrrec de

l’alumnat de l’aula de Llagostera.
- 25 d’abril de 2008, concert al Centre Cívic de St. Julià de Ramis, a càrrec
de l’alumnat de les aules de St. Julià i Medinyà, del Conjunt Orquestral i del
Grup de Guitarres de l’alumnat de l’EMG.
- 11 de maig de 2008, concert a l’església de St. Llorenç de Bescanó, a càrrec
de l’alumnat de l’aula de Bescanó.
- 16 de maig de 2008, concert Nit dels Músics al pati de Can Trinxeria de
Cassà de la Selva, a càrrec de la Cobla Juvenil del Centre Cultural Sala Galà,
la Jove Orquestra de Cassà i la Coral Bell Ressò.
- 7 de juny de 2008, cantata Grease, ”El musical” al Cinema Teatre Puig
d’Arques de Cassà de la Selva, a càrrec de l’alumnat de Llenguatge musical
de l’aula de Cassà.
- 16 de juny de 2008, concert al Cinema Teatre Puig d’Arques de Cassà de la Selva,
a càrrec de l’alumnat de Sensibilització i Iniciació musical de l’aula de Cassà.
- 17 de juny de 2008, concert a l’Auditori Sala Galà, a càrrec de grups de
cambra de l’aula de Cassà.
- 19 de juny de 2008, concert a l’Auditori Sala Galà, a càrrec de l’alumnat de
Cant modern de l’aula de Cassà.
- 21 de juny de 2008, concert de final de curs a la sala simfònica de l’Auditori
de Girona, a càrrec de tot l’alumnat de totes les aules de l’EMG. Representació de la Cantata Els nas de naps salven el món i actuació de totes les
agrupacions de l’EMG.

EL FESTIVAL DE FINAL DE CURS 2007-2008
El curs 2007-2008 es va cloure, per segon any consecutiu, a l’Auditori de Girona.
L’EMG va fer petita la sala simfònica d’aquest magnífic espai de la comarca
aplegant pares, mares, amics, amigues i familiars dels 626 alumnes convocats al Festival de final de curs. L’Escola de Música del Gironès, amb aquest
concert únic de tota l’escola, va participar activament dels actes que se celebraven arreu del món per commemorar el Dia Internacional de la Música.
Tot l’alumnat de totes les aules va tenir la possibilitat de participar-hi. Mai
en la història d’aquesta escola s’havia produït un concert tan nombrós i multitudinari, un èxit rotund i sense precedents del qual totes les persones assistents i
molt especialment l’alumnat varen poder gaudir en tota la seva plenitud.

LA MÚSICA TRADICIONAL A L’EMG
L’Escola de Música del Gironès, durant aquest 2008, ha posat en marxa
el pla de foment dels instruments de música tradicional. Actualment es
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poden cursar en aquesta Escola de Música: tenora, tible, flabiol i tamborí,
gralla, tarota i contrabaix. l’EMG ofereix la possibilitat d’estudiar el tible
i la tenora des del curs 2000-2001. En el cas del contrabaix des del curs
2007-2008 s’ha fet una adequació en el programa per incloure tècnica i
repertori tradicional. Per un altre costat, en l’oferta per al curs 2008-2009
s’ha inclòs la gralla, el flabiol i el tamborí i la tarota. L’escola té com a
objectiu, durant els propers cursos, promocionar i ampliar la seva oferta
formativa per intentar consolidar més aquest tipus d’ensenyament i crear
un departament específic de música tradicional. El projecte de l’Escola
de Música del Gironès per al foment de la música tradicional s’ha posat
en marxa com una activitat comarcal en l’àmbit formatiu. Es disposa de
professionals adients i amb la titulació adequada per satisfer les necessitats i inquietuds de millora musical si l’alumne/a vol progressar musicalment. A més, el model d’escola descentralitzat i de proximitat permet
que l’alumnat no hagi de fer desplaçaments, sinó que el professorat es
desplaça a les aules dels municipis.

