Un any més, us presentem la memòria d’activitats del Consell Comarcal del Gironès que
esperem que aconsegueixi reflectir la feina feta per totes i cadascuna de les àrees que integren aquest Consell Comarcal, una feina dirigida especialment a donar suport als ajuntaments, però també a les persones, als emprenedors, a vetllar pel medi ambient i a potenciar
el turisme.
En aquestes pàgines trobareu les accions més destacades per millorar l’atenció de les persones, per crear ocupació, per protegir el territori, per promocionar la cultura, en definitiva,
totes les accions encaminades a optimitzar al màxim els recursos existents per continuar
amb el desenvolupament de la nostra comarca.
Enguany hem consolidat el projecte del Centre de Visitants del Gironès, que s’obrirà al públic
el proper 27 de març, amb el repte d’esdevenir un gran recurs turístic comarcal i s’ha participat en el projecte Yuzz, per fomentar el talent emprenedor entre el jovent del Gironès.
Cristina Alsina i Conesa
Presidenta
del Consell Comarcal
del Gironès

Cal no oblidar la tasca que es fa dia a dia per estar al costat dels municipis i ciutadans en
la vida quotidiana, per estar al costat de les escoles gestionant menjadors i transports escolars, al costat dels ajuntaments gestionant deixalleries i recollida selectiva, redactant i supervisant projectes des dels Serveis Tècnics, promocionant la cultura de qualitat a través
d’Escenaris i Emergent o fomentant la participació infantil i juvenil amb l’Escola de Teatre.
Volem promocionar l’activitat esportiva, l’acompanyament i assessorament als joves de la
comarca i sobretot estar al costat dels municipis en l’atenció al ciutadà mitjançant el Consorci
de Serveis Socials Gironès-Salt.
Esperem que el futur del Consell Comarcal sigui de consolidació per la importància que
tenen els serveis de proximitat, especialment per als municipis petits i confiem que la feina
feta serà útil per al futur i la prosperitat de la nostra comarca.
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Aquesta memòria recull les accions que han realitzat al llarg del 2010 totes les àrees d’aquesta entitat supramunicipal en tots els seus àmbits competents. Es tracta de serveis que
són vitals per a tots els ajuntaments i, per a la ciutadania de la comarca, que fan que tothom
pugui gaudir en molts d’àmbits de les mateixes oportunitats o serveis, independentment de
si viu en un poble petit o en un de gran.

Lluís Freixas i Vilardell
Vicepresident 1r del Consell
Comarcal del Gironès

Aquest any ha estat un any difícil, la problemàtica de la crisi ha fet emmotllar-nos a les circumstàncies en més d’una decisió, en més d’una partida pressupostària. Tot i això, la concentració d’esforços i recursos ha afavorit que els ciutadans de la comarca del Gironès hagin
pogut estar atesos amb la màxima dignitat possible, en matèria de serveis socials, amb especial atenció a la gent més necessitada; en educació, amb la gestió de les beques escolars,
dels menjadors i del transport escolar; en medi ambient, amb el respecte, protecció del nostre entorn; en turisme, amb el que ja és una realitat, el Centre de Visitants del Gironès, que
ha d’esdevenir un referent per a la comarca, juntament amb el treball que ja s’ha anat fent
aquests últims anys, i que ens portaran a la potenciació dels recursos turístics de la zona, ja
siguin naturals, culturals, gastronòmics o tradicionals, i en matèria de cultura, amb una
àmplia oferta cultural i de qualitat.
Són molts els projectes que s’estan duent a terme: la millora de la senyalització viària, el Pla
de camins i rutes verdes, les ampliacions dels ajuntaments i locals socials de Campllong i
Sant Andreu, entre d’altres.
La comarca del Gironès, com a territori, continua immers en grans projectes d’infraestructures des de ja fa anys, i al ritme que ara van les coses segurament continuarem així uns
quants anys més, i és que hem de vetllar perquè aquests projectes d’abast supracomarcal
no solament siguin assimilables per la nostra comarca sinó que aportin valor afegit al benestar dels ciutadans, i ciutadanes, i per als municipis que conformen la nostra realitat geogràfica. Cal fer arribar la veu de la nostra gent fins a les administracions gestores, i en aquest
àmbit, el Consell Comarcal ha de procurar que l’opinió del territori es tingui en compte.
L’objectiu principal d’aquesta institució és donar suport als ajuntaments, amb gestió en matèria de serveis. Això ho fem i ho seguirem fent, de fet és el motiu del nostre esforç i treball, i
tenim ganes de continuar per aquest camí, ésser un puntal per als pobles per donar suport
i serveis als seus municipis, és a dir, a la seva ciutadania.
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ORGANITZACIÓ: Consell Comarcal del Gironès • COORDINACIÓ: Àrea de comunicació • DISSENY GRÂFIC: CUB Creació • ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC: Servei Comarcal de Català del Gironès (CPNL)

6

Composició del Ple
Alsina i Conesa, Cristina
Álvarez i Álvarez, Domingo
Aurich i Juana, Josep
Balló Salas, Tarsici
Baulida i Saiz, Sergi
Blázquez i Boya, Manela
Boada i Reig, Joan
Bosch i Planella, Lluís
Brugué i Brengaret, Francesc
Busquets i Arnau, Jaume
Cabarrocas i Sitjes, Pere

ERC
PSC
CIU
no adscrit

CIU
PSC
ERC
ERC
PSC
CIU
PSC

Casero i Gumbau, Roger
Chamorro i Mediano, Miquel Àngel
Comas i Alsina, M. Eugènia
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

PSC
PSC
ERC
ERC
CIU
CIU
PSC
ICV
CIU
PSC
CIU

Llauger i Dalmau, Enric
Pagès i CoII, Xavier
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
Veray i Cama, Concepció

3,2% 6,3%

Pressupost del Consell Comarcal 2010
Pressupost general
Pressupost Consell Comarcal
Pressupost EMG
DESPESA PER ÀREES DE SERVEI
Òrgans de Govern i Administració General
Acció Social
Promoció Econòmica i Turisme
Ensenyament
Urbanisme i Arquitectura
Medi Ambient
Cultura, Esports i Joventut

14,9%

CIU
CIU
ICV
CIU
PSC
CIU
ERC
CIU
CIU
PSC
PP

6,4%
7%

22.601.334,40
21.630.609.35
971.025,00
34,3%

1.370.446,74
1.378.019,43
1.524.830,96
7.427.640,99
6.002.720,07
3.224.757,33
702.193,83

27,8%

Òrgans de Govern i Administració General
Acció Social
Promoció Econòmica i Turisme
Ensenyament
Urbanisme i Habitatge
Medi Ambient
Cultura, Esports i Joventut
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PRESIDÈNCIA
Cristina Alsina i Conesa
VICEPRESIDÈNCIES
LLuís Freixas i Vilardell
Albert Riera i Pairó
Joaquim Cufí i Solé
Ramon Soler i Salvadó
M. Eugènia Comas i Alsina
GERENT
Carles Mulero i Punsí

SERVEI COMARCAL DE
CATALÀ
M. Eugènia Comas i Alsina
· Assessorament lingüístic
· Cursos de català per a adults
· Dinamització lingüística
· Voluntariat per la llengua

SECRETARI
Jordi Batllori i Nouvilas

HISENDA I SERVEIS PROPIS
Ramon Soler i Salvadó

COMUNICACIÓ, CULTURA,
ESPORTS I JOVENTUT
M. Eugènia Comas i Alsina

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

COMUNICACIÓ
Cristina Alsina i Conesa
· Comunicació interna
· Comunicació corporativa
· Comunicació externa
CULTURA
M. Eugènia Comas i Alsina
· Banys Àrabs
· Casa de Cultura Les Bernardes
· Servei de dinamització cultural
· Servei de recursos culturals
ESPORTS
Lluís Bosch i Planella
· Foment i ajuts a I'esport
JOVENTUT
M. Eugènia Comas i Alsina
· Pla comarcal de joventut
· Suport a municipis, plans
locals de joventut i tècnics
compartits
· Programa per als alumnes de
secundària
· Suport a la participació jove
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· Potestats en matèria
d’instal·lacions juvenils
· Seguiment d'activitats de
lleure

· Direcció d'obres
· Assistència tècnica i urbanística als municipis
· Pla únic d'obres i serveis de
Catalunya
· Topografia
· Activitats classificades
HABITATGE I OBRES
Enric Llauger i Dalmau
· Oficina d'habitage
SERVEIS INFORMÀTICS
· Assessorament i manteniment
· Noves tecnologies de la
informació

SERVEIS PROPIS
Joan Boada i Reig
· Règim intern

MEDI AMBIENT
Joaquim Cufí i Solé
- Gestió de serveis públics
· Residus municipals
· Neteja viària
· Recollida d’animals abandonats
- Planificació ambiental
· Agenda 21 · EMAS

ENSENYAMENT
Sergi Baulida i Saiz
· Transport escolar
· Menjador escolar

RECURSOS AMBIENTALS
· Educació ambiental
· Centre BTT Gironès
· Senderisme

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

TURISME
Albert Rosa i Congost
· Dinamitzacio turística
· Valoració dels recursos i
creació de nous productes
· Assessorament turístic
· Pla d'accions de promoció
turística

COOPERACIÓ MUNICIPAL:
SERVEIS TÈCNICS, INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT
I TURISME
Lluís Freixas i Vilardell
COOPERACIÓ I SERVEIS
TÈCNICS
Lluís Freixas i Vilardell
· Redacció de projectes

SERVEIS A LES PERSONES,
SERVEIS SOCIALS,
PROMOCIÓ ECONÒMICA I
ESCOLA DE MÚSICA
Albert Riera i Pairó
SERVEIS SOCIALS
Mateu Parera-Nieto i Perich
· Atenció primària
· Servei d'ajut a domicili
· Programes d'ajut
a la dependència
· Serveis de teleassistència
· Equip d'Atenció a la Infància i
I'Adolescència
· Escola de pares i mares
· Polítiques d'inclusió
· Polítiques d'igualtat
SERVEI D'ATENCIÓ A LA GENT
GRAN
Roser Estanyol i Torrent
· Consell Consultiu de la Gent
Gran
PROMOCIÓ ECONÒMICA
Albert Rosa i Congest
· Borsa de treball
· Punt d'informació
d'autoempresa
· Xec-Servei: Serveis a domicili
· Formació
· Suport als emprenedors
· Oficina Comarcal d'lnformació
al Consumidor
· Fundacio Escola-Empresa del
Gironès
ESCOLA DE MÚSICA DEL
GIRONÈS
Albert Riera i Pairó
· Música clàssica i de cobla
· Música moderna
· Música per a adults
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AIG
IGUAVI
AVIVA
VA - (1)
AIGUAVIVA
C
Co
Constitucional
,1
Pl.. Constitucional,
181
81 AIGUAVIVA
AIGU
AIG
UAVI
A VA
VA
17181
Tel.
T . 972
Tel
722 23 50
5 07
2 54 61
Fax.. 9722 23
ajuntam
ment@aigua
men
nt@aiguavi
vivva.com
ajuntament@aiguaviva.com
www
ww.aigu
w.aiguuavi
v va.info
v
www.aiguaviva.info
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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. de 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. del 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

BESC
SCANÓ - (2)
BESCANÓ
Joa
oan Maragall,
Maragall, 3
Pl. Joan
622 BESCANÓ
BESCAN
BESCA
17162
Tel. 972 44 00 05
Fax. 972 44 27 02
bescano@ddgi.cat
www.bescano.cat

CANET D’ADRI - (5)
Avv.v. Rocacorba,
Rocacorba, 21
Av.
17199 CANET D’ADRII
Tel. 972 42 82 80
Fax. 972 42 95 13
canet@ddgi.cat
www.canet-adri.org

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 Onze de Setembre, 107
17244 CASSÀ DE LA SELVA
Tel. 972 46 00 05
Fax. 972 46 37 08
ajuntament@cassadelaselva.net
www.cassa.cat

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

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. de l’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

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

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

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. Messeguer, 1
17464 SANT JORDI DESVALLS
Tel. 972 79 80 05
Fax. 972 79 82 81
sjordide@ddgi.cat
www.santjordidesvalls.com

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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El Consell d’Alcaldes i Alcaldesses
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 o altres formes associatives per a finalitats d’interès públic.
· Ser informat del Pressupost de la corporació i de programes comarcals.

Durant l’any 2010 el Consell d’Alcaldes va tractar els temes
següents:
· Informació referent al manifest dels alcaldes i alcaldesses pel temporal de neu
· Informació referent a les al·legacions a la informació pública dels enllaços de l'AP7
a la comarca
· Informació referent a la cobertura de TDT, mòbils i internet a la comarca
· Informació referent a la creació i establiment del Centre de Visitants del Gironès
· Informació referent a les gestions per pal·liar els danys ocasionats per les nevades
· Informació referent a la gestió del Consorci de Serveis Socials Gironès Salt
· Informació referent a les al·legacions presentades al Pla director urbanístic del sistema urbà de Girona
· Informació referent a les al·legacions presentades al Pla territorial parcial de les
comarques gironines
· Informació referent a la contractació agregada dels serveis de telefonia i internet

Composició del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses
Aiguaviva
Bescanó
Bordils
Campllong
Canet d’Adri
Cassà de la Selva
Celrà
Cervià de Ter
Flaçà
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Joaquim Mateu i Bosch
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
Gabriel Casas i Soy
Girona
Anna Pagans i Gruartmoner
Juià
Joaquim Sagué i Bertrán
Llagostera
Fermí Santamaria i Molero
Llambilles
Josep Serra i Ciurana
Madremanya
Albert Peracaula i Boschsacoma
Quart
Joaquim Cufí i Solé
Salt
Iolanda Pineda i Balló
Sant Andreu Salou
Francesc Xavier Casanovas

Sant Gregori
Sant Joan de Mollet
Sant Jordi Desvalls
Sant Julià de Ramis
Sant Martí de Llémena
Sant Martí Vell
Sarrià de Ter
Vilablareix
Viladasens

Jordi Noguer i de Palol
Ramon Vidal i Mercader
Joaquim Pradel i Sala
Narcís Casassa i Font
Jaume Busquets i Arnau
M. Àngels Vila i Sastre
Roger Torrent i Ramió
Enric Vilert i Butchosa
Alfons Soler i Pou

SEU COMARCAL
C. Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 21 32 62
Fax. 972 21 35 73
www.girones.cat
info@girones.cat
CONSORCI DE BENESTAR
SOCIAL GIRONÈS-SALT
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
CASA DE CULTURA LES
BERNARDES
C. Major, 172
17190 SALT
Tel. 972 23 46 95
Fax. 972 40 07 37
www.girones.cat
bernardes@girones.cat
BANYS ÀRABS
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
CENTRE DE BTT-EL
GIRONÈS
Local Social de Quart
C. del Tren, s/n
17242 QUART
Tel. 972 46 82 42
www.girones.cat
btt@girones.cat

SERVEI DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA DEL
GIRONÈS
C. Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 20 19 62
Fax. 972 21 35 73
www.girones.cat
borsa.treball@girones.cat
SERVEI COMARCAL DE
CATALÀ
DEL GIRONÈS
C. Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 21 32 62
Fax. 972 21 35 73
www.cpnl.cat
girones@cpnl.cat
OFICINA COMARCAL
D’INFORMACIÓ
AL CONSUMIDOR
C. Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 21 32 62
Fax 972 21 35 73
www.girones.cat
oficinadeconsum@girones.cat
OFICINA D’HABITATGE
C. Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 21 32 62
Fax. 972 21 35 73
cristina@girones.cat
SERVEI DE GESTIÓ I
RECAPTACIÓ
DE TRIBUTS. XALOC
C. Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 20 64 41
Fax. 972 21 35 73
www.xalocgirona.cat

SERVEI
DE GESTIÓ
DE RESIDUS
URBASER
C. Modega, 8
17457 Riudellots de la Selva
Tel. 972 31 47 79
Fax. 972 31 63 55

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

SERVEI DE NETEJA VIÀRIA
Transports i Ecoserveis Geli, sl
Tramuntana, 12
17483 VILAÜR
Tel. 972 79 40 46

DEIXALLERIA DE SANT
GREGORI
Polígon Industrial Jueria centre
Ctra. De Cartellà, s/n
17150 SANT GREGORI
Tel. 972 49 41 30

SERVEI DE GESTIÓ DE
VEHICLES FORA D’ÚS
AC Promineco
Polígon Industrial Mas Xirgu
C. Can Pau Birol, 25-27
17005 GIRONA
Tel. 972 24 28 70
Fax. 972 23 08 10

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

SERVEI DE RECOLLIDA DE
LA FRACCIÓ ORGÀNICA
Tirgi, SL
C. Ter, s/n
17460 CELRÀ
Tel. 972 49 41 30
Fax. 972 49 41 23

Minideixalleria de Sant
Jordi Desvalls
Ctra. de Diana, s/n
Tel. 972 21 32 62
Municipis adscrits: St. Jordi
Desvalls, Viladasens

SERVEI DE RECOLLIDA DE
GOSSOS ABANDONATS
Associació Protectora
d’Animals i Plantes de l’Alt
Empordà
C. Pont de Molins, 17
17600 FIGUERES
Tel. 972 50 23 61
DEIXALLERIA DE CASSÀ
Polígon Industrial
C. Pla de l’Estany, s/n
17244 CASSÀ DE LA SELVA
Tel. 972 46 46 91

Minideixalleria de Sant
Martí de Llémena
Ctra. de Girona a les Planes
d'Hostoles, km. 12,250
Telèfon: 972 21 32 62
Municipis adscrits: Sant Martí
de Llémena
Minideixalleria
de Madremanya
Zona d’equipaments
Telèfon: 972 21 32 62
Municipis adscrits:
Madremanya

DEIXALLERIA DE SALT
C. Amnistia Internacional, s/n
17190 SALT
Tel. 972 23 88 11
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Projectes 2010
Aiguaviva
Bescanó
Bordils
Campllong
Canet d'Adri
Cassà de la Selva
Cassà de la Selva
Celrà
Cervià de Ter
Flaçà
Fornells de la Selva
Juià
Llambilles
Llambilles
Llambilles
Madremanya
Quart
Quart
Quart

Pla de senyalització per als municipis
Pla de senyalització per als municipis
Pla de senyalització per als municipis
Pla de senyalització per als municipis
Enllumenat al pla de l'Estanyol
Pla de senyalització per als municipis
Pavelló poliesportiu segona fase
Pla de senyalització per als municipis
Pla de senyalització per als municipis
Pla de senyalització per als municipis
Pla de senyalització per als municipis
Pla de senyalització per als municipis
Pavimentació avinguda Gavarres
Millores al consultori local
Remodelació de la plaça de l'Ajuntament
Pla de senyalització per als municipis
Pla de senyalització per als municipis
Adequació entorn de la pista de Palol
Obres de millora al local social

Quart
Salt
Sant Gregori
Sant Joan de Mollet
Sant Jordi Desvalls

Sanejament ca Rosa Moliner i Puig
Pla de senyalització per als municipis
Pla de senyalització per als municipis
Pla de senyalització per als municipis
Camí d’accés a la zona esportiva carrer del Raval
de l'Hors
Sant Jordi Desvalls
Pla de senyalització per als municipis
Sant Julià de Ramis
Soterrament del servei d’electricitat i telefonia del
c/ del Castell
Sant Martí de Llémena Pla de senyalització per als municipis
Sant Martí Vell
Pla de senyalització per als municipis
Sarrià de Ter
Pla de senyalització per als municipis
Vilablareix
Pla de senyalització per als municipis
Consell Comarcal
Consorci a Salt
Consell Comarcal
Centre de visitants
Consell Comarcal
Camins comarcals 6a fase

Direccions d’obres
Canet d'Adri
Fornells de la Selva
Llambilles
Sant Andreu Salou
Sant Joan de Mollet
Sant Jordi Desvalls

Instal·lació xarxa de gas a l’avinguda Rocacorba i
soterrament dels serveis existents
Camp futbol 7 Complex Poliesportiu
Ampliació sanejament
Ampliació de la Casa de la Vila
Nou dipòsit d'aigua potable de 240 m3
Urbanització de la plaça de les Basses

Sant Jordi Desvalls
Sant Julià de Ramis
Sant Martí de Llémena
Sarrià de Ter
Viladasens

Remodelació del Local Polivalent
Enllumenat del veïnat de Tomet
Magatzem Municipal
Rotonda carrer Via Augusta
Reforma i soterrament dels serveis carrer de la
Font

Sant Martí de Llémena
Sant Martí de Llémena
Sant Andreu Salou
Sant Andreu Salou
Salt

Urbanització del veïnat dels termes de Llorà
Garatge i magatzem municipal 1a fase
Ampliació de la Casa de la Vila
Adequació plaça de l'Ajuntament 2a fase
Reurbanització dels carrers de Sant Antoni i Sant
Dionís 1a fase, variants de baixa tensió
3 f. Rehabilitació parcial antiga fàbrica Coma i
Cros, sales destinades a entitats
Execució de les fases b i c del pavelló esportiu
municipal
Rehabilitació del local polivalent
Execució de la fase b i c del pavelló esportiu
municipal
Adequació accessos al municipi
Implantació de tres sistemes de recuperació
d’aigües pluvials
Rehabilitació de la masia de Can Gruart
Reforç del marge de la carretera

Fiscalitzacions
Aiguaviva
Aiguaviva
Aiguaviva
Bescanó
Bordils
Cassà de la Selva
Cervià de Ter
Flaçà

Escola bressol
Arranjament de la coberta de ca la Neus
Centre Polivalent
Pavimentació i enllumenat del carrer Sant Sebastià
Pavimentació al nucli antic de Bordils 2a fase
Asfaltat del camí de l’ermita del Remei a Campllong
Pista Polivalent 1a fase
Pavimentació amb reposició i millora dels serveis
del carrer de les Feixes
Fornells de la Selva
Urbanitzacio i millora carrers Nou i M.RodoredaProjecte ref. nucli antic de Fornells de la Selva
Fornells de la Selva
Centre cívic 3a fase
Llagostera
Urbanització del nucli antic
Llambilles
Ampliació de la Casa de la Vila
Llambilles
Millores al consultori local
Madremanya
Ampliació de la Casa Consistorial
Sant Martí de Llémena Instal·lació de nau industrial prefabricada destinada
a garatge i magatzem municipal

12

Salt
Sant Jordi Desvalls
Sant Jordi Desvalls
Sant Jordi Desvalls
Sant Martí Vell
Vilablareix
Vilablareix
Viladasens

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.
L’11 d’agost de 2010 va entrat en vigor la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, que preveu que les activitats sotmeses al règim
de llicència ambiental de l’annex II són sotmeses a informe de la Ponència Comarcal.
La Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental durant aquest any s’ha reunit 11 vegades i els projectes presentats per a la sol·licitud de llicència ambiental han estat uns 34
expedients, amb un mínim de 2 vegades per expedient.
Gràfica de la PCAA des de 1989 fins a 2010
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Memòries valorades
Sant Andreu Salou
Sant Andreu Salou
Sant Martí Vell

Instal·lació bar local social
Arranjament de cunetes i pas del torrents del camí
Llicència ambiental del centre social i espai juvenil
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Oficina d’Habitatge
L’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Gironès ha continuat durant aquest any 2010 amb les activitats d’informació i atenció al públic
relacionades amb l’habitatge.

Rehabilitació d’habitatges
Pel que fa a la rehabilitació d’habitatges, s’han tramitat les sol·licituds de test de l’edifici (TEDI), sol·licituds d’informes interns d’idoneïtat (III),
i sol·licituds d’ajuts per a la rehabilitació d’habitatges i/o edificis, assessorament, seguiment, i les inspeccions tècniques dels expedients, així
com totes les tasques d’informació relacionades amb qualsevol tema d’habitatge.
Segons les dades recollides des d’aquesta oficina de rehabilitació, el nombre d’expedients tramitats a la comarca del Gironès ha estat un
total de 36, dels quals 12 corresponen a sol·licituds d’informes interns d’idoneïtat, per a actuacions en habitatges unifamiliars, 14 a sol·licituds de Tedi, per a actuacions en edificis, i 10, a sol·licituds d’ajuts.

Borsa d’habitatge
Pel que fa a la borsa d’habitatge s’han tramitat ajudes de lloguer, assessorament sobre la borsa de cessió i mediació i la tramitació dels contractes de lloguer en cessió i seguiment d’aquest lloguers. S’ha iniciat la inscripció al registre de sol·licitants de pisos de protecció oficial.
Segons les dades recollides en aquesta oficina s’han tramitat en la convocatòria de l’any 2010 un total de 169 sol·licituds per a ajudes al lloguer.
S’han incorporat a la borsa de cessió i mediació de lloguer un total de 3 pisos que han estat llogats.
Des del registre de sol·licitants per a pisos de protecció oficial, s’han facilitat dades de sol·licitants a un ajuntament i a una empresa promotora per tal de poder fer els sorteigs dels habitatges.
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Cursos de català
Des de fa uns anys, els cursos de català són l’eix central de la tasca del Servei de
Català atesa la gran demanda existent deguda, en gran part, a l’augment de la població immigrada.
Un dels programes prioritaris del Consorci per a la Normalització Lingüística és l’acolliment lingüístic. És per això que ens coordinem amb l’Àrea d’Immigració del
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, amb el Punt d’Acollida de Llagostera i amb
l’Àrea de Ciutadania i Immigració de Cassà, entre altres, i 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 i elaborem l’oferta dels cursos de català.
S’ofereixen nivells diferents, no lligats únicament a l’acolliment lingüístic: des de cursos inicials adreçats a persones amb un baix nivell d’instrucció i gairebé cap coneixement de llengua catalana, i que tenen com a objectiu desenvolupar habilitats de
comprensió i expressió orals, fins a cursos de suficiència que permeten obtenir el
títol oficial de coneixements mitjans de la llengua.
Els cursos es porten a terme a diversos municipis i es compta amb un equip docent
format per deu professors.
Detallem a continuació les dades dels cursos presencials organitzats pel Servei
Comarcal de Català del Gironès durant l’any 2010.

Octubre 2010-febrer 2011

Municipi
Cassà

Nivell
3 cursos inicials
2 cursos Bàsic 1
Bàsic 3
Elemental 1
Intermedi 1
Intermedi 3
Suficiència 3
Llagostera
2 cursos inicials
Bàsic 1
Bàsic 2
Bàsic 3
Sant Julià de Ramis Bàsic 2
En aquest període, i per primera vegada, en coordinació amb l’Àrea de Ciutadania i
Immigració de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, es va posar en marxa en aquest
municipi un itinerari d’acollida formativa on, a més dels cursos de català, es van
incloure cursos de coneixement de l’entorn, com els tallers d’acollida, i cursos d’alfabetització.

Febrer-juny 2010

Municipi
Cassà

Nivell
4 cursos inicials
Bàsic 1
Bàsic 2
Bàsic 3
Intermedi 2
Suficiència 2
Llagostera
Curs inicial
Bàsic 1
Bàsic 2
Celrà
Bàsic 2
Intermedi 2
Suficiència 2
Sant Julià de Ramis Bàsic 1
També es van dur a terme un curs inicial i un curs Bàsic 1 en el marc d’un curs de
reagrupament familiar, organitzat pel Consorci de Benestar Social, a Salt.
Durant el mes de juliol, es va organitzar un curs intensiu de nivell Suficiència 3 al
Consell Comarcal del Gironès, amb alumnes de tota la comarca.
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Així mateix, durant tots els períodes d’inscripció, atenem demandes de persones de
municipis on no hi ha cursos previstos o de nivells no previstos en aquella població,
que derivem, de forma individualitzada, segons l’oferta, cap a altres municipis de la
comarca o de comarques veïnes.
A més dels cursos presencials, també n’oferim a distància, que tenen una gran
demanda.
Paral·lelament, al llarg del curs es fan activitats complementàries. L’any 2010, per
exemple, es va organitzar una xerrada de l’escriptora Núria Martí, una sortida per
assistir com a públic al programa Bocamoll de TV3 o visites guiades a les biblioteques per donar a conèixer aquests equipaments.

Selecció de personal

Assessorament lingüístic

L’any 2010 vam intervenir en 15 processos de selecció de personal: al Consorci de
Benestar Social Gironès-Salt, a l’Escola de Música del Gironès i als ajuntaments
d’Aiguaviva, Campllong, Cassà, Celrà, Sant Julià de Ramis i Sant Martí Vell.

Durant el 2010, el Servei Comarcal de Català va revisar 427 documents, que representen un total de 947 pàgines.

Altres actuacions
Voluntariat per la llengua
Aquest programa posa en contacte persones que parlen català habitualment amb
persones que l’estan aprenent i que no troben prou espais per practicar-lo. Durant
deu setmanes, com a mínim, la persona voluntària i la persona aprenenta es troben
durant una hora setmanal per conversar en un ambient distès i informal.

Una de les activitats que portem a terme des de fa uns anys és la lectura de textos
poètics en les diverses llengües de l’alumnat dels cursos de català, durant la Diada
de Sant Jordi, a Cassà de la Selva. L’any 2010 es va completar amb un llibret amb tots
els textos i una degustació de diferents plats originals dels diversos països, que va
elaborar també l’alumnat dels cursos.

A Cassà de la Selva es van fer tres edicions del programa al llarg del 2010: una a principis d’any, amb 13 parelles; una altra, de març a juny de 2010, amb 12 parelles, i
una altra que es va posar en marxa el mes de desembre del mateix any. També es
va portar a terme el programa a Celrà, amb 3 parelles, de maig a juliol i, per primera vegada, es va iniciar el programa a Llagostera, on es van formar 7 parelles.

D’altra banda, cada any, el Servei de Català participa a Expojove per promoure la
nostra llengua entre la població jove. L’any 2010 la col·laboració es va concretar en
un concurs sobre música en català, dintre la campanya “Encomana el català”.

Paral·lelament a les trobades, també es van organitzar reunions de seguiment de les
parelles, que van consistir en xerrades informals en les quals es va parlar del funcionament del programa i es van recollir els suggeriments de les persones participants
per tal de millorar-lo. A més, també es van dur a terme activitats per a les parelles,
com ara una visita guiada per Girona que va tenir com a fil conductor les llegendes
de la ciutat o la festa del Voluntariat per la llengua, el mes de juny, on es van convidar totes les persones voluntàries i aprenentes que formen part del VxL.

No hem d’oblidar altres actuacions de difusió del Servei, com ara la tramesa anual
de calendaris, trameses de material o les visites personalitzades.

Finalment, durant la campanya de Nadal, vam repartir cartes als reis en català i catàlegs de jocs en català.

A més de gestionar les parelles lingüístiques, es van signar acords de col·laboració
amb 4 establiments comercials de Cassà de la Selva i també amb la biblioteca d’aquest municipi, per tal que esdevinguin punts de trobada per a les persones participants en el programa de voluntariat.

Parella lingüística pertanyent al VxL 2010
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Consell Comarcal del Gironès

Ajuts econòmics

L’Àrea d’Esports del Consell Comarcal del Gironès treballa directament
amb les entitats esportives de la comarca per tal de promoure l’esport
base, important per al desenvolupament de la persona en l’àmbit
esportiu.

Els ajuts econòmics consisteixen en una ajuda anual per sufragar les despeses a les entitats esportives dedicades a la formació de menors, així
com una ajuda per sufragar les despeses per la organització d’una competició.

Mantenint la mateixa línia que en altres anys, aquest any 2010, l’Àrea
d’Esports ha distribuït material esportiu a diferents entitats de la comarca
per a les persones participants de diferents campionats organitzats per la
comarca, i també s’ha ajudat econòmicament les entitats esportives de la
comarca.

Al llarg de l’any s’han atorgat 38.810 euros. Aquest import s’ha destinat a
entitats esportives, centres d’ensenyament i AMPA, i centres d’iniciatives
socials. El 78 % de l’import, 30.530 euros, ha estat concedit a través de la
convocatòria ordinària destinada a entitats esportives.

L’objectiu d’aquestes actuacions és fomentar i inculcar diferents valors als
infants, importants per a l’ésser humà.

Estudi de la realitat esportiva a la comarca del Gironès

El Consell Comarcal del Gironès també col·labora econòmicament amb
el Consell Esportiu del Gironès, el qual promou l’esport base mitjançant
l’organització de jocs i competicions escolars, formació de monitors/ores
i entrenadors/ores, cessió de material esportiu, organització de colònies....
Distribució de material
Durant el 2010 s’ha col·laborat amb un total de 61 entitats en actes
d’organització i/o participació de competicions arreu de la comarca. Les
entitats sol·licitants han arribat a organitzar al llarg de l’any 69 competicions.
El material que s’ha distribuït ha estat: 376 trofeus i roba esportiva com
dessuadores, tovalloles i tapaboques.

El passat 31 de maig es va presentar a la seu del Consell Comarcal el
resultat de l’estudi La realitat esportiva a la comarca del Gironès, a la
qual van assistir representats de diferents entitats de la comarca i regidors
dels municipis gironins. L’objectiu del treball, realitzat pel llicenciat en
ciències de l’activitat física i l’esport el Sr. Daniel Córdoba i Lledó, és conèixer les característiques de la pràctica esportiva a la comarca. El resultat
obtingut és un estudi acurat de l’activitat esportiva organitzada, promoguda per clubs esportius, associacions i/ o administracions locals. Es divideix
en quatre grans apartats: l’oferta, els hàbits, l’economia i les professions
de l’esport.