EL CURS 2008/2009
Amb l’inici del curs 2008-2009 es dóna el tret de sortida al 20è curs de l’EMG.
El curs 2008-2009 va començar amb plena normalitat el 15 de setembre de
2008 a totes les aules de la comarca. El fet més destacable i que omple d’orgull aquesta escola és la incorporació d’una nova aula, l’aula d’Aiguaviva. Una
nova aula, la setzena, que entra a formar part de la gran família que és l’EMG.
A banda, aquest nou curs que enceta l’EMG compta amb 771 alumnes distribuïts a 15 municipis de la nostra comarca. Aquesta dada significa un augment
net de 145 alumnes respecte a l’inici de l’any anterior i percentualment un
creixement de més d’un 23%. Aquest augment ha estat el més significatiu
de tota la història de l’EMG. Un fet insòlit però que confirma i consolida l’EMG
com a escola de música de referència a les comarques gironines i d’arreu
de Catalunya pel seu model descentralitzat i de proximitat. Les aules que
han crescut més pel que fa a alumnat i que en conseqüència aporten més al
percentatge de creixement són, per aquest ordre: Fornells, Quart, Llagostera,
Vilablareix i Salt. La irrupció de la nova aula d’Aiguaviva hi aporta un bon
nombre d’alumnes en el seu primer any i més si es té present que es fan
només els primers nivells.

ELS ALUMNES DE L’EMG DEL CURS 2008/2009
Les aules de què actualment disposa als municipis l’EMG i el nombre
d’alumnes són els següents:

MUNICIPI		
Aiguaviva		
Bordils		
Celrà		
Flaça		
Llagostera
Quart		
Sant Jordi		
Sarrià		

ALUMNES		
16		
50		
76		
26		
62		
44		
7		
29		

MUNICIPI 		
Bescanó		
Cassà		
Cervià		
Fornells		
Medinyà		
Salt		
Sant Julià		
Vilablareix

ALUMNES
37
109
48
90
15
68
39
55

L’ALUMNAT QUE REALITZA CLASSES D’INSTRUMENT
SOL TENIR AQUESTA PREFERÈNCIA INSTRUMENTAL:
Distribució de l’alumnat per instruments i percentatge de preferència instrumental:
%
46
21
12
7		
3		
3
2
2
1		

alumnes
instrument
249
piano
113
guitarra
63
Violí
40 flauta travessera
17
bateria
16
clarinet
11
saxòfon
10
Flauta de bec
8
violencel

%
alumnes
instrument
1		
6
contrabaix
1		
3
tenora
-		
2
viola
-		
2
gralla
-		
1
tible
-		
1
guitarra elèctrica
-		
1
acordió
-		
1
oboè
-		
1
trompeta
Un total de 545 alumnes

LA PEDAGOGIA MUSICAL DE L’EMG DEL CURS 2008/2009
Les novetats pedagògiques d’aquest curs 2008-2009, pel que fa a l’aprenentatge
bàsic, se centren en les recomanacions de la inspecció del Departament d’Educació que obliga a realitzar classes col·lectives d’instrument (Conjunt instrumental)
i també a impartir l’assignatura de Cant coral. Pel que fa als canvis a Música per
a joves provenen de l’equip directiu que ha proposat impartir també classes de
Llenguatge musical i, pel que fa a l’Instrument, s’han creat els mòduls. Els mòduls són sessions de 30 minuts d’instrument que permeten que l’alumne/a pugui
escollir la durada de les sessions musicals instrumentals. És a dir, cada alumne/a
decideix quin nombre de mòduls setmanals desitja rebre amb un mínim d’un i un
màxim de tres. La Música per a adults també ha adaptat les sessions instrumentals proposades per l’equip directiu amb la impartició dels mòduls que permeten
una major adaptabilitat a les necessitats d’aquestes persones.
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ITINERARIS D’INSERCIÓ
Durant el 2008, el Consell Comarcal del Gironès va realitzar una actuació a
partir del Pacte Territorial de les comarques de Girona amb el cofinança-
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9%

9%

6%

39

3%

3%

19 %

6%

Altres

El Consell Comarcal del Gironès ha actuat al llarg de molts anys com a punt
d’informació del Servei de Creació d’Empreses del Departament de Treball
de la Generalitat de Catalunya, que té la funció d’orientar i informar les

El projecte “Domicilis per a viure-hi”, cofinançat pel Fons Social Europeu i
el Servei d’Ocupació de Catalunya, promou l’ocupació en el sector de serveis d’ajuda a domicili, amb l’emissió de xecs descompte per als usuaris i
usuàries d’aquest servei.
Durant el 2008, els usuaris i usuàries que han sol·licitat xecs serveis, en

28 %

17 %

Edifici i
obra cívil

SERVEI AUTOEMPRESA

DOMICILIS PER A VIURE-HI

DISTRIBUCIÓ DE BEQUES PER CICLES

Realització i
plans d’obra

Durant el 2008 es va realitzar un curs en línia per a la confecció del Pla
d’empresa, subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social
Europeu. Un total de 21 persones es van interessar pel curs i 15 persones van
realitzar-lo i van acabar el seu pla d’empresa.
El curs va tenir una durada de 3 mesos, durant els quals es van realitzar 4
sessions presencials per a donar a conèixer els mòduls que calia treballar
de manera telemàtica. Un cop finalitzat el curs, tenim un total de 6 empreses amb previsió de constitució al 2009 i s’han finalitzat un total de 4 plans
d’empresa i la resta, a final d’any, estan finalitzant el seu pla d’empresa amb
previsió d’iniciar el seu projecte al llarg del 2009.

El 28 de desembre de 2007, el Consell Comarcal del Gironès, conjuntament
amb l’ajuntament de Salt, van iniciar un Taller d’Ocupació de Jardineria al
municipi de Salt.
Els tallers d’ocupació són programes públics d’ocupació subvencionats pel
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu, que tenen
com a finalitat donar formació i treball a persones en atur, mentre participen en un projecte d’utilitat pública o d’interès general i facilitar la seva
incorporació al mercat laboral.
En el taller hi han participat 8 alumnes, que han rebut formació teòrica i
pràctica en jardineria, formació en matèries complementàries com llengua
catalana i noves tecnologies i alhora han realitzat un treball de millora
global dels parcs i jardins del municipi de Salt.
La durada del taller ha estat d’un any i així doncs, el passat 27 de desembre
va finalitzar. Dels 8 alumnes, 2 s’han incorporat al mercat laboral, i la resta
es troben en procés de recerca de feina.

La Taula de Regidors i Regidores de Promoció Econòmica va néixer amb
la voluntat compartida de fomentar polítiques d’ocupació i desenvolupament local de qualitat a la comarca del Gironès.
La taula està integrada per les persones responsables de les polítiques de
promoció econòmica dels ajuntaments de la comarca.
Els objectius principals de la taula són: millorar el servei i la qualitat de
les polítiques de promoció econòmica en els municipis del Gironès, establir un canal de relació i coordinació entre els regidors de promoció econòmica dels municipis del Gironès i posar en marxa i millorar els serveis
existents a la comarca tant qualitativament com quantitativament.
Aquest any s’ha realitzat la primera reunió de la Taula de Regidors i Regidores de Promoció Econòmica de la comarca del Gironès, de la qual van
sorgir els programes realitzats conjuntament amb diversos ajuntaments
de la comarca per a dur a terme durant l’any 2009.

La Fundació va néixer a proposta dels instituts públics de la comarca del
Gironès que imparteixen formació professional específica, amb el propòsit d’apropar l’acció educativa dels centres al món empresarial.
El patronat de la Fundació Escola Empresa està format per: Ajuntament de
Girona, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, CCOO,
Consell Comarcal del Gironès, FAPAC, FOEG, Generalitat de Catalunya (Departament d’Educació), IES Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona, IES
Montilivi, IES Salvador Espriu, IES Santa Eugènia, IES Vallvera i UGT.
La Fundació vol ser una taula de debat i d’acció on siguin representats els
agents educatius i socials que han de portar a terme aquesta acció formativa.
Col·laborant en la promoció de la formació professional i en la difusió de la
quarantena de cicles formatius que s’imparteixen al Gironès, la Fundació
ha de facilitar les pràctiques de l’alumnat a les empreses, i sobretot, assegurar la seva inserció laboral.
Durant el 2008 s’han tramitat 35 beques, la majoria de les quals centrades
en els cicles de mecanització i edificació i obra civil.