Tot i que a la majoria d’entitats sol·licitants, se’ls han lliurat trofeus, el
material lliurat amb major nombre són tapaboques seguit de tovalloles.
A continuació es presenta una relació del material distribuït.
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37%
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Tapaboques
Dessuadores
Tovalloles
Trofeu adults gran
Trofeu adults mitjà
Trofeu adults petit
Trofeu infanil petit

Lluís Bosch, Cristina Alsina, Josep Sagué i Dani Córdoba a la presentació de l’estudi

Algunes de les conclusions més destacades que apareixen a l’estudi són:
- Cal aturar l’accelerat i constant abandonament de la pràctica organitzada a mesura que augmenta l’edat de la població.
- Cal regularitzar i professionalitzar el sector- Enfortir l’esport femení i
treballar per la igualtat de pràctiques entre la població
- S’han d’impulsar plans d’autogestió
- Cal impulsar més esdeveniments esportius
- Cal repensar els equipaments esportius

Consell Esportiu del Gironès
Aquest any 2010, el Consell Esportiu del Gironès ha organitzat la fase
comarcal i algunes de les fases territorials i nacionals dels Jocs Esportius
Escolars de Catalunya amb un total de 17 esports i les novetats del bàdminton i l’handbol. Es fomenta l’esport a infants a través de les jornades
d’iniciació a l’esport i es realitzen activitats de lleure obertes a tots els
públics (per exemple, una trobada esportiva per a la gent gran). A part,
s’està intentant engegar lligues esportives de lleure i activitats de lleure
d’estiu (vòlei platja, handbol platja, futbol platja...).
Al llarg de l’any es realitzen jornades d’iniciació on es busca, a part d’iniciar els més menuts, informar els pares amb xerrades sobre alimentació,
hàbits saludables, lesions esportives,... També cal destacar l’Escola d’àrbitres de futbol-7, que té com a objectiu promocionar els àrbitres a les respectives federacions. Una altra jornada de formació duta a terme és per
al professorat d’educació física, en la quals es donen eines metodològiques importants per poder treballar diferents esports minoritaris en els
centres escolars, així com cursos per a educadors de la mainada que participa als Jocs Esportius Escolars.
El Consell Esportiu del Gironès participa activament en el Pla català de
l’esport a l’escola, amb la promoció de l’esport en horari extralectiu a un
total de 41 centres escolars (29 d’educació primària i 12 d’educació
secundària).
També s’intenta promoure la pràctica d’alguns esports menys coneguts o
minoritaris a través dels plans de promoció. Aquests plans incentiven un
major coneixement d’aquests esports i en faciliten la pràctica posterior.
Aquest any tenim plans de promoció de bàdminton, handbol, rugbi, judo,
gimnàstica rítmica, atletisme i natació.
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L’Àrea de Joventut ha mantingut les quatre línies de treball orientades a
fomentar la coordinació entre administracions en matèria de joventut, a
consolidar els programes que s’impulsen en relació amb els centres de
secundària, a oferir suport a les propostes de participació jove i a complir
amb les competències delegades en matèria d’instal·lacions juvenils i
seguiments d’activitats d’estiu per a joves.

Programa de suport als ajuntaments del Gironès
Assessorament per a les polítiques de joventut
En aquests moments hi ha 21 municipis que impulsen un Pla local de
Joventut: Bordils, Campllong, Cassà de la Selva, Celrà, Cervià de Ter, Flaçà,
Fornells de la Selva, Girona, Llagostera, Madremanya, Quart, Salt, Sant
Gregori, Sant Jordi Desvalls, St. Martí Vell St. Julià de Ramis, St. Joan de
Mollet, St. Martí Vell, Sarrià de Ter, Viladasens i Vilablareix.
A finals d’any s’han signat convenis de col·laboració per a l’impuls de les
polítiques de joventut de manera compartida amb els ajuntaments de
Bordils, Flaçà, Sant Joan de Mollet, Sant Jordi Desvalls, Sant Julià de Ramis
i Viladasens. Els sis municipis renovaran l’acord de col·laboració per a l’impuls del projecte de professionals de joventut compartits.

Seguiment de les activitats de lleure per a joves
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, en aplicació
del Decret 137/2003, de 10 de juny
Aquest estiu, a la comarca del Gironès, entre els ajuntaments i entitats de
lleure s'han realitzat 68 casals d'estiu de lleure per a infants (a Bescanó,
Bordils, Campllong, Cassà de la Selva, Celrà, Flaçà, Fornells de la Selva,
Girona, Llagostera, Llambilles, Quart, Salt, Sant Andreu Salou, Sant
Gregori, St. Julià de Ramis, St. Martí de Llémena, Sarrià de Ter i 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.

Programa de suport a l’Oficina Jove del Gironès
Durant aquest 2010 s’ha renovat el 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.
La voluntat és que l’Oficina Jove sigui una finestreta única que aculli els
serveis d’emancipació destinats a les persones joves de la comarca.
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L’Oficina Jove ofereix actualment els serveis d’emancipació destinats a
joves de la ciutat i 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. Des d’aquí es
treballa en xarxa amb la resta de serveis públics i administracions implicades de la comarca per donar un servei personalitzat a les persones
joves, i abordar d’una manera integral i pròxima qualsevol dels temes que
afecten la seva emancipació: habitatge, treball, formació, salut, cultura,
mobilitat...
A més, per tal d’ampliar la xarxa al Gironès s’han realitzat les següents
accions:
• Actualització del web de l’Oficina Jove del Gironès, amb algunes noticies d’àmbit comarcal i una nova secció anomenada “xarxa comarcal” on
consten tots els espais joves i punt d’informació juvenil del Gironès. Per
tenir un perfil dinàmic i un contingut de qualitat, però, caldria una hora
de dedicació diària a la secció.
• Realització del mapa comarcal que pretén recopilar la informació dels
serveis dels municipis de la comarca en matèria d’habitatge, treball, salut
i informació juvenil que ens ajuda obtenir un visió global de la comarca,
detectar les necessitats i mancances i conèixer els recursos per afavorir i
facilitat el treball tècnic en xarxa a la comarca.
• Definició del “kit de supervivència” de treball i habitatge d’acord amb les
mancances detectades a partir del recull de dades del mapa comarcal.
Edició d’elements de difusió i comunicació:
• Impressió de 15 panells informatiu de l’Oficina Jove del Gironès en format paper ploma A2, que han estat repartits als municipis del Gironès
amb referent de joventut (Salt, Cassà, Llagostera, Sant Julià de Ramis,

Quart, Sant Gregori, Celrà, Bescanó, Campllong, Sant Joan de Mollet, Sant
Jordi Desvalls, Flaçà, Bordils, Fornells, Vilablareix), 3000 bolígrafs i 1.000
carpetes amb format simple per entregar els documents de consultes de
treball i habitatge que es realitzin als punts d’informació juvenil o espais
joves.
• L’edició de 2415 carpetes de treball, que han estat repartides als municipis del Gironès que ofereixen atenció directa als joves (Salt, Cassà,
Llagostera, Sant Julià de Ramis, Quart, Sant Gregori, Celrà, Sant Joan de
Mollet, Sant Jordi Desvalls, Flaçà, Bordils, Fornells, Vilablareix).

Programa de serveis mancomunats amb ajuntaments
del Gironès
Taula Comarcal de Professionals de Joventut

Projecte Zona Jove de la Llera del Ter
- Obertura i adequació dels espais per a joves, mínim un dia a la setmana. S’han organitzat tardes joves i activitats diverses (esports, tardes de
play, de cinema, de jocs de taula, de cuina, de dj i còctels sense alcohol,
duatló jove, suma km, gimcana popular, curs de percussió, confecció de
capgrossos, jocs i cultura tradicionals, campionat de botifarra, torneig de
futbol sala i xerrades diverses).
- concursos de fotografies (dia de la dona i de cultura tradicional i
popular).
- Sortides conjuntes per anar a Fires de Girona, a la Bisbal d’Empordà, a
PortAventura, a Waterwold i a esquiar.
- Obertura i dinamització a l’IEs de Celrà
(una hora del pati a la setmana). La gran
majoria del l’alumnat de secundària de la
zona assisteix a aquest centre. També el
programa “Em faig gran“ dirigit als alumnes
del darrer curs de primària dels ceip de la
zona.

Amb l’objectiu de treballar de forma coordinada amb els tècnics/ques de
joventut de les administracions locals del Gironès, s’ha continuat treballant amb els ajuntaments per consolidar la Taula de Professionals de
Joventut. Paral·lelament amb els dinamitzadors/ores juvenils de la
comarca també s’han buscat espais de trobada i d’intercanvi.
Els membres de la Taula s’ha reunit els mesos d’abril, juny, setembre i
novembre. Per altra banda, s’han realitzat moltes més reunions de dinamitzadors/res els mesos de maig, juny, juliol, 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.

- Assessorament i suport a les entitats juvenils de la zona.
- Creació d’un espai virtual mancomunat de la zona.

BUS JOVE
Professionals de joventut compartits
Amb aquest projecte, s’ha continuat donant impuls a les polítiques de
joventut a municipis oferint la possibilitat de disposar d’un especialista en
temes de joventut des dels mateixos municipis. Aquest any 2010, s’ha
presentat el projecte de tècnics renovat entre els municipis de Flaçà,
Bordils, Sant Joan de Mollet, Viladasens i Sant Jordi Desvalls, conjunt de
municipis batejats amb el nom de Zona Jove de la Llera del Ter.
Els objectius principals són, 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 per l’altra, intentar donar resposta a les necessitats dels joves
de municipis de menys de 2.000 habitants.
També s’ha signat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant
Julià de Ramis per disposar d’una tècnica de joventut que impulsi les polítiques de joventut en el municipi.

Enguany, 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, es van establir 8 línies de servei que unien 24 municipis de la comarca entre els dies 28 d’octubre i 6 de novembre. Durant
les 6 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, Sant Jordi Desvalls
Ruta 8: Girona ciutat
Per afavorir l’ús d’aquest transport, a més de fer-ne difusió, entre els joves
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es va repartir una targeta
de descompte. També es
va regalar a tots els usuaris que compraven les targetes de forma anticipada
un targeter amb el disseny del bus de nit per a
poder guardar-hi les targetes per a totes les nits.
Es va fer una valoració molt positiva tant del servei ofert com de la seva
utilització. Hi va haver un total de 10.390 usuaris i usuàries que van utilitzar el servei dels autobusos per anar i/o tornar de Girona.
Per quart any, el dia 14 d’agost, coincidint amb la Festa Major de la Bisbal
d’Empordà, es va organitzar un autobús de nit. D’acord amb els municipis interessats s’han organitzat dos recorreguts que unien les diferents
poblacions interessades: Bordils, Sant Joan de Mollet, Flaçà, Celrà i
Madremanya. Aquest servei, el van utilitzar 90 passatgers joves d’entre 16
i 25 anys.

Bus jove a Waterworld i a PortAventura

l’Ajuntament compta
amb els serveis d’un
professional de joventut.

Aquella primera idea, i a
partir de la comissió formada pels professionals
de Quart, Salt i
Vilablareix, es va convertir en la celebració de la
majoria d’edats dels i de
les joves. O sigui, la proposta va ser realitzar
una trobada amb els
joves que aquell any
54
concret celebraven 18
anys. La proposta que els vam fer era trobar-nos la tarda del dissabte 12
de juny, acabats els exàmens de selectivitat, i realitzar una gimcana per la
població de Salt, sopar junts i fer un final de festa a la sala La Mirona de
Salt.

El dia 26 de juny, la taula de dinamitzadors del Gironès va promoure fer
una sortida conjunta al parc aquàtic per celebrar l’inici de l’estiu. Es va
mancomunar el servei amb els pobles de la Zona Jove de la Llera del Ter,
Cassà, Salt i Vilablareix. Es van organitzar tres busos, dos de 55 places i un
de mini de 30 places compartit entre Vilablareix i la Zona Jove de la Llera
del Ter.

Un total 54 joves de pobles diversos del Gironès van participar a aquesta primera edició de la Gen.

La segona proposta va ser el dia 4 de setembre i va ser a PortAventura.
Un total de 72 persones d’entre els pobles de Bordils, Vilablareix i Sant
Julià de Ramis van passar una agradable vetllada.

Fira Expo Jove 2010

GEN ‘92
Aquesta és una proposta que neix de la
voluntat dels professionals de joventut
d’uns quants municipis de la comarca del
Gironès. Concretament, la iniciativa respon a la voluntat de la Taula de
Dinamitzadors/res del Gironès.
A finals del darrer trimestre de 2009, en
una de la reunions de la Taula de
Dinamitzadors/res es va començar a gestar la idea de fer una activitat lúdica conjunta per a tot el jovent del Gironès, i més
en concret d’aquells municipis on
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Llagostera
Cassà de la Selva
Quart
Fornells de la Selva
Vilablareix
Salt
Bordils
Flaçà
St. Joan de Mollet
St. Jordi Desvalls
St. Gregori
St. Julià de Ramis
Consell

inscripcions
19
12
3
1
3
11
2
0
0
0
3
0

Programa de coordinació amb institucions per al
foment de serveis i accions per a joves

Aquest any, el mes de gener, s’ha organitzat la cinquena edició d’aquesta Fira. El
seu objectiu és orientar el futur dels joves
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
empreses privades d’arreu de Catalunya
per donar a conèixer els serveis que promouen per als joves.
Del 26 al 29 de gener de 2010, de 2/4 de
10 del matí a 7 de la tarda , es van poder
visitar els 22 estands i assistir a les diferents activitats organitzades.

Projecte europeu: Servei de Voluntariat Europeu
En el marc del programa “La Joventut amb Europa” s'han aprovat dos projectes del servei de voluntariat europeu. Amb aquesta acció s’ofereix als joves d'entre 18 i 25 anys la
possibilitat de residir a l’estranger durant un període d'entre 6 i 12 mesos i col·laborar
com a voluntaris en un projecte local en el país escollit. El jove voluntari participarà en
un projecte que li permetrà adquirir noves competències, ampliar els seus horitzons i
descobrir un nou entorn cultural i social.
Per comarques, els alumnes es distribueixen de la següent manera:

Comarca
Gironès
Baix Empordà
Alt Empordà
La Selva
Garrotxa
Pla de l’Estany
Total

Alumnes
1659
1084
1020
1221
457
312
5769

La Melisa Recalde 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 de 2010 a juliol de 2011.
El mes de setembre, va incorporar-se al projecte en Ricard Rodriguez Parra, que hi participarà fins al novembre de 2011.
L’experiència i col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i Volkshochschule
Reckenberg-EMS és molt positiva, ja és el sisè voluntari que s’hi acull. En Ricard s’ha desplaçat a Alemanya, però la seva tasca és amb Jugendaustauschwerk im Kreis Gütersloh
e.V (Verl Alemanya), impulsant el projecte d’integració de joves.

Campanya Alimentació i Joves Avui
Durant el curs 2009-2010 es va portar a terme la
dotzena edició d’aquesta campanya. En aquesta
edició hi participen 13 centres amb un total de 896
alumnes distribuïts en 28 jornades.
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 2010-2011 estem duent a terme la tretzena edició, a la qual es preveu que
participin 1.061 alumnes de 15 centres de la comarca, amb un total de 740 alumnes. En
total es faran 25 jornades. D’aquests, 420 hi participaran el 2010 i la resta ho farà a partir de febrer de 2011.

Suport als premis als treballs de recerca (UDG)
Enguany, 7 treballs de recerca s’han presentat com a candidats als premis comarca del
Gironès dels premis als treballs de recerca organitzats per la Universitat de Girona.
El premi comarcal va ser per “Parc nova-zona “ realitzat per Pola Martí Batllori.
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Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
Introducció
El Consorci de Benestar Social Gironès – Salt, format pel Consell Comarcal del
Gironès i l’Ajuntament de Salt, des de la seva creació, l’any 2006, planifica, organitza i gestiona els serveis socials de la comarca del Gironès i de Salt.
Mitjançant els Serveis Bàsics d’Atenció Social (SBAS), repartits pel territori del
Gironès, 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 2010, ha continuat prestant programes i serveis de caràcter civicosocials i/o assistencials i també
de caràcter preventiu.

Serveis Socials d’Atenció Primària
Serveis Bàsics d’Atenció Social (SBAS)
Els Serveis Bàsics d’Atenció Social són el primer nivell del sistema públic de serveis
socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiars i socials.
Els SBAS s’organitzen territorialment i estan dotats d’un equip multidisciplinari format per un/a treballador/a social i un/a educador/a social. Ubicats en cada municipi de la comarca del Gironès, els SBAS ofereixen informació, orientació i assessorament social, intervenció i diagnosi de determinades necessitats socials i s’encarreguen de la gestió de prestacions econòmiques, tecnològiques i de servei, com són el
Servei d’Ajuda a Domilici (SAD) i el Servei de Teleassistència i els ajuts econòmics de
cobertura de necessitats socials bàsiques (alimentació, allotjament, subministraments...). Així mateix, 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 dels beneficiaris i els seus familiars.

Atenció social individual i familiar
Durant l’any 2010, s’han realitzat un total de 20.155 intervencions en les diferents
SBAS dels municipis del Gironès, o bé sigui per consultes d’informació, orientació i
assessorament o bé per rebre tractament i ajuda social en situacions que ho requerien.