Comercial
i marqueting

EL PLA D’EMPRESA EN LÍNIA

TALLER D’OCUPACIÓ JARDINERIA GIRONÈS – SALT
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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 curriculum 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 i amb un
guiatge tècnic, dur a terme la seva pròpia recerca de feina.
Durant el 2008, un total de 105 persones han participat en el Club de la Feina
i han realitzat un total de 400 consultes.
Aquest servei es troba ubicat al carrer Àngel Guimerà, número 88 de Salt
i està finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu
mitjançant el Pacte Territorial de les comarques de Girona.

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 les noves
tecnologies. La durada dels cursos ha estat de 25 hores cadascun i hi han
participat un total de 47 usuaris i usuàries l’any 2008.
Aquests cursos estan subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i
el Fons Social Europeu.
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els 8 ajuntaments que participen en el projecte: Aiguaviva, Cassà de la
Selva, Fornells de la Selva, Quart, Salt i Vilablareix, han consumit un total
de 8.224 xecs descompte.
Dels dotze serveis oferts per les onze empreses participants en el projecte, en trobem cinc que durant aquest any 2008 no han estat utilitzats.
Aquests són: infermeria, bugaderia, fisioteràpia, servei de rehabilitació
cognitiva i psicològica i reforç escolar.
En referència a la resta de serveis, veiem que els que tenen més demanda,
que suposen aproximadament el 95% del total, són neteja domèstica i
suport a la persona i a la llar.

Mecanització

ACCIONS DESENVOLUPADES

ment del Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, dirigida
a persones que es trobaven en recerca de feina. L’actuació tenia dues
vessants diferenciades. Per una banda, es van atendre 23 persones que
van realitzar tutories individualitzades al llarg de l’any per adquirir els
coneixements i les habilitats necessàries per a la recerca de feina i potenciar així les possibilitats d’entrada al mercat laboral. De les persones
ateses, 8 es van incorporar al mercat laboral al llarg del procés, una va
ser baixa per malaltia i una altra persona va iniciar un curs de formació
ocupacional.
Per altra banda, es va realitzar un curs d’habilitats socials dirigit a persones aturades que havien treballat en el sector de la construcció per tal
d’adquirir les habilitats necessàries per a dur a terme la recerca de feina.
El curs, el van realitzar 7 persones, que es trobaven en recerca de feina
en finalitzar l’any.
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El Servei de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès va néixer
l’any 2003 amb l’objectiu de promoure l’ocupació i el creixement econòmic
de la nostra comarca a partir del suport a les persones que hi viuen, tant
amb la recerca de feina com amb el foment de la creació d’empreses i el
suport a les empreses ja existents.

persones que tenen una idea de negoci. Aquest any el Consell Comarcal de
Gironès ha iniciat actuacions d’assessorament a persones emprenedores
amb la idea de donar-los suport per a crear el seu Pla d’empresa i per
avaluar-ne la viabilitat.
Durant el 2008 s’han assessorat un total de 10 persones, les quals estan acabant els tràmits per posar en marxa el seu propi negoci al llarg del 2009.
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ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

TURISME
• Realització de 3 taules tècniques de treball amb restauradors coordinades
pels assessors gastronòmics Jordi Bort i Pep Nogué, de QMC Consulting.
• Treball de camp i visites auditores de qualitat producte, qualitat servei i
qualitat imatge territorial, als restaurants ja membres del club i a futurs
nous membres.
• Ampliacions a la creació d’un receptari oficial per crear sinergies entre
restaurants i territori. Redacció de les receptes i de rutes gastronòmiques.
• Participació al Firatast juntament amb restaurants i productors del Club
de Gastronomia del Gironès, tot fent l’acte social de presentació formal del
Club. Presentació del nou catàleg amb més receptes, les dades dels agents
turístics implicats (restaurants i productors) i 3 rutes gastronòmiques per
descobrir la comarca i seduir el visitant de fer una passejada per fer gana.
Cohesió del col·lectiu per a la difusió de les tradicions gastronòmiques de
la comarca i les receptes més representatives.