Poblacions núm. Intervencions 2010
Aiguaviva
514
Madremanya
12
Bescanó
1905
Medinyà
261
Bordils
644
Quart
2242
Campllong
154
Sant Andreu Salou
64
Canet d'Adri
33
Sant Gregori
705
Cassà de la Selva
3661
Sant Joan de Mollet
114
Celrà
1474
Sant Jordi Desvalls
164
Cervià de Ter
323
Sant Julià de Ramis
452
Flaçà
218
Sant Martí de Llémena 97
Fornells de la Selva
1143
Sant Martí Vell
87
Juià
45
Sarrià de Ter
1347
Llagostera
3546
Vilablareix
584

Bordils
Campllong
Canet d'Adri
Cassà de la Selva
Celrà
Cervià de Ter
Flaçà
Fornells de la Selva
Juià
Llagostera
Llambilles

644
154
33
3661
1474
323
218
1143
45
3546
338

Quart
2242
Sant Andreu Salou
64
Sant Gregori
705
Sant Joan de Mollet
114
Sant Jordi Desvalls
164
Sant Julià de Ramis
452
Sant Martí de Llémena 97
Sant Martí Vell
87
Sarrià de Ter
1347
Vilablareix
584
Viladasens
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Serveis d’Atenció Domiciliària
Són les accions que es realitzen a la llar de l’usuari i que estan dirigides a proporcionar atencions personals, atencions de caràcter urgent, ajuda a la llar i suport social
a aquelles persones o famílies en situació de manca d’autonomia personal puntual,
dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars.
Durant aquest any s’han atès un total de 220 persones que han presentat dificultats
per valer-se per si mateixes o per una problemàtica familiar, la qual cosa representa un 2,76% de cobertura de la població.

Col·lectius
Infància/adolescència
Gent gran
TOTALS

Nre. SAD
2007
10
88
98

Nre. SAD
2008
18
134
152

Nre. SAD
2009
27
178
205

Nre. SAD
2010
13
207
220

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 línia telefònica permet controls telefònics diaris. En cas de petició d’ajuda de la persona usuària s’assegura una
resposta ràpida a les eventualitats que li puguin sobrevenir.
El Servei de Teleassistència es presta a través d’un conveni entre el Consorci de
Benestar Social Gironès-Salt i la Diputació de Girona i l’IMSERSO. Durant l'any 2010,
en total s’han instal·lat 236 aparells de teleassistència, 41 aparells més respecte als
instal·lats durant el 2009.

Servei d’Atenció a les Dependències
Amb l’aprovació de la Llei estatal de dependència es reconeix un nou dret universal
i subjectiu, es crea el Sistema per a l’Autonomia i Atenció a les Dependències que
acorda el barem del grau i nivell de dependència, i es coordinen equips interdisciplinaris i intercomarcals impulsats per la Generalitat de Catalunya. El dictamen resultat
de la valoració indicarà al mateix temps la cartera de serveis i prestacions econòmiques a què té dret el ciutadà en funció del grau i d’acord amb la Llei. L’aplicació d’aquests serveis i prestacions econòmiques es fa mitjançant els PIA (Pla individual d’atenció), que són realitzats en aquest cas pel Consorci de Benestar Social GironèsSalt.
En el moment de tancar l’exercici 2010 s’han realitzat 1.220 PIA, que representa un
88% d’assoliment.

Banc d’Ajudes Tècniques i Servei de Teràpia Ocupacional
El Banc d’Ajudes Tècniques (AT) i el Servei de Teràpia Ocupacional dóna resposta a
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la complexa problemàtica que comporta la cura de persones amb diferents graus de
dependència.
El Servei, a més d’assessorar i d’oferir dispositius (AT) per millorar la funcionalitat en
les tasques de la vida diària, assessora en tècniques rehabilitadores / compensatòries i d’ergonomia, orienta en adaptació de l’entorn i supressió de barreres arquitectòniques i ofereix formació de manera informal als cuidadors.
Durant l’any 2010 s'han gestionat un total de 190 ajuts tècnics i s'han realitzat al
Gironès un total 347 intervencions del Servei de Teràpia Ocupacional.

L’any 2010 s’han atès 194 consultes, la qual cosa suposa
una mitjana de 4,2 consultes per hora d’atenció. De les
194 consultes, 45 han estat fetes per nois i 149 per noies. És a dir, el 76,8% de les
consultes són fetes per noies, mentre que el 23,20% són fetes per nois.

Àrea de Programes

Programa maternoinfantil

L’Àrea de Programes desenvolupa serveis especialitzats i programes específics d’atenció a les situacions de vulnerabilitat que presenta la comarca del Gironès en
matèria d’infància i família, dona, nova ciutadania, promoció de la salut i l’envelliment actiu de la gent gran, programes d’exclusió social, així com estudis específics i
processos participatius que han de servir per a millorar la resposta dels ens locals a
les situacions emergents i cròniques de risc i exclusió social.

El programa està format a la comarca del Giironès per dos projectes. El primer d'ells
són els Tallers Padeia, que té la finalitat de sensibilitzar i orientar les famílies sobre
les necessitats i drets dels infants de 0 a 3 anys. L’any 2010 s'han realitzat a Quart,
Celrà, Flaçà i Salt, amb la participació de 74 persones.

Programes per a la Infància i la Família

Escola de Pares i Mares del Gironès
Es tracta d'un espai de trobada a pares i mares per tal de parlar de tot allò que els
preocupa en l’educació dels fills, i per aprendre tècniques i coneixements per a l’educació, i compartir experiències amb d’altres pares per tal de trobar respostes a
cada realitat.
Aquest 2010 s’ha arribat a la 14 edició i 8 municipis del Gironès s’han beneficiat d’aquest programa, amb un total de 74 participants.

Servei de Suport Psicoterapèutic a les Famílies
El servei va adreçat a les famílies amb fills a càrrec que necessiten de suport especialitzat per afrontar diferents situacions que acaben repercutint en el benestar i
situació de crisi. Aquest servei es realitza des de 7 punts d’atenció a la comarca, a
hores convingudes i els equips d’atenció social primària bàsics gestionen la derivació al terapeuta amb beques per a les famílies que no tenen recursos econòmics.
Durant el 2010 al Gironès s’han atès 40 famílies, que fan un total de 114 persones i
53 menors implicats.

Projectes de prevenció de risc adolescents 12-16: Taller FOTOACCIÓ I
N’R@LLAT
Fotoacció és un projecte socioeducatiu preventiu i innovador, que es realitza a
demanda dels IES o ajuntaments del Gironès. Aquest any 2010 s’ha realitzat un taller
a l’IES de Cassà de la Selva, en el qual han participat 18 adolescents. Aquest taller
entrena en habilitats socials i fomenta actituds prosocials davant les situacions de dilema o de conflictes amb què es poden trobar els adolescents en aquesta etapa vital.
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d'un equip de psicòlegs, que utilitza les xarxes socials per
tal de connectar amb ells. Cal arribar als joves a través de
les noves tecnologies, dinamitzant un espai que els serveixi per compartir, opinar i rebre assessorament sobre
temes que els interessin i els preocupin.

L'Nrolla't és un dels projectes que es va posar en marxa el 2009 com a experiència
pilot. Es tracta d' un servei d'orientació i assessorament als joves del Gironès per part

El segon dels projectes és el Seguiment a Infants Vulnerables, pensat per donar
suport i acompanyament individual a les famílies amb infants entre 0 i 3 anys en
situació de risc, amb una atenció global a la família o realitzant una atenció directa
a aquells infants per als quals sigui necessària una observació intensiva i/o control.
Durant aquest any 2010 s'han atès 27 casos de suport.

Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA)
L’EAIA és un equip interdisciplinari format per professionals de la psicologia, el treball social, la pedagogia i l’educació social, i té com a objecte la prevenció, diagnòstic, tractament i 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 2010 és de 409, dels quals
58 han estat atesos per primera vegada aquest any.
Programa Banc d’Aliments. Famílies en risc d’exclusió social
El programa va adreçat de forma preferent a les famílies que tenen menors a càrrec
que es troben en situació de risc d’exclusió social o carència econòmica, si bé també
s’atenen situacions de persones soles en situació de vulnerabilitat. L’ajut consisteix en
un suport de lots d’alimentació de productes bàsics provinents del BANC D’ALIMENTS DE GIRONA. Els lots es preparen en quantitat proporcional als membres del
nucli familiar.
Enguany s’han atès un total de 535 persones dels municipis de Sant Gregori (28),
Sant Julià de Ramis (56), Medinyà (30), Sarrià de Ter (80), Bescanó (21), Vilablareix
(19), Quart (33), Fornells de Selva (9), Celrà (54), Bordils (48), Sant Jordi Desvalls
(22), Cervià de Ter (17), Flaçà (68), Sant Joan de Mollet (9), Sant Martí Vell (25) i Sant
Martí de Llémena (16), que representa un total de 131 famílies.

Pla d’inclusió social del Gironès

Programa de promoció de la inserció sociolaboral

L’any 2010 s’ha iniciat el Pla d’inclusió social comarcal del Gironès a fi d’analitzar els
factors que generen situacions d’exclusió social a la comarca, conèixer els col·lectius
en major vulnerabilitat social, els recursos i els serveis de què es disposen per fer-hi
front, així com les relacions i sinergies existents entre els diferents agents socioeconòmics. Aquest 2010 s’ha realitzat la primera fase del Pla, amb l’estudi de les vulnerabilitats socials del Gironès i el mapa relacional, i la creació de la base tecnològica
per a impulsar l’Observatori de l’Exclusió Social.

S’ha organitzat un Curs de formació específica en Protocol i Atenció al Públic adreçat a dones reagrupades, i s’ha comptat amb la participació de 23 persones inscrites
de nou municipis del Gironès.

Programa de capacitació intercultural per a professionals

Pla de ciutadania i immigració del Gironès

S’ha dut a terme de setembre a novembre el cicle de xerrades sobre “Comunitat i
convivència: fets per viure; fets per conviure”, organitzat per l’Oficina Tècnica
d’Inclusió Social de Salt i amb la participació de 22 professionals. El dia 15 de
desembre es va realitzar la conferència “Els africans a Catalunya; cap a una societat
intercultural?” a l’Ateneu de Celrà amb l’assistència de 25 professionals.

Programa d’acollida

Programa de dinamització i mediació comunitària

- El Servei Comarcal d'Acollida s'ofereix bàsicament a través dels punts locals d'acollida per a l’atenció de persones nouvingudes, i estan ubicats als municipis de
Celrà, Bordils, Flaçà i Quart, però també enguany s’han atès usuaris de Sant Martí
Vell, Cervià de Ter, Salt i Cassà de la Selva. Al llarg del 2010, el Servei d'Acollida ha
registrat un total de 1.131 intervencions.

Aquest programa sorgeix de la necessitat de donar respostes a problemàtiques
socials, convivencials i urbanístiques d’alguns barris i/o comunitats de veïns, per
establir i fomentar pactes de convivència. Enguany, s’ha comptat amb projectes a
Quart (Habitatges Barceló), Flaçà i Celrà, amb un total de 44 participants.

- Servei d’Acollida Lingüística, amb l’organització de cursos d’alfabetització en català a Celrà, Bordils, Flaçà, Sant Gregori, Bescanó i Cassà de la Selva, amb un total de
137 participants. I la derivació als cursos de català impartits pel territori del Servei
Comarcal del Gironès (CPNL) amb 342 participants.

Enguany s’han portat a terme dues taules locals de prevenció de mutilació genital
femenina, una amb 15 professionals de Celrà, Bordils i Flaçà i una altra amb 10 professionals de Sarrià de Ter.

- Servei d’Acollida Escolar, fins al mes de març de 2010, a Cassà de la Selva amb 24
participants.

Programa de mediació intercultural
L’objectiu és treballar per a la millora de la comunicació i fomentar el diàleg entre les
persones immigrades i la població autòctona. Es compta amb dues mediadores
interculturals: una adreçada a la població d’origen sud-saharià i una altra adreçada
a la població d’origen magribí. Per a la resta de col·lectius, es compta amb una borsa
de mediadors/es interculturals.
L’any 2010 s’han realitzat 229 mediacions, requerides pels Serveis Socials d'Atenció
Primària, pels centres educatius, pels serveis sanitaris i per l'Equip d'Atenció a la
Infància i Adolescència del Gironès.

Programa de l’Aula de Formació Instrumental Bàsica
La seva finalitat és treballar en projectes per a la millora de la capacitació individual
de les persones immigrades.
Projecte de millora de capacitació individual, amb la
participació de 189 persones
de Bordils, Cassà de la Selva,
Celrà i Flaçà.

Programa de potenciació d’espais de reflexió i treball

Programa de suport i col·laboració amb entitats i projectes comunitaris locals
Participació al Pla educatiu d’entorn La Llera de Ter, que engloba els municipis de
Celrà, Bordils i Flaçà, i suport en la creació de l’Associació de Dones Africanes de la
Llera de Ter de Celrà.
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 des de l'any 2008 s’hi han
adherit els ajuntaments de Quart, Sant Jordi Desvalls, Madremanya, Viladasens,
Cervià de Ter, Bescanó, Flaçà, Cassà de la Selva i Vilablareix.
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, el
benestar social i la població, l’educació, el treball i la conciliació , el temps i la participació, i la salut.
Aquestes són les accions del PIG durant el 2010:
- Implementació del Pla d’igualtat al territori amb suport i assessorament al personal tècnic i polític en temes de gènere, igualtat i violència masclista. Aquest és el
cas de la promoció de la xarxa de dones amb el suport que s’ha realitzat a les associacions de dones de Quart, Cervià de Ter, Madremanya, Sant Gregori, Llagostera,
Cassà de la Selva i Flaçà.
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- Organització d'activitats amb motiu del 8 del març i del 25 de novembre.
Aquests són els actes que es van organitzar en commemoració del Dia Internacional
de la Dona, 8 de març de 2010:
• El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, conjuntament amb la Fundació UdG:
Innovació i Formació, va organitzar durant el mes de març un conjunt d’exposicions
a Salt, Sarrià de Ter, Llagostera i Cassà de la Selva, sota el títol Dones, Memòria i
Territori. La mostra recupera la veu de 38 dones que, per raons diverses, han deixat
empremta en les seves localitats.
• Xerrada “La Violència contra les dones: experiències i recursos per a les víctimes”,
a Cassà de la Selva, el dia 1 de març.
• Projecció i debat sobre la pel·lícula “Las mujeres de verdad tienen curvas”, a Sant
Gregori, el dia 12 de març.
Per tal de commemorar el Dia
Internacional per a l’Eliminació
de la Violència Envers les
Dones, el 25 de novembre, la
presidenta del Consorci de
Benestar Social Gironès-Salt,
Cristina Alsina, va realitzar la
lectura del manifest contra la
Commemoració Dia Internacional de la Dona
violència masclista davant de la
seu del Consell Comarcal del Gironès i la presència d’un centenar de treballadors.
Posteriorment es va fer un minut de silenci per les víctimes.
- El Servei d’Informació i Atenció a les Dones: SIAD Gironès-Salt. El SIAD es va
posar en funcionament el novembre de 2008 amb l'obertura de punts d’atenció a
Cassà de la Selva, Llagostera, Sarrià de Ter, Sant Gregori, Sant Jordi Desvalls, Quart,
així com un punt d’atenció comarcal d’atenció a les dones de la resta de municipis.
El SIAD va adreçat a totes les dones del Gironès i ofereix informació, orientació i
assessorament en aspectes d’àmbit laboral, jurídic, social, personal i familiar. Durant
l'any 2010 el SIAD ha atès un total de 135 dones al Gironès.
- Taules de treball per a la prevenció de la mutilació genital femenina.
Conjuntament amb el Pla de ciutadania i immigració s’ha col·laborat amb el
Departament de Salut i el cos dels Mossos d’Esquadra per a l’organització de 8 reunions conjuntes per proposar accions preventives i elaborar un protocol d’actuació.
- Tallers de seguretat contra la violència vers les dones: estratègies i defensa
personal. S’han programat 7 tallers sobre defensa personal per a dones ,organitzats
pel SIAD i amb la col·laboració de l’Associació Girona Judo. Aquests tallers teòrics i
pràctics han constat de 6 sessions d’hora i mitja cadascuna en les quals s’han tractat
els aspectes psicològics i físics que intervenen en les situacions d’intimidació i intents
d’agressió contra les dones. Els tallers s'han fet a Vilablareix, Sant Gregori, Fornells
de la Selva, Quart, Sarrià de Ter, Llagostera i Sant Julià de Ramis i s’ha comptat amb
un total de 119 participants.
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-Atenció a la Dona. Serveis Bàsics d’Atenció Social.

Els Serveis Bàsics d’Atenció Social del Consorci ubicats en cada municipi del Gironès
han atès 92 dones, les quals presentaven indicadors d’haver patit algun tipus de violència de gènere.
Pla de gent gran

Tallers de memòria
Diferents activitats orals o escrites dirigides a treballar les diferents àrees cognitives
com són: orientació del temps, la memòria, el llenguatge o les funcions executives.
Els tallers s'adrecen a persones majors de 65 anys, es treballa amb grups reduïts de
màxim 15 persones. Enguany s’ha comptat amb la participació de 259 persones en
els 20 tallers organitzats als municipis de Bescanó, Bordils, Campllong, Cassà de la
Selva, Cervià de Ter, Flaçà, Fornells de la Selva, Llagostera, Llambilles, Madremanya,
Medinyà, Quart, Sant Andreu Salou, Sant Joan de Mollet, Sant Julià de Ramis, Sant
Martí Vell i Viladasens.

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 garantir o afavorir la seva integració en l’entorn.
Durant l’any 2010, i dins la convocatòria d’ajuts de transport adaptat del Consorci de
Benestar Social Gironès-Salt, s’han resolt 130 sol·licituds individuals i 4 sol·licituds
col·lectives.

Tallers de plantes medicinals
L’objectiu és oferir un espai de diàleg generacional i de participació per afavorir el
coneixement de les plantes medicinals i les seves propietats. El taller s’ha realitzat a
Bescanó, Cervià de Ter, Flaçà, Fornells de la Selva, Llambilles, Madremanya,
Medinyà, Sant Gregori, Sant Jordi Desvalls, Sant Julià de Ramis, Sant Martí de
Llémena, Sant Martí Vell i Viladasens i s’ha comptat amb un total de 215 participants.

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 en la promoció d’activitats
encaminades a assegurar la qualitat de vida de la gent gran i donar a conèixer a la
societat els seus drets i recursos propis. Durant l'any 2010, s'ha donat continuïtat al
programa “PERQUÈ EL CERVELL NO ES TORNI VELL“, que consisteix en la projecció mensual d’una pel·lícula als cinemes OCINE de Girona. En total, durant el 2010
s’han organitzat 9 sessions de cinema, en les quals hi han participat 2.017 persones
de més de 60 anys, amb una mitjana de 224 persones per sessió.

Roda de casals
L’Àrea de Gent Gran, conjuntament amb el Consell Consultiu de la Gent Gran del
Gironès, s’ha marcat com a objectiu realitzar un estudi de necessitats de cada casal
de gent gran i informar dels beneficis que existeixen si estan organitzats com a tal.
Aquest 2010 s’han visitat els casals de Bescanó, Bordils, Campllong, Cassà de la Selva,
Celrà, Fornells de la Selva, Llambilles, Llagostera, Sant Andreu Salou, Quart i
Vilablareix.

Seus i localització
Consorci de Benestar Social GironèsSalt
Seu Central
C. Riera de Mus, 1-A
17003 Girona
Telèfon: 972 20 19 62
Fax: 972 21 35 73
Centre de Recursos per a la Gent
Gran
Plaça de la Vila, s/n (cantonada C. Dr.
Fleming)
17190 Salt
Telèfon: 972 01 16 55

Serveis Bàsics
d’Atenció Social
SBAS SALT
C. Àngel Guimèrà, 106-108
17190 Salt
Telèfon: 972 23 51 05
Fax: 972 24 23 91
SBAS QUART
Plaça de la Vila, 1
Telèfon: 972 46 91 71/972 46 93 11
SBAS AIGUAVIVA
Ajuntament
Plaça Constitucional, 1
Telèfon: 972 23 50 07

Centre Obert Infantil
C. Àngel Guimerà, 108
17190 Salt
Telèfon: 972 40 23 73

SBAS FORNELLS DE SELVA
Dispensari mèdic
C. Vicens Vives, 3
Telèfon: 972 47 68 02

Centre Obert Juvenil
C. Filadores, 3
17190 Salt
Telèfon: 972 24 32 10

SBAS LLAMBILLES
Ajuntament
Plaça de la Vila, 1
Telèfon: 972 46 93 01

Espai infància i família
C. Abat Oliva, 17
(antiga escola bressol El Petit Jardí)
17190 Salt
Telèfon: 972 01 16 55

SBAS CERVIÀ DE TER
Ajuntament
C. Priorat, 29
Telèfon: 972 20 19 62
SBAS VILADASENS
Ajuntament
C. Sant Vicenç, 1
Telèfon: 972 20 19 62
SBAS SANT JORDI DESVALLS
Ajuntament
Pl. Doctor Masseguer, 1
Telèfon: 972 79 80 13
SBAS FLAÇÀ
Ajuntament
Plaça Estació del Carrilet, 1
Telèfon: 972 20 19 62
SBAS SANT JOAN DE MOLLET
Ajuntament
C. Església, 1
Telèfon: 972 20 19 62

SBAS MADREMANYA
Ajuntament
Pl. Major, 1
Telèfon: 972 20 19 62
SBAS SANT MARTÍ VELL
Ajuntament
Plaça de l’Esglèsia, s/n
Telèfon: 972 20 19 62

SBAS SANT GREGORI
(Consultori - Centre de Salut Llémena)
C. Lluís Companys, 1
17150 Sant Gregori
Telèfon: 972 42 99 28
Fax: 972 42 92 01

SBAS JUIÀ
Ajuntament
C. de Baix, 10
Telèfon. 972 20 19 62

SBAS BESCANÓ
(Hotel d'Entitats de Bescanó)
C. de Dalt, 12
17162 Bescanó
Telèfon: 972 44 00 05
Fax: 972 44 27 02

SBAS BESCANÓ
(Hotel d'Entitats de Bescanó)
C. de Dalt, 12
17162 - Bescanó
Telèfon: 972 44 00 05
Fax: 972 44 27 02

SBAS CELRÀ
Ajuntament
Ctra. Juià, 48
17460 Celrà
Telèfon: 972 49 20 01
Fax: 972 49 27 88

SBAS VILABLAREIX
Ajuntament
C. Perelló, 120
17162 Bescanó
Telèfon: 972 40 50 01
Fax: 972 23 87 64

SBAS BORDILS
Ajuntament
Plaça Onze de Setembre, 1
17462 Bordils
Telèfon: 972 49 00 03

SBAS SARRIÀ DE TER
Edifici "El Coro"
C. Firal, 92, 1r
17840 Sarrià de Ter
Telèfons: 972 17 32 07 - 972 17 32 08

SBAS SANT JULIÀ DE RAMIS
(Medinyà)
Ajuntament de Sant Julià de Ramis
C. Major, 1
17481 Sant Julià de Ramis
Telèfon: 972 17 09 09

SBAS CASSÀ DE LA SELVA
Plaça de la Coma, 1
17244 Cassà de la Selva
Telèfon: 972 46 08 51
Fax 972 46 27 00

SBAS LLAGOSTERA
C. Barceloneta, 4 baixos
17240 Llagostera
Telèfon: 972 80 55 58
Fax: 972 83 02 68

SBAS CAMPLLONG
Ajuntament
C. Església, 21
17459 Campllong
Telèfon: 972 46 15 04
Fax: 972 46 34 08

SBAS CANET D'ADRI
Consultori Mèdic
Av. Rocacorba, 21
17199 Canet d'Adri
Telèfon: 972 20 19 62

SBAS SANT ANDREU SALOU
Ajuntament
Plaça de l’església s/n,
17457 Sant Andreu Salou
Telèfon: 972 20 19 62

SBAS SANT MARTÍ DE LLÉMENA
Consultori Mèdic
Plaça de Sant Martí, s/n
17153 Sant Martí de Llémena
Telèfon: 972 20 19 62
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Patrimoni
Guia del Patrimoni del Gironès
El dia 17 de juny es va presentar el quart volum de la col·lecció GUIES DEL PATRIMONI DEL GIRONÈS. La presentació va ser a càrrec de la consellera comarcal de
Cultura, la senyora Eugènia Comas i Alsina, i dels autors del treball, els senyors Joan
Llinàs i Jordi Merino.
Aquestes guies es poden trobar a les llibreries i biblioteques, i són una eina útil per
a especialistes i per a un públic més ampli, ja que incorporen dades exhaustives
sobre el patrimoni d’aquests municipis però també un gran seguit de fotografies i
comentaris amens, acompanyats de rutes que faciliten el seu coneixements.
El conjunt de la col·lecció publicada fins ara conté els següents volums:
Volum 1 (2005): Campllong, Cassà de la Selva, Llagostera, Llambilles, Quart i Sant
Andreu Salou.
Volum 2 (2006): Bescanó, Canet d’Adri, Sant Gregori, Sant Martí de Llémena.
Volum 3 (2008): Bordils, Cervià, Flaçà, Juià, Madremanya, Sant Joan de Mollet, Sant
Jordi Desvalls, Sant Martí Vell i Viladasens.
Volum 4 (2010): Aiguaviva, Celrà, Fornells de la Selva, Salt, Sant Julià de Ramis, Sarrià
de Ter i Viladasens.

Teatre
Escenaris 2010 – Teatre al Gironès

Escenaris aplega l’esforç del Consell Comarcal del Gironès, la Diputació de Girona i
de 16 poblacions, que van dels 210 habitants, la més petita, als 9.100 de la població
més gran. També compta amb el patrocini d’El Punt, i de diversos suports i col·laboracions. Aquesta suma d’esforços permet estalviar molts recursos econòmics i logístics als pobles, així com difondre tota la programació en el conjunt de la comarca i
fins i tot en les comarques veïnes, fet que proporciona un increment de públic notable. La coordinació intermunicipal també possibilita equilibrar la cartellera, evitar
coincidències, compartir públics, intercanviar informació i dinamitzar la mobilitat
dels espectadors.
El nombre d’espectadors ha estat de 8.000, una xifra que iguala la de l’any anterior,
i que permet consolidar el projecte.
Com a novetat cal comentar la incorporació d’un nou apartat, en aquest cas dedicat
al teatre amateur, amb quatre espectacles de companyies procedents del Projecte T
de la Diputació de Girona. Aquest apartat se suma als ja habituals d’Escenaris
Inaugurals, amb els espectacles de presentació, Grans Escenaris, teatre d’adults,
Petits Escenaris, teatre infantil, Escenaris Mòbils, teatre de carrer, Escenaris Màgics,
màgia, i Escenaris de Circ.
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Mitjana d’espectadors per espectacle

L’Àrea de Cultura del Consell Comarcal del Gironès, juntament amb la Diputació de
Girona, han organitzat enguany la sisena edició d’Escenaris, amb l’ojectiu de seguir
potenciant una programació de teatre estable i intermunicipal. En aquesta nova edició han estat 43 els espectacles de teatre programats en un total de 16 localitats de
la comarca del Gironès.
En els darrers anys s’han incorporat a aquest projecte quatre teatres nous, dos dels
quals estrenats en aquest 2010. En concret, Fornells de la Selva i Sant Gregori, inau-
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gurats ara fa dos anys, i Celrà i Bescanó, inaugurats aquest darrer any. Aquest fet
millora considerablement les condicions escèniques d’una part important de la programació, i fa del Gironès una de les comarques més actives pel que fa a equipaments i a programació teatral a Catalunya.
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La teoria del riure – Claret Clown – Sant Martí Vell
Alaska i altres contes – La Planeta – Sant Gregori
Esposes, marits i altres delinqüents – Xip xap – Quart
Out! – Pere Hosta – Fornells de la Selva
Nelly blue – T de Teatre – Bescanó
Esposes, marits i altres delinqüents – Xip Xap – Bordils
Alopexidin – 4 Produccions – Llagostera
Clochard – Grappa Teatre – Quart
Tal com sóc – Pere Hosta – Vilablareix

Top model – Per-versions – Fornells de la Selva
L’home incomplet – Cascai Teatre – Madremanya
Petits Escenaris
La princesa i la formiga – Festüc Teatre – Sarrià de Ter
Cirque déjà vu – La Baldufa – Bescanó
La Ventafocs – Catacrac – Llagostera
El conte de la lletera – Xip Xap – Sarrià de Ter
Kexevkezev – Tapeplas – Llagostera
Maduuixes! – La Bleda – Celrà
Maduuixes! – La Bleda – Sant Gregori
Revetlla! – Deparranda – Llagostera
El tòfol a la ciutat – Pa Sucat – Cassà de la Selva
Pedra a pedra – El Teatre de l’Home Dibuixat – Celrà
La princesa i la formiga – Festüc Teatre – Flaçà
Escenaris màgics
Un somni, una il·lusió – Mag Raül – Viladasens
Fantàstic – Fèlix Brunet il·lusionista – Flaçà
Un somni una il·lusió – Mag Raül - Fornells de la Selva
Mag màgia – Enric Magoo – Fornells de la Selva
Escenaris mòbils
Sant Jordi ha perdut la princesa – La Troca – Fornells de la Selva
Action! – Clownx Teatre – Sant Jordi Desvalls
Funky l’olla – Vatua l’Olla – Vilablareix
Xirois al carrer – Xirois – Cassà de la Selva

Aquest són Bescanó,
Celrà, Flaçà, Fornells de
la Selva, Sant Julià de
Ramis, Sant Gregori,
Sarrià de Ter, Vilablareix i
amb la novetat d’enguany de Llagostera,
que s’incorpora al projecte amb dues aules.
L’ETG no vol ser només
una escola d’actors, sinó
que incideix en l’aprenentatge de tècniques d’expressió corporal, improvisació, treball en equip i cultura teatral, coneixements que capaciten els alumnes més enllà
de l’aprenentatge del paper d’un personatge per a una representació. També és
molt important la creació d’un públic futur, fet que es complementa amb altres projectes de dinamització del teatre i de les arts escèniques que promou el Consell
Comarcal.

Professors de l'Escola de Teatre curs 2009-2010
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L’Àrea de Cultura dirigeix i coordina la
implantació del projecte en el conjunt
dels municipis participants, mentre
que el Centre de Formació Teatral El
Galliner en desenvolupa totes les
activitats acadèmiques. Els ajuntaments, per la seva banda, participen
en els processos informatius i de
matriculació.

Aquest curs s’ha obert el Bloc i el Facebook de l’ETG, unes eines que han d’apropar els
pares i els alumnes de l’escola, així com altres persones interessades.
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Escola de Teatre del Gironès
L’Escola de Teatre del Gironès ha complert el setè any aquest 2010. De les tres aules
inicials, amb una trentena d’alumnes, hem passat a les deu actuals, amb 91 alumnes. L’ETG funciona com un únic centre, amb una direcció, una coordinació, un
mateix equip docent, però amb nou aules disposades en vuit municipis del Gironès.
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La finalització del curs 2009/2010 es
va realitzar per primer cop fora de
Girona, en concret a l’Espai La Pineda
de Sant Gregori. Aquesta activitat de
fi de curs és una oportunitat per reunir els integrants del conjunt de l’escola, habitualment separats per la
distància geogràfica. Aquest dia es
presenten tallers preparats pels
mateixos alumnes.
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Temporada Alta

Programació 2010:

El Consell Comarcal del Gironès, per setè any consecutiu, segueix col·laborant amb
el Festival de Tardor de Catalunya Temporada Alta, amb el desig que la seva programació pugui arribar també als nous espais escènics que recentment s’han construït
al Gironès. En aquest sentit, l’any passat, aquest festival va incorporar el teatre de
Bescanó dins la seva programació.

Earth Angels, Jordi Fornos, Jelilla de la cia. Munique Neith, 4rt 1ª, Pot de Plom amb
Xavi Castillo, Mazoni, Grateful Blues, Cia Vola qui vol, Senyors Tranquil, Mag Isaac,
Llunàtics, Nens eutròfics, David Julià, Narcís Perich, Àlex Navarro, Pau Vallvé,
Crudanza, Caroline Dream, Maria Coma, Paula Sendim, Circo Los, Ramon Fauria,
Barcelona Bluegrass Band, Sanjosex, Most, Asala de la cia. Munique Neith, Llunàtics,
Litus, Loco Brusca, Beth, Alèxia Ramió, Ignasi Gil, Josep Pedrals, Mine, Dani Pérez,
Folkincats.

Arts escèniques
Emergent
El 2010 s’ha celebrat la sisena edició d’Emergent, Festival d’Arts Escèniques del
Gironès. Aquest festival se celebra en diversos pobles de la comarca durant dues setmanes. En aquesta sisena edició hi han participat els municipis de Madremanya,
Vilablareix, Quart, Campllong, Sant Gregori i Sarrià de Ter, un emplaçament menys
que la passada edició a causa de la reducció de pressupost que s’ha aplicat enguany.

18è Concurs fotogràfic del Gironès
Enguany el ja del tot tradicional concurs de fotos del Consell Comarcal ha incorporat com a novetat una convocatòria de fotografia nocturna.

Emergent és una proposta d’arts escèniques diferent a totes les altres que s’organitzen a les comarques de Girona. Un dels objectius del projecte és el de poder seleccionar nous valors, o valors “emergents” de les arts escèniques. Aquesta selecció es
combina amb la presència d’un artista de renom en cada una de les sessions programades.
Aquest projecte pretén també crear nous públics en els pobles de la comarca, dinamitzar culturalment poblacions que per dimensions o situació geogràfica tenen més
dificultats per organitzar una programació similar i donar una dimensió conjunta de
totes les actuacions a fi de poder difondre al màxim la proposta.
Amb la col·laboració intermunicipal s’aconsegueix reduir significativament les despeses, i abastar un nombre superior de públic potencial
Municipis participants
La cartellera és del tot variada, amb set
actuacions per població, amb cançó d’autor, música clàssica, circ, màgia, dansa,
teatre, humor, entre d’altres, sempre de
curta durada i sense interrupcions.
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En conjunt en aquesta edició s’han
pogut veure més de quaranta actuacions durant les dues setmanes de duració.