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.
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PLA DE FOMENT DEL TURISME GIRONÈS
GIRONA 2006-2009
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, 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 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.

•ÀMBIT 2: DINAMITZACIÓ DEL TERRITORI. INFORMACIÓ I SENYALITZACIÓ. XARXA DE PUNTS DIGITALS D’INFORMACIÓ TURÍSTICA
Creix el nombre de punts instal·lats per poder intercomunicar els 27 municipis amb una xarxa telemàtica de punts d’informació digitals turístics.
Durant el 2007 ja es varen instal·lar 4 punts digitals.
Punts instal·lats durant el 2008:
Monestir / Ajuntament de Cervià de Ter
Santuari dels Àngels / Hostatgeria
Senyalització de rutes:
La posada en marxa de noves rutes turístiques per fer senderisme o cicloturisme han afavorit la inversió en senyalització turística, seguint les
directrius en senyalètica que regula la Direcció General de Turisme.
De 29 rutes hem passat a 36 rutes i per tant s’han adaptat els plafons
informatius de les rutes ja existents, amb la voluntat ferma que qualsevol
ruta turística de la comarca sigui un punt d’informació turística de les al
tres rutes de senderisme i en la senyalització de noves rutes. Es pretén
coordinar els dos àmbits fonamentals, apropar la informació de recursos,
béns i productes turístics al visitant, i usar les noves tecnologies i una
senyalització que millori l’accessibilitat, la informació i la ubicació.
Les noves rutes senyalitzades, cofinançades amb els respectius ajuntaments, han estat:

•ÀMBIT 1: GASTRONOMIA
És una prioritat absoluta per 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, tot plegat vinculat al
Club de Gastronomia del Gironès. Es tracta d’un col·lectiu format per 26 restaurants i
15 productors que treballen de valent per fusionar la gastronomia de la terra, la cuina
catalana de sempre, amb el nostre territori concret, la nostra comarca. Les accions
realitzades aquest any són:
• Creació d’una base de dades de productors locals a partir de l’estudi de camp i tast
dels productes locals.
• Activació dels nivells de qualitat en cuina, serveis i espais dels membres del Club de
Gastronomia del Gironès. De 17 membres fundadors el juliol del 2007, hem passat a
qualificar 24 restaurants i adherir 15 productors locals ben diversificats.
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· Ruta del veïnat de la Bruguera de Campllong
· Ruta dels arbres monumentals de Bordils
· Ruta dels molins de Llagostera
· Ruta dels masos de Fornells de la Selva