Cristina Alsina i Neia Comas amb els guanyadors
del concurs fotogràfic

El resultat, per
una banda, ha
comptat amb més
participació que
ens les altres edicions, i per l’altra,
els treballs presentats
han
demostrat una
qualitat molt més
destacable.

El concurs del
Gironès permet realitzar tot tipus de modificacions digitals a la imatge, fet que incentiva molt la creativitat.
El conveni de col·laboració que el Consell Comarcal té signat amb les dues entitats
fotogràfiques de la comarca Zoom-Amics de la Fotografia de la Vall del Llémena i
l’Associació Fotogràfica de Salt té com a objectius potenciar el teixit del món de la
fotografia existent al Gironès i dinamitzar les accions que el Consell Comarcal promou a favor d’aquest sector.
Els treballs finalistes i guanyadors es presenten en una exposició al Consell
Comarcal.

Sortides culturals
El Consell Comarcal segueix apropant els espectacles teatrals de Catalunya als
pobles de la comarca, mitjançant sortides programades amb l’acompanyament de
guies. En aquesta darrera temporada les sortides que s’han realitzat són les
següents:

Foto Jaume Sobreroca, primer premi concurs fotogràfic

Cervià de Ter
Viladasens
Llagostera
Cassà de la Selva
Quart

1 sortida
2 sortides
3 sortides
3 sortides
2 sortides

Aiguaviva
Llambilles
Sant Julià de Ramis
Fornells de la Selva

2 sortides
2 sortides
1 sortida
2 sortides

L’objectiu és facilitar l’accés al teatre a les persones dels pobles de la comarca, especialment d’aquell públic potencial que per raons econòmiques, d’edat, de mobilitat,
de distància o de situació geogràfica té més difícil l’accés a espectacles teatrals o
musicals de gran format.
L’aportació del Consell Comarcal permet que el cost per als usuaris d’aquest servei
sigui només de l’entrada de grup a l’espectacle.

Banys Àrabs
El 2010 l’edifici dels Banys Àrabs ha rebut 89.152 visitants.
Per atendre la diversitat de procedències d’aquests visitants, els recursos gràfics de
què disposa aquest monument estan editats en català, castellà, anglès, francès, alemany, italià, neerlandès i rus. També hi ha a disposició dels visitants un sistema d’audioguies en català, castellà, anglès, francès i alemany.
L’atenció als visitants es combina amb la programació d’activitats culturals que complementen l’interès de la visita d’aquest edifici.
Entrades
als Banys
Entrades
alsÀrabs
banys àrabs

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny

2010
2237 Juliol
3112 Agost
6120 Setembre
11783 Octubre
5340 Novembre
7972 Desembre

Consell Comarcal del Gironès
5 - Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya (24, 25 i 26 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.
6 - Visites guiades Fires de Sant Narcís (octubre)

Visites guiades
El Consell Comarcal posa a disposició del públic local un servei de visites guiades en
català els dissabtes de gener a juny i de setembre a desembre. Aquest servei en
dates festives de gran afluència de públic es reforça amb més torns a disposició del
públic.
www.banysarabs.cat
Aquesta pàgina web ofereix la possibilitat de fer consultes en català, castellà, anglès
i francès, posar-se en contacte amb l’Àrea de Cultura del Consell Comarcal o amb la
taquilla dels Banys Àrabs, fer un recorregut virtual per l’interior de l’edifici, conèixer
l’agenda d’activitats i accedir a les informacions més destacades per a preparar la
visita o per aproximar-se al coneixement d’aquest monument. La informació més
bàsica per al futur visitant es pot imprimir en un PDF.
Aquesta pàgina, durant l’any 2010, ha rebut un total de 9.692 visitants, que han efectuat 11.715 visites i han consultat 31.936 pàgines.

11079
15821
10530
8486
4248
2424
89152

Activitats
1 - Programa de visites guiades setmanals (gener-juny i setembre-desembre)
2 - Visites guiades Setmana Santa
3 - Exposició Girona, temps de flors (maig)
Amics de la Girona Antiga – Amics de les Flors i els Jardins – Ajuntament de
Girona
4 - Exposició d’escultura contemporània (juliol i agost)
Play dice – Suse Stoisser

Nre. Visitants web 2010
9.692
Nre. Visites web 2010
11.715
Pàgines visitades 2010
31.936

Treballs de millora de l’edifici
Enguany s’han millorat els elements per foragitar els coloms en les zones interiors
de l’edifici. També s’han millorat els aïllaments de les taquilles i dels sistemes de
seguretat.

Reportatges realitzats
Març
AA Publishing
Setembre Cía. Insomnia
Octubre
Dora Joker, S.L

33

Cessions de sales
Dissabte 9 de gener
Aula Magna. Entrega de premis del concurs de pessebres
Club Tramutana-Ajuntament de Salt

Divendres 19 de març
Aula Magna. Reunió informativa per a
les entitats locals dels Plans extraordinaris d’ocupació locals (Projecte Impuls
Treball).

Dissabte 23 de gener
Aula Magna. Reunió Clubs de patinatge
artístic província de Girona.

Divendres 26 de març
Aula Magna. Festival de música , Escola
de Música del Gironès.

Dimarts 30 de març
Dimarts 23 de Febrer
Aula Magna. Col·legi La Farga, Audicions Aula Magna. Conferència Pública
Testimonis Cristians de Jehová
musicals, escoles públiques de Salt
Divendres 9 d’abril
Dimecres 24 de Febrer
Aula magna. Col·legi La Farga, Audicions Aula Magna. Concert piano alumnes
Aula Musical de Girona
musicals escoles públiques de Salt
Dijous 17 de juny
Divendres 26 de Febrer
Aula magna. Conferència Reagrupament Aula Magna. Ajuntament de Salt, infordel Gironès, a càrrec de Joan Carretero mació Casal de lleure i esport
Divendres 2 de juliol
Dilluns 1 de març
Aula Magna. Concert de piano alumnes
Aula Magna. Muntatge Escola de
Aula Musical de Girona
Consum
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Dijous 5 de març
Aula Magna. Festival de música, Escola
de Música del Gironès

Dijous 15 de juliol
Aula Magna. Convergència Salt,
Plataforma anti ARU

Dijous 5 de març
Aula Magna. Col·legi La Farga Audicions
musicals escoles públiques de Salt

Dijous 2 setembre
Aula Magna. Ajuntament de Salt, reunió
de veïns

Dimecres 10 de març
Aula Magna. PSC Salt , dia de la dona
treballadora

Dijous 4 de novembre
Aula Magna. Solidaritat Catalana per la
Independència

Dimecres 17 de març
Aula Magna. Servei Català de TrànsitGeneralitat de Catalunya

Dissabte 13 de novembre
Aula Magna. Recital de poesia i música ,
a càrrec de Huayra Gerban i Enric
Puigsegur

Dijous 18 de novembre
Aula Magna. Presentació del llibre “El
Caganer”

Pare Soler. Escola de Consum, de
dilluns a divendres. De l’1 de març fins
16 d’abril

Dijous 25 de novembre
Aula Magna. Universitat de Girona, I
Jornades Internacionals de comunicació
i societat

Pau Casals. Escola de Consum, de
dilluns a divendres. De l’1 de març fins
16 d’abril

Dissabte 11 de desembre
Aula Magna. Conferència religiosa
musulmana
Dimecres, 15 de desembre
Aula Magna. Col·legi Pompeu Fabra,
muntatge marató TV3
Dijous 16 de desembre
Aula Magna. Col·legi Pompeu Fabra,
assaig marató TV3

Enric Granados. Escola de Consum, de
dilluns a divendres. De l’1 de març fins
16 d’abril.
Salvador Espriu. Manipulació d’aliments, últim divendres, de cada mes.
Pare Soler. Suara Cooperativa, de dilluns
a divendres

Relació de cursos i cursets

Llengua anglesa
Tapes
Llengua francesa
Gin & Tònics
Dimarts 21 de desembre
Introducció a Internet
Aula Magna. Col·legi La Farga ,cantata
Ioga
infantil
Informàtica manteniment
Gimnàstica
Dimarts 21 de desembre
Aula Magna. Concert de Nadal alumnes Cuina
Tai-xí
Col·legi Montessori-Palau
Tast de vins
Dimecres 22 de desembre
Aula Magna. Col·legi Vilagran, festival de Labors
Cuina de Nadal
Nadal
Patchwork
Felip Pedrell. Escola d’Adults, dilluns,
Carpaccios
dimarts i dimecres, de gener a maig,
Mecanografia
inici nou curs 21 de setembre.
Peix, verdures i fruites
Xavier Cugat. Escola de Música del
Decoració taules de Nadal
Gironès, dimarts, dijous i divendres, del
7 de gener al 10 de juny, inici nou curs 7
de setembre.
Divendres 17 de desembre
Aula Magna. Col·legi Pompeu Fabra,
recital poesia marató TV3

Exposicions
Actualment, donat que hi ha molta gent que ho sol·licita, es realitzen fins a tres o quatre exposicions al mes en les diverses sales. La principal es porta a terme en les tres
sales, Central, Aguilera, Roca Delpech i Distribuïdor, de la planta baixa i és a qui correspon el catàleg., senzill, en blanc i negre, de vuit pàgines. Les altres, en la sala El Porxo,
a la planta baixa i les Sant Jordi, Pau Casals i Granados, al primer pis, es fa la publicitat amb un cartell imprès a la casa.

Gener

Juny

Jordi Gispert i Saget, de Salt

Anna Serrallonga, d`Olot i i Conxita Mach, de Roses.

“Pedaços”. Sales Central, Aguilera, Roca Delpech i distribuïdor
Rafel Planella, de Vilablareix
“Jocs”. Sala El Porxo.

Dues artistes i dues tècniques ben diferents. Sales Central, Aguilera, Roca Delpech i
distribuïdor.
Salvador Castellà, de Canet de Mar (B)
Acurades i ben resoltes aquarel·les. Sala Sant Jordi.
Llibre Gran de la Massagran, de Salt.
Dibuixos i contes seleccionats. Sala El Porxo.

Febrer
Escola de Belles Arts, de Sant Joan les Fonts
Selecció de l’obra dels professors i alumnes. Sales Central, Aguilera, Roca Delpech
i distribuïdor.
Enric Planas, de Sant Antoni de Vilamajor (B)
“Retrats”. Sala Sant Jordi.
Associació Cavalcada de Reis, de Salt.
Col·lecció de cent vint fotografies de diversos autors. Sala El Porxo.

Març
Anna Boto i Elena Olivé, de Girona.
“Arquitectures visuals”, “Transgressió de la mirada”. Sales Central, Aguilera, Roca
Delpech i distribuïdor.
Cinc Esguards, de Banyoles.
Cinc dones artistes. Obra pictòrica. Sala Sant Jordi.
M. Mercedes Fernández Molina, de Maçanet de la Selva.
Olis i dibuixos. Sala El Porxo.

Alumnes de les Bernardes
Brodats i Patxwork. Sales Pedrell i Granados.

Juliol
Esperança Puerta, de Castelldefels.
Paisatges íntims, suggeridors i versàtils. Sales Central, Aguilera, Roca Delpech i distribuïdor.
Pere Geli, de Salt.
Exposició de cavalls. Sala El Porxo.

Setembre
Facultat de Belles Arts, de Barcelona
Treballs de curs. Sales Central, Aguilera, Roca Delpech i distribuïdor.

Conxi Puig, de Vilanna.
Pintura artística aplicada a diferents suports. Sala El Porxo.

Abril

Octubre

Adrià Creus i Boix, d`Anglès.

Cinc Propostes d’Art

Paisatges, oli sobre tela, retrats i dibuixos a llapis. Sales Central, Aguilera, Roca
Delpech i distribuïdor.

Col·lectiva. Dibuix, pintura, collage, tècnica mixta. Sala El Porxo.

Col·lectiva. Cinc artistes. Sales Central, Aguilera, Roca Delpech i distribuïdor.
Enric Planas, de Sant Antoni de Vilamajor.
“La Música”, exposició de fotografia. Sala Sant Jordi.
David Julià, de Girona
Fotografies de temes musicals. “Black Music Festival 2010”. Sala El Porxo.

Maig

Novembre

Leo Alejo, de Bordils.

Casa Amèrica Catalunya, de Barcelona
“Vaya Valla”. Sales: Central, Aguilera, Roca Delpech i El Porxo.
Riu d’Art, de Riudellots de la Selva.
Col·lectiva dels alumnes i professors. “Mites”. Sales: Sant Jordi, Granados i Pau
Casals.

10a. Exposició de Flors
Flors. Fons d’Art de la Casa de Cultura

Pintura i escultura de gran format. Sales Central, Aguilera, Roca Delpech i distribuïdor.
Jesús López Gabasa, de La Vajol.
Col·lecció de paisatges i marines en oli sobre tela. Sala Sant Jordi.

Col·legi “La Farga”
Dibuixos i manualitats dels alumnes. Sala El Porxo.

Desembre
Jaume Martorell, de Palma de Mallorca.
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Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Gironès

Gestió de serveis
Serveis de recollida selectiva i de deixalleria
Les dades de gestió de residus ens mostren un estancament en la recollida selectiva
de vidre, paper/cartró, envasos lleugers i fracció orgànica. Durant el segon semestre
del 2010 s’ha procedit a licitar els serveis de recollida selectiva, rebuig, fracció orgànica, mobles i trastos vells. Urbaser, SA és la nova empresa concessionària. Pel que
respecta a la gestió de les deixalleries, tot i observar un lleuger decrement en el total
de residus aportats, hi ha hagut un increment significatiu en el nombre total de visites, fruit del repartiment de les targetes d’usuaris.
Evolució de la recollida selectiva 2005-2010

Entrada en funcionament de tres minideixalleries
A principis del 2010 van entrar en
funcionament les minideixalleries
de Sant Jordi Desvalls i Sant Martí
de Llémena. La minideixalleria de
Madremanya es va inaugurar el
passat 15 de gener de 2011. Amb
l’entrada en funcionament d’aquestes instal·lacions, es completa el
desplegament de la xarxa de deixaMinideixalleria de St. Martí de Llémena el 27
de febrer de 2010, dia que es va inaugurar
lleries a la comarca, amb un total
de 10 instal·lacions repartides entre els municipis de Cassà de la Selva, Celrà, Girona,
Llagostera, Madremanya, Salt, Sant Gregori, Sant Jordi Desvalls, Sant Martí de
Llémena i Sarrià de Ter. Durant els actes inaugurals de les tres minideixalleries, que
sempre han tingut un caire lúdic, didàctic i festiu, s’han lliurat les targetes que permetran el lliure accés dels usuaris del municipi corresponent dins d’un horari preestablert.
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Noves instal·lacions de deixalleria mòbil
El mes de febrer de 2010 es van presentar les noves instal·lacions de la deixalleria
mòbil, que han de servir per donar un nou impuls a aquest servei a la comarca i
apropar-los als ciutadans. L’equip d’educació ambiental és l’encarregat de gestionar
la nova deixalleria mòbil, amb la qual cosa s’assegura, per un costat, una correcta
atenció als usuaris i, per l’altre, la seva sensibilització envers la problemàtica dels
residus municipals.

Cristina Alsina i Joaquim Cufí a les instal·lacions
de la deixalleria mòbil

PLANIFICACIÓ AMBIENTAL
Sistema de Gestió Ambiental EMAS
Seguint els objectius marcats per a la millora ambiental de la institució, s’han realitzat trobades amb les diferents àrees del Consell Comarcal, per exposar els resultats
obtinguts durant el 2009, tant globals al de Consell com específics per cada àrea, d’acord amb els diferents indicadors que s’han establert: consums de paper, aigua,
llum, gas, recollida selectiva de diferents fraccions i compra verda. A banda d’exposar els resultats obtinguts, les trobades també han servit per detectar possibles problemàtiques, així com solucions, i alhora plantejar nous reptes i objectius per millorar la nostra gestió ambiental.
Alguns exemples d’actuacions concretes en aquest sentit que s’han realitzat durant
el 2010 són la instal·lació d’un compostador a la zona enjardinada de la seu del
Consell per gestionar les nostres pròpies deixalles orgàniques, i el subministrament
de cafè de comerç just a través de la màquina que hi ha instal·lada a la cafeteria i
l’augment dels subministraments d’oficina seguint els criteris de compra verda.
Al·legacions al Pla territorial i al Pla director
L’Àrea de Medi Ambient ha emès un informe amb relació als dos grans projectes de
planificació territorial que afecten la comarca, el Pla director urbanístic del sistema
urbà de Girona i el Pla territorial de les comarques gironines, per tal que es presentés requeriment previ davant la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques i
es modifiquessin diferents apartats que afecten el desenvolupament de la comarca
i la sostenibilitat ambiental.