•ÀMBIT 3: ELS OFICIS. RECERCA DE LA NOSTRA
HISTÒRIA: LA RECUPERACIÓ D’UN LLEGAT. CENTRE DE VISITANTS
Partim dels resultats de l’estudi fet l’any passat sobre la recerca de la nostra història i la recuperació d’un llegat important per així intercomunicar
els 27 municipis amb el fil conductor dels oficis i les tradicions artesanes,
per poder-ho vincular tot plegat a la creació de la ruta dels oficis, que enguany ja hem articulat en una passejada d’oficis a la carta amb visites a 20
tallers d’oficis i artesans de la comarca. Per tant, ja tenim l’embrió del que
serà el futur centre de visitants del Gironès, del qual aquest 2008 ja s’ha
encarregat el projecte del pla d’usos i finançament a l’empresa Fundació
Barcelona Mèdia, un centre que voldríem inaugurar el 2010.
L’objectiu de crear un centre de visitants del Gironès és per presentar la
comarca des de la seva visió global i turística, on aglutinar un punt d’informació turística comarcal, un espai interactiu d’interpretació dels oficis,
i afavorir així la cultura popular i la història comarcal i unes propostes
actives de què fer i què visitar a la comarca. Analitzada la seva viabilitat
territorial i financera es prepararà en breu el pla d’obres per dotar la comarca d’una nova oportunitat per desenvolupar un turisme sostenible que
beneficiarà, sens dubte, tota la comarca.
Les nostres accions han estat:
1. Encàrrec del contingut del pla d’usos i pla financer del centre de visitants amb un concurs de procediment negociat a 3 empreses.
2. Dinamització del club d’artesans i oficis per a la creació de visites a la
carta. Campanyes de comunicació als mitjans i formació del projecte als
empresaris turístics de la comarca.
3. Taules de treball sobre el contingut del centre de visitants amb els
empresaris i artesans de la comarca.
4. Reedició del catàleg Passejades d’oficis amb propostes de visites a la
carta als tallers i obradors dels nostres artesans.
5. Planificació, guió i gravació d’un audiovisual sobre els esdeveniments i
oficis de la comarca lligat també a les accions de la xarxa telemàtica dels
punts digitals.
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TURISME
CREACIÓ DE MATERIAL TURÍSTIC:
Com cada any s’ha publicat el Calendari d’esdeveniments del Gironès, un
opuscle de butxaca que inclou tots els esdeveniments d’interès turístic
que es celebren a les poblacions del Gironès.
Tanmateix s’ha reeditat el catàleg Passejades a peu en la seva edició en
català amb set noves rutes pels diferents pobles del Gironès. N’hem fet
5.000 exemplars.
També s’ha reeditat el catàleg d’allotjaments per a turisme familiar i
turisme de negocis de la comarca, amb els nous establiments que han
obert les seves portes. Això s’ha fet possible amb el cofinançament del
sector privat.
El Catàleg de passejades gastronòmiques també ha estat reeditat, aprofitant l‘entrada de nous membres al Club de Gastronomia, tant restaurants
com un llistat de 15 productors locals, noves receptes tradicionals de la
nostra comarca i una proposta suggerent de 3 rutes gastronòmiques.
Per últim també s’ha reeditat el catàleg de Passejades d’oficis, tot precisant la informació dels horaris de visita a la carta dels nostres artesans i
oficis singulars.
Enguany s’ha fer un DVD promocional d’allotjament i un d’oferta d’activitats de turisme actiu que es poden veure en la xarxa dels punts digitals
d’informació turística i en la nova web que estem creant. I estem gravant
les fires i els esdeveniments de la comarca per presentar l’any 2009 el DVD
oficial, dissenyat a partir de la base del DVD promocional. Aquests nous
vídeos ens permeten concretar molt més per sectors i activitats i afavorir
demandes de mitjans de comunicació.

FIRES I ALTRES ACCIONS DE PROMOCIÓ
TURÍSTICA
Com expositors hem participat dins l’estand del Patronat de Turisme a
les fires:
NAVARTUR-Pamplona 		
SITC-Barcelona		
GIRONA VIVA-Granada		
GIRONA VIVA-Lleida		

febrer 2008
abril 2008
maig 2008
maig 2008

A les accions de Girona Viva, hi participem conjuntament amb l’Ajuntament de Girona i l’Associació d’Hostaleria de Girona-Radial.
Inserim publicitat en mitjans de comunicació per afavorir la descoberta
de la comarca regalant 3 caps de setmana d’estada al Gironès als que ens
sol·licitaven per correu electrònic el catàleg de producte. Mitjans emprats:
Descobrir Catalunya.

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.
01 d’abril
03 d’abril
10 d’abril
11 d’abril

Turisme rural
Allotjament hoteles
Turisme actiu i activitats culturals
Ajuntaments de la comarca

Organització de la III Jornada de Turisme del Gironès que va sinergiar ponències, inquietuds, propostes i debats molt interessants entre els agents
privats i els agents públics de la comarca.

ASSESSORAMENT I COORDINACIÓ DE
PROJECTES:
Enguany s’ha treballat coordinadament amb l’Àrea de Planificació Estratègica de la Direcció General de Turisme 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 per als programes d’incentius
PLADETUR 2008.
També s’han mantingut sessions de treball tècniques trimestrals amb les
diferents àrees de turisme comarcal de les restants comarques gironines,
a fi i efecte de 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 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 fer costat el sector.
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