Recursos ambientals
Creació d’un compte a Twitter
Des de mitjan 2010, l’àrea de Medi Ambient ha començat a fer les seves primeres
passes, o més ben dit piulades, a través de la plataforma de microblogging de Twitter

amb el compte http://twitter.com/girones_mediamb. Gràcies a aquest mitjà, podem
enviar missatges en temps real a
Internet per informar els usuaris
sobre tot allò que els pugui interessar i que tingui a veure amb el
medi ambient al Gironès. Per
exemple, a través de Twitter, s’ha
informat puntualment, amb fotos
incloses, sobre la inauguració de
la deixalleria de Madremanya, o
Captura de pantalla del compte de l’Àrea de
Medi Ambient a Twitter
de la visita de l’escola Santa
Margarida de Quart a la granja La Selvatana. Amb el compte de Twitter, l’Àrea de
Medi Ambient entra a formar part de l’anomenada web 2.0, una forma d’interactuar
amb la ciutadania més dinàmica, efectiva i actual.
Distribució de bosses reutilitzables entre els comerços adherits a la campanya
“Triem menys residus”
S’han distribuït un total de 5.000 bosses reutilitzables entre la ciutadania a través de la xarxa de
comerços adherits a la campanya “Triem menys
residus”, els quals promouen hàbits de compra
sostenibles. L’objectiu de la campanya és el de
sensibilitzar sobre la problemàtica de les bosses
de plàstic d’un sol ús que habitualment usem en
les nostres compres, i fomentar l’ús de sistemes
reutilitzables més sostenibles, com ara el carretó,
el cabàs o les bosses reutilitzables.
Aspecte de la bossa reutilitzable

Aquesta bossa presenta un disseny atractiu i original que la fa especialment recomanable per portar-la arreu i usar-la per a qualsevol compra. Està feta de ràfia molt resistent, amb nanses de niló reforçades, cosa que
permetrà reutilitzar-la tantes vegades com es vulgui.
Per aconseguir la bossa reutilitzable, s’ha distribuït una carta de presentació de la
campanya entre els habitatges, on s’informa a la ciutadania sobre la problemàtica
de la generació de residus. Aquesta carta inclou un petit qüestionari per conèixer el
grau de sensibilització ambiental de la població, i s’indica en quins establiments
adherits a la campanya “Triem menys residus” del municipi es poden bescanviar
gratuïtament els qüestionaris per una bossa reutilitzable. D’aquesta manera es dóna
un valor afegit a la bossa i s’assegura la distribució entre aquelles persones que realment en faran un bon ús.
Com a actuació de final de campanya, el 3 de juliol, Dia Català sense Bosses de
Plàstic, es va instar els establiments adherits a “Triem menys residus” que no repartissin bosses de plàstic amb l’objectiu de promoure uns hàbits de consum responsa-
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bles i respectuosos entre la seva clientela. Com a alternativa a les bosses de plàstic
es va promoure l’ús de les bosses reutilitzables i també es van lliurar bosses compostables d’anses per facilitar la separació de la fracció orgànica a casa.
Promoció del mercat de segona mà de la deixalleria de Celrà a Sant Gregori
El mes de setembre es va promoure entre la població de Sant Gregori el projecte de
mercat de segona mà que funciona a la
deixalleria de Celrà. En aquest sentit, s’ha
informat que dels residus que arriben a la
deixalleria de Sant Gregori, se’n fa una
primera selecció i es classifiquen segons
el tipus de material. A partir d’aquí passen
a formar part del taller de restauració a
Celrà, on persones amb discapacitat intel·lectual de TIRGI els transformen per incloure’ls al mercat de segona mà. Amb aquesta iniciativa es contribueix a la prevenció de
residus i alhora es presta un servei a aquells sectors més desfavorits socialment.

EDUCACIÓ AMBIENTAL
Projecte “Impuls” del Departament de Treball: activitats de formació en Plans
d’ocupació comarcals
Un total de 26 persones aturades dels municipis de Girona, Llagostera, Quart, Sant
Julià de Ramis i Vilablareix han realitzat un curs formatiu en temes ambientals d’actualitat com ara la recollida selectiva i el reciclatge, el consum responsable, l’estalvi
d’aigua, el canvi climàtic, la salut ambiental i les agendes 21. L’objectiu d’aquest curs
és millorar la formació ambiental dels participants, així com sensibilitzar-los envers
aquestes temàtiques, per tal de millorar els seus coneixements i habilitats a l’hora
d’incorporar-se al mercat laboral. Per altra part, les dinàmiques de grup emprades
durant el curs han permès millorar les habilitats de comunicació dels participants.
Activitats de sensibilització amb el Consorci de Benestar Social del Gironès a
Bordils, Celrà i Flaçà
Un total de 24 dones d’origen magribí, senegalès i gambià dels municipis de
Bordils, Celrà i Flaçà
han participat en un
seguit de cursos per tal
de millorar el seu
coneixement sobre el
país i fomentar així la
seva integració. L’equip
d’educació ambiental,
en concret, els ha
impartit un total de 12
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sessions entre els mesos d’octubre, novembre i desembre, sobre temàtiques relacionades amb les deixalles i el seu reciclatge, l’estalvi d’aigua, el consum responsable i
la salut ambiental. La prioritat d’aquestes sessions ha estat plantejar-les des de la
quotidianitat de les participants, és a dir, des de la realitat en què es troben diàriament a casa o a la feina.
Curs de formació al professorat "Les problemàtiques ambientals i la sostenibilitat" amb el Centre de Recursos Pedagògics (CRP)
El passat 20 d’octubre es va organitzar el curs “Les problemàtiques ambientals i la sostenibilitat”, adreçat al professorat en el marc de la formació permanent que ofereix el
Centre de Recursos Pedagògics del Gironès. El curs ha tingut com a objectiu identificar i valorar les problemàtiques ambientals que afecten la nostra societat en l’actualitat i actuar-hi i disposar de recursos educatius per tal de tractar-les a l’escola.
La producció agrària ecològica en el Programa d’educació ambiental per al desenvolupament sostenible durant el 2010
L’Àrea de Medi Ambient incorpora enguany la producció agrària ecològica en el
Programa d’educació per el desenvolupament sostenible mitjançant l’activitat “visita
a la granja la Selvatana”, una activitat que permet a l’alumnat conèixer de manera
vivencial una iniciativa de ramaderia ecològica a Campllong, basada en l’obtenció
d’aliments làctics respectant el
benestar dels animals i el seu
entorn natural. Un total de 258
alumnes de 5 escoles de la comarca han realitzat l’activitat durant el
2010.
Durant el curs 2009-2010 han participat al programa d'educació per
al desenvolupament sostenible, 47
Alumnes visitant les instal·lacions de la granja centres d’ensenyament de la
la Selvatana
comarca amb un total de 5.803
alumnes. Alhora, les activitats més sol·licitades han estat les visites guiades a “La capçalera de l’Onyar”, un clàssic dins el Programa d’educació per al desenvolupament
sostenible, i “Olors i usos de les
plantes, el bosc mediterrani a través dels sentits”. També una de les
xerrades més demanades ha estat
“Canviem el planeta menjant”,
sobre consum responsable.

Taller de compostatge amb els alumnes de
l’IES Vilablareix

Ajudes per a ús del servei de menjador escolar
Ajuts individuals de menjador escolar (AIM), curs 2010/2011: L’objecte d’aquesta
convocatòria és l’atorgament d’ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i geogràfiques als alumnes d’educació infantil, primària i secundària obli-

gatòria de la comarca. Per a aquest curs, a gener de 2011, s’han atorgat 2.102 ajuts,
1.630 a alumnes d’escoles públiques i 472, a alumnes d’escoles privades concertades.
D’aquesta manera, les categories d’ajuts de menjador escolar per a l’alumnat escolaritzat al Gironès ha estat la següent:

Nivell
de l’ajut

Criteri econòmic

Criteris socials i geogràfics

€/dia

3

Fins a 2.900 € RPC neta

PIRMI
MONOPARENTALITAT
INVALIDESA DISMINUCIÓ MÍNIM 33 %

3,00 €

2

Fins a 2.900 € RPC neta

ATENCIÓ EDUCATIVA PREFERENT

2,60 €

1

Fins a 2.900 € RPC neta

LLINDAR ECONÒMIC

2,05 €

1

Fins a 4.600 € RPC neta

3 O MÉS GERMANS DE 0 A 16 ANYS
GEOGRÀFICS

2,05 €

Ajuts de menjador a escoles públiques:

Ajuts de menjador a escoles privades concertades:

Fig.1 Distribució dels AIM, curs 2010/2011 per a escoles públiques:

El primer grup d’alumnes a atendre, en aquest cas, és el d’alumnes d’educació especial, de centres privats concertats i que representen com a màxim 90 alumnes.
També hi ha 211 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
euros/dia/alumne/a segons la Resolució EDU/1645/2010, de 19 de maig, del
Departament d’Ensenyament).
A més a més, s’han atorgat, fins al moment, 472 ajuts de menjador escolar a alumnes d’escoles privades concertades. Els criteris a complir per cada tipus d’ajut són els
que ja s’han especificat anteriorment. Per tant, podeu consultar la mateixa taula de
descripció dels requisits a complir i l’import/dia per a cada ajut.
Fig.1 Distribució dels AIM, curs 2010/2011 per a escoles privades concertades:

Fig.2 Comparativa AIM curs 2009/2010 i 2010/2011, per a escoles públiques:
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Fig.2 Comparativa AIM, curs 2009/2010 i 2010/2011 per a escoles privades concertades:

Fig.2 Comparativa de les gratuïtats curs 2009/2010 i 2010/2011, per a escoles públiques:

Alumnes amb dret a la gratuïtat del menjador escolar:
Per a aquest curs, actualment, hi ha 1.771 alumnes escolaritzats a escoles públiques
de la comarca amb dret a la gratuïtat del servei (amb un import màxim de 6,20
euros/dia/alumne/a segons la Resolució EDU/1645/2010, de 19 de maig, del
Departament d’Ensenyament); és a dir, que provenen d’un municipi diferent al del
centre escolar i en el seu municipi no hi ha oferta d’ensenyament obligatori (primària, secundària i educació especial).

Nivell
Infantil i Primària
ESO
EE

Beneficiaris
512
1025
234

Fig.1 Gratuïtats per nivells educatius, curs 2010/2011 per a escoles públiques:

Gestió del servei de monitorage fruit de la sisena hora:
L’any 2007 el Departament d’Ensenyament 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 són usuaris del servei de menjador escolar i que tenen germans a primària al mateix centre i
fan la sisena hora.
Per atendre aquest servei de forma eficient i així mateix respectant el principi d’autonomia de cada centre educatiu, es va optar per la signatura dels corresponents
convenis de col·laboració amb les 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.
Les AMPA (i en algun cas, l’Ajuntament) amb qui tenim signat el conveni per a la
prestació del servei de vigilància de l’alumnat d’educació infantil amb motiu de la
sisena hora són les següents:
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
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Agustí Gifre
Aldric
Annexa Joan Puigbert
Bordils
Cassià Costal
Castellum
Doctor Sobrequés
Domeny - Devesa
Eiximenis
El Gegant del Rec
Mas Nadal
Forn d'Anells
El Bosc de la Pabordia
Joan Bruguera
Josep Dalmau i Carles

Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola

Lacustària
L'Aixart - ZER Baix Ter
L'Aulet
Les Falgueres
Les Moreres
Mare de Déu del Mont
Marta Mata
Migdia
Montfalgars
Puig d'Arques
Puig de les Cadiretes
Santa Fe
Santa Margarida
Verd
Vilademany

A més hi ha 16 centres d’educació primària on el servei, el presta el Consell Comarcal
del Gironès i que són els següents:

Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola

Carme Auguet
Deveses
El Pla de Salt
El Veïnat
Font de la Pólvora
La Farga
Madrenc
Mas Masó

Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola

Montjuïc
Pericot
Pla de Girona
Sant Jordi
Santa Eugènia
Silvestre Santaló
Vila-roja
Taialà

nua creixent i consolidant-se, i per a aquest curs 10/11 s’ha ampliat el servei amb
l'adhesió de 3 nous menjadors: Escola Pericot, Escola Pla de Girona i l’Escola Arrels
de Salt, amb una mitjana de 1.384 usuaris diaris, que ha suposat un creixement del
47% respecte al curs passat.

Només l’Escola Montserrat de Sarrià de Ter no realitza la sisena hora i, per tant, no
hi correspon implementar aquest conveni.
Aproximadament 1.000 alumnes d’educació infantil de la comarca del Gironès són
atesos per aquest servei de vigilància que es presta amb un total de 66 monitors.
Això implica un 40% més d’alumnes i un14% més de monitors que el curs anterior.

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 a les escoles del Gironès que així ho sol·liciten.
Mitjançant els convenis de col·laboració per a la gestió compartida del servei de
menjador escolar es procura implicar tota comunitat interessada, es compta així
amb les associacions de pares i mares d’alumnes i els ajuntaments dels municipis
corresponents, a més de la pròpia responsabilitat que tenen els equips directius de
cada escola.
Per establir un marc per a l’intercanvi d’experiències i especialment per a l’assessorament i formació continuada de tots els que treballem en l’àmbit de menjadors
escolars es va organitzar una JORNADA SOBRE MENJADORS ESCOLARS DEL
GIRONÈS on es presentaren les actuacions i propostes de l’Àrea d’Ensenyament per
al curs 2010-2011, es féu una conferència sobre “Seguretat Alimentària als
Menjadors Escolars” a càrrec dels experts i tècnics del Departament de Salut, el Sr.
Carles Mundet i la Sra. Imma Arpa, es féu un col·loqui i finalment es féu la cloenda
a càrrec de la Sra. Imma Fuyà, presidenta de la FAPAC. Hi varen participar 40 representants d’AMPA de la
comarca i diversos representants d’entitats i
empreses especialitzades
en l’àmbit dels menjadors escolars.
La gestió dels menjadors
escolars que vàrem iniciar el curs 97/98 conti-

CEIP Pla de Girona

CEIP Pericot

Com a contrapunt, l’Escola Aldric de Cassà de la Selva i l’IES Llagostera han optat per
una col·laboració entre Consell Comarcal i AMPA, en virtut de la qual el paper actiu
com a responsable de la gestió del menjador escolar passa a ser de l’AMPA.
Per tant, actualment hi ha signats convenis de col·laboració per a la gestió dels 16
menjadors escolars de les escoles de la comarca del Gironès, si bé hi ha alumnat de
dos centres més, com són l’Escola Silvestre Santaló, l’Escola Gegant del Rec i l’Escola
Arrels, de Salt, que també utilitzen el servei de menjador d’escoles properes gestionades pel Consell Comarcal.
Centre
Escola Aldric
Escola Carme Auguet
Escola El Gegant del Rec
Escola El Pla de Salt
Escola El Veïnat
Escola Font de la Pólvora
Escola La Farga
Escola Les Deveses
Escola Madrenc
Escola Arrels
Escola Mas Masó
Escola Montjuïc
Escola Pericot
Escola Pla de Girona
Escola Sant Jordi
Escola Santa Eugènia
Escola Silvestre Santaló
Escola Vila-roja
IES Jaume Vicens Vives
IES Llagostera
CEE La Maçana
TOTALS

09/10
78
10
53
30
27
76
26
47
103
54
158

38
21
10
54
190
27
16
940

10/11*

Increm.

9
66
26
25
88
16
58
106
9
39
172
125
300
40
22
8
65
194

-10%
25%
-13%
-7%
16%
-38%
23%
3%

5%
5%
-20%
20%
2%

16

0%

1384

47%

-28%
9%

* Dades de setembre a desembre de 2010
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En relació amb el volum de destinataris del servei, comptem amb una mitjana de
1.384 usuaris diaris al servei de menjador, que respecte als 940 del curs passat,
representa un increment del 47%.

Amb aquesta infraestructura s’ha prestat el servei de transport escolar a un total de
2.634 alumnes:

A continuació es mostra el gràfic on es pot veure que per a aquest curs 10/11 l’atorgament d’ajuts i gratuïtats de menjador escolar s’ha incrementat en un 5% en relació amb el 30% d’increment de les matrícules, això és degut al canvi dels centres gestionats pel Consell Comarcal, i al fet que al curs 09/10 es va fer un atorgament d’ajuts extraordinaris.

- 1.314 alumnes de secundària

- 1.118 alumnes de primària
- 288 alumnes d’educació especial
Transport escolar
Distribució d’alumnes
2009-2010

2010-2011

49,35% 48,30%
40,75% 41,10%

9,90% 10,60%

ESO

Transport escolar
Gestió del transport escolar col·lectiu, curs 2010/2011:
Aquest servei, a la comarca, suposa la contractació de 60 autobusos, dels quals n’hi
ha 17 d’adaptats per al transport de persones amb disminucions físiques. Aquests
autobusos realitzen un total de 80 serveis, 27 per a alumnes de primària, 30 per a
secundària i 23 d’educació especial; I també compta amb la contractació de les persones que fan d’acompanyants del servei, que vetllen, sobretot, per la seguretat dels
alumnes usuaris del servei. D’acord amb el nombre i les característiques de l’alumnat dels itineraris d’aquest curs, aquest any es disposa de 75 acompanyants.
Les empreses adjudicatàries d’un o diversos serveis de transport escolar (i els corresponents acompanyants) de la comarca són: AMPSA; Autocars Maynau, SL; Autocars
Plenacosta, SA; Autocars Roca de Salt, SL; Autocars Terradas-Coll, SL; Autocars
Xiberta, SL; Cía. FFCC Olot – Girona, SA; Gironabús, SA; Hispano Hilarienca, SA;
SARFA, SL, TEISA i UTE TEISA-PACHECO.
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PRIM

EE

Ajuts individuals de desplaçament (AIDS), curs 2009/2010:
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.
En el moment de tancar aquesta memòria, s’està tramitant l’expedient d’aprovació
de la convocatòria.

Curs 2009-2010
L’EMG va iniciar el curs 2009–2010 amb més de 850 alumnes; xifra que significa un creixement d’un 11%. Després d’un any marcat per la situació econòmica del país, que
afecta especialment les famílies, l’EMG va tornar a tenir un augment important, amb més de 150 noves matriculacions. Aquest fet mostra, un vegada més, la consolidació
del model d’escola arreu de la comarca i l’aposta decidida dels pares i mares per un projecte nascut amb la intenció d’oferir un ensenyament musical de qualitat als nens i
nenes de tots els municipis del Gironès.
El nou curs s’inicià amb novetats molt destacades com la Jove Orquestra del Gironès.
L’orquestra s’adreça a tot l’alumnat de l’escola,
així com a la resta d’alumnes d’altres aules de
les comarques gironines que desitgin fer música orquestral. Una altra novetat que ja es va
estrenar a final del curs passat va ser el mètode de matriculació. Es va posar en funcionament la matrícula en línia a través del nou web de l’EMG (www.emg.cat). Aquest
nou web serveix ja des del mes de juny per consultar tota la informació del proper curs, des dels horaris de les aules fins als preus de cada nivell. Tota la informació referent a l’Escola, la Jove Orquestra, els concerts i assajos al llarg de l’any es poden consultar al nostre portal.

Activitats de la Jove Orquestra del Gironès
Dia
18/07/2010
6/03/2010
20/03/2011

Hora
20.00 h
Tot el dia
10.00

27/05/2010

12.00 h

10/09/2010

20.00 h

16/10/2010
11/12/2010

11.00 h
Tot el dia

Activitat
Aniversari Cor Sol Ixent
Jornada musical
16a mostra de grups
instrumentals
Concert inaugural del 5è
aniversari de l’Espai Gironès
Concert institucional
de la Diada
Presentació oficial i audició
2a Jornada musical

Municipi
Fornells de la Selva
Estanyol
Barcelona

Lloc
La Sitja
Can Caballé
Col·legi Sant Estanislau Kostka

Girona

Espai Gironès

Girona

Pati de les Magnòlies,
Seu Generalitat de Catalunya
a Girona
Fornells de la Selva La Sitja
Sant Esteve
Mas Pagès
de Guialbes

Festival de final de curs 2009-2010
L'Escola de Música del Gironès (EMG) va aplegar l'alumnat de la seva escola, 853 en
total, per celebrar tots junts el festival de final de curs a la sala simfònica de l'Auditori
de Girona. La sala va quedar petita tot i les 1.200 localitats destinades íntegrament a
pares i mares, familiars i autoritats, i que acollia per quarta vegada consecutiva el
concert de final de curs.
Els assistents varen gaudir amb les interpretacions de les diferents formacions de
corda i de vent, el conjunt de cobla, els combos, el grup de guitarres, els instruments
tradicionals i la Jove Orquestra del Gironès. Les peces seleccionades varen fer un
repàs de la història del cinema: El cavaller i l'espasa, de Joan Alfaràs per a la pel·lícula El calderó infernal; Lara's Theme de Maurice Jarre per a la pel·lícula Doctor
Zhivago; Fame de Michael Gore per a la pel·lícula del mateix nom; o Do-re-mi de Q.
Hammerstein i R. Rodgers per a la pel·lícula Somriures i llàgrimes, entre d'altres.
Premis Excel·lència Musical (PEM)
El model de l’EMG ha permès que estudiar música no representi un greu impedi-

ment econòmic per als nostres alumnes, en
especial per als pares dels alumnes més
joves. Tanmateix, calia reforçar aquest cercle
virtuós premiant els alumnes més implicats
en la nostra escola. Calia establir uns premis
a l’excel·lència musical que en certa manera
reconeguessin també els alumnes que més
s’esforcen per millorar i que més activitats
realitzen a la nostra escola.

Així doncs, en el marc del festival de final de
curs 2009 – 2010, el vicepresident segon
delegat de l’EMG, Albert Riera, i la presidenta del Consell Comarcal del Gironès,
Cristina Alsina, varen lliurar per primera vegada els Premis a l’Excel·lència Musical
(PEM).
Nova aula de l’EMG: Campllong
La Junta de Govern reunida el dia 3 de juliol de 2010 va aprovar per unanimitat el
conveni entre l'Escola de Música del Gironès (Organisme Autònom del Consell
Comarcal del Gironès) i l’Ajuntament de Campllong per a la implantació d’una aula
de música en aquest municipi. Amb aquesta obertura, a partir del curs 2010-2011
s’amplia el nombre d’aules de l’EMG fins a 18. L’aula es troba físicament en el centre polivalent del municipi de Campllong.

Curs 2010 - 2011
El curs 2010 – 2011 va començar a l’Escola de Música del Gironès amb 957 alumnes
repartits en 18 municipis de la comarca del Gironès, un creixement del 12% (104
alumnes) respecte al curs anterior. Del total d’alumnes, 564 són dones (59%) i 393
són homes (41%). En la següent taula es pot veure la distribució per aules:
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tratius que es presten.

Distribució alumnat per aules

Aules

Nombre
alumnes
Aiguaviva
23
Bescanó
43
Bordils
56
Campllong
4
Cassà de la Selva
108
Celrà
129
Cervià de Ter
58
Flaçà
45
Fornells de la Selva 149

Aules
Llagostera
Medinyà
Quart
Salt
Sant Jordi Desvalls
Sant Julià de Ramis
Sarrià de Ter
Taialà (Girona)
Vilablareix
TOTAL

Nombre
alumnes
64
12
38
84
6
33
37
32
36
957

L’EMG virtual (intranet i extranet de l’EMG) és el projecte que permet generar un
metacampus virtual on el professorat, els serveis administratius i econòmics, l’alumnat i els responsables polítics municipals i comarcals poden interactuar amb independència i/o mancomunadament de tal manera que es puguin aprofitar les sinergies que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació.

Distribució instrumental

Instrument
Piano
Guitarra
Violí
Violoncel
Flauta Travessera
Contrabaix
Saxòfon
Clarinet
Tible
Tenora
Trombó

Nombre
alumnes
259
153
54
9
48
9
9
23
2
3
1

Instrument
Teclat
Bateria
Percussió
Oboè
Viola
Trompeta
Flabiol
Tamborí
Gralla
Fagot

Nombre
alumnes
1
17
5
1
3
2
2
2
1
1

El web i la intranet, respectivament, de l’Escola de Música del Gironès

D’aquesta manera, l’alumne pot consultar el seu expedient acadèmic de manera virtual, el seu horari i el seu professorat; el professorat pot accedir electrònicament a
tota la informació del curs, de l’alumne, de les directrius de l’EMG i de les decisions
sobre el desenvolupament del curs; els ajuntaments poden consultar els horaris i el
volum d’alumnes; els pares, l’estat dels rebuts, els propers festivals i les properes
audicions; els futurs alumnes, efectuar les matrícules en línia. Es tracta d’un munt de
potencialitats que l’EMG posa a l’abast de tots els agents que hi interactuen.

Bonificacions
El curs 2010 – 2011, 239 alumnes reben bonificacions en totes les seves matriculacions. D’aquests 239, 126 alumnes tenen la bonificació de família nombrosa; 108
alumnes, la de segon germà, i 12 alumnes, la de família monoparental.
Els grups especialitzats
El nou curs es va estrenar també amb la consolidació de la Jove Orquestra del
Gironès i el naixement de formacions totalment gratuïtes: l’Escola de Guitarres, amb
seu a Celrà, i l’Escola de Cobla i Tradicional, amb seu a Sant Julià de Ramis. Ambdues
van convocar proves d’admissió a les respectives seus el 18 de setembre de 2010.

L’EMG virtual: una aposta per les noves tecnologies
L’EMG virtual és el projecte més ambiciós que pretén implementar la potencialitat de
les TIC al model de gestió descentralitzada de l’escola. L’evolució de l’EMG és constant, tant en l’àmbit dels serveis educatius musicals com en el dels serveis adminis-
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El web de la Jove Orquestra del Gironès

L’Escola de Música del
Gironès és una gran escola
amb un model de gestió
descentralitzat, no tan sols
pel gran nombre d’alumnes, sinó pel model d’escola, basat en la pluralitat
d’aules repartides en el
territori, que beneficia les
famílies per la seva flexibilitat, però alhora és un handicap en el terreny administratiu.

Així mateix, la direcció de l‘EMG va decidir que era hora de posar l’escola al dia.
L’enviament massiu de cartes, per exemple, ja no era un model apropiat o apte per
al segle XXI, no només per la despesa que comporta, sinó perquè va contra els nostres compromisos amb el medi ambient.
De la mateixa manera, es va apostar per una comunicació més àgil, més directa: d’aquí va sorgir la idea de mantenir el contacte amb les famílies mitjançant el correu

electrònic. Les noves tecnologies ens han permès acostar-nos més als pares i mares
de l’escola, tenir-los informats minut a minut de tot el que passa i reduir temps i despeses a l’hora de gestionar l’EMG.
Més enllà d’aquests grans canvis,en la gestió, les novetats també han vingut en format de webs i xarxes socials. El mes de setembre de 2009 s’estrenava el nou web de
l’EMG. Un web més dinàmic, fàcil de consultar i de manejar. Es va modificar l’aparença d’un bloc per crear un web 2.0.
Visualment, el web de l’EMG és com altres, però, per
darrere, no és altra cosa que un bloc, i això dóna una
gran agilitat per penjar continguts i donar cabuda a les
xarxes socials d’una manera més dinàmica. El web de
l’EMG rep diàriament una mitjana de 43 visites i, des del
dia 1 de setembre de 2009, quan es va obrir, ha rebut
un total de 13.303 visites.
L’aposta per les
noves tecnologies
va anar un pas
més enllà quan el
21 d’octubre de
2009 es va obrir un
compte propi a
Facebook. La idea
era apropar la
música, amb un
format menys institucional, als nostres joves músics i
també a altres joves, famílies i adults que no ens coneixien. L’evolució ha estat molt
bona i, actualment, comptem amb 305 amistats, 67 enllaços i 17 notes publicades.

de 7 visites diàries i un total de 499 visites. Pel que fa a Facebook, es va obrir el canal
el mateix dia que el web de la JOG i, actualment, comptem amb 212 amistats. Per
últim, la JOG disposa de canal a Twitter també des del mateix dia. Seguim 123 persones i 23 segueixen les nostres piulades per la xarxa.

Sac de Gemecs: una nova perspectiva musical
El 25 de novembre de 2010 sortia el primer número de la revista Sac de Gemecs, la
revista musical digital de l’Escola de Música del Gironès. Amb una periodicitat de 4
publicacions anuals, la revista es pot llegir en línia gràcies al programa Issuu o bé es
pot descarregar en format pdf.
Aquest nou projecte editorial neix
per fomentar la cultura musical
de la comarca des d’una nova
perspectiva musical: les eines 2.0.
És per això que una revista de format digital esdevé una eina de
primera mà per potenciar la
informació, activar la participació
i fer possible, també, la formació.
Des d'aquesta òptica neix Sac de
Gemecs, una publicació que pretén esdevenir un referent i un
punt de trobada de tots els agents
implicats en aquest procés formatiu.

El fet de tenir un web tan dinàmic permet també penjar vídeos de les actuacions o
notícies dels concerts als telenotícies.

Sac de Gemecs situa la música en
el centre de la seva mirada i ho fa
per donar èmfasi a una comunitat musical formada per professorat i alumnat, pares
i mares, personal no docent i ajuntaments del Gironès que, fa més de vint anys, van
apostar per portar un ensenyament musical de qualitat a les poblacions més petites
de la comarca del Gironès.

D’aquí va sorgir la idea de crear un canal propi de l’EMG a Youtube; i així es va fer:
el dia 7 de juny de 2010 estrenàvem canal i, actualment, l’EMG té més de 20 vídeos
penjats, 762 reproduccions del canal i 1.232 reproduccions dels nostres vídeos.

Aquesta revista representa un pas més, un projecte virtual de trobada i intercanvi
que s’afegeix a l’aposta ferma que ha fet l’EMG per les noves tecnologies i per crear
una escola 2.0. En definitiva, tot un repte.

Per arrodonir la presència de l’escola a la xarxa, el 21 de juliol de 2010, es va crear
un perfil propi de l’EMG al canal Twitter. De totes les aplicacions de què disposa
l’EMG (Web, Twitter, Facebook i Youtube) cal destacar Twitter. És una eina innovadora per a l’escola que permet, minut a minut, estar al dia de totes les notícies, ja
siguin de l’EMG i la JOG, o dels concerts, els assajos, etc. Actualment, el canal de
Twitter de l’EMG, el seguim 140 persones i 51 segueixen les nostres piulades.
Per últim, s’ha aplicat la mateixa estratègia a la JOG, la Jove Orquestra del Gironès.
Així doncs, el 17 de setembre de 2010 s’estrenava el web de la JOG. Té una mitjana
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El Servei de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès neix l’any 2003 amb
l’objectiu de promoure l’ocupació i el creixement econòmic de la nostra comarca a partir del suport a les persones que viuen al Gironès, tant en la recerca de feina com en el
foment de la creació d’empreses i suport a empreses ja existents.

El principal objectiu del projecte fou la millora de l’ocupabilitat a les comarques de
Girona a través de la concertació territorial a partir de l’atenció i l’orientació individual, la
formació grupal i la inserció laboral per a la millora de l’ocupabilitat del col·lectiu de persones aturades, oferir informació i acompanyament i atendre les seves necessitats individuals.

Accions desenvolupades vinculades a la promoció
de l’ocupació:
1. Equip de manteniment d’espais urbans per a municipis de
menys de 1.000 habitants

A la comarca del Gironès, aquesta actuació es va desenvolupar en els municipis de Cassà
de la Selva, Celrà, Fornells de la Selva, Llagostera i Salt.

El Consell Comarcal del Gironès va crear un equip de manteniment d’espais urbans adreçat als municipis de menys de 1.000 habitants amb l’objectiu de donar suport als municipis més petits de la comarca i de promoure l’ocupació a partir de la contractació de persones aturades de la nostra comarca.
El projecte es va iniciar l’octubre de 2009 i va finalitzar al gener de 2010.
En total es va treballar en 6 municipis: Aiguaviva, Campllong, Cervià de Ter, Madremanya,
Sant Martí de Llémena i Sant Martí Vell. I es van realitzar tasques de manteniment diverses relacionades amb jardineria, pintura i feines de paleta.

En total s’han atès 64 persones dels 5 municipis esmentats.

4. Formació plans d’ocupació comarca del Gironès
El Consell Comarcal del Gironès, dins el marc de la convocatòria dels plans extraordinaris d’ocupació 2010, del Servei d’Ocupació de Catalunya, va oferir als municipis de la
comarca la gestió de la formació transversal i professionalitzadora de les persones contractades dins aquests plans.

El projecte fou finançat pel Consell Comarcal del Gironès i els municipis participants.

En aquest sentit es van realitzar quatre actuacions formatives grupals per als plans d’ocupació contractats pels municipis de Quart, Llagostera, Sant Julià de Ramis i Vilablareix

2. Pla d’ocupació per a la neteja de boscos afectats pel temporal de neu 2010

Les actuacions formatives realitzades, un total de 60 hores, varen destinar-se a la prevenció de riscos laborals (10 h), el respecte al medi ambient (10 h), una aproximació a les
noves tecnologies (20 h) i eines per a la millora de l’ocupabilitat (20h).

El 8 de març de 2010 es va produir a les comarques de Girona un fort temporal de neu
que va provocar que la part forestal de la nostra comarca quedés molt malmesa per la
caiguda d’arbres que van embrutar el bosc ivan provocar una situació de risc d’incendi.
El Servei d’Ocupació de Catalunya va aprovar el Decret 43/2010 per a posar en marxa
mesures urgents per pal·liar els danys ocasionats i reduir els riscos al medi natural generats pel fort temporal de neu.
El Consell Comarcal del Gironès va signar amb els municipis més afectats de la comarca
un conveni de col·laboració per a realitzar la neteja dels boscos municipals. Un total d’11
municipis (Juià, Canet d’Adri, Sarrià de Ter, Fornells de la Selva, Sant Martí Vell, Sant Martí
de Llémena, Madremanya, Flaçà, Sant Jordi Desvalls, Sant Julià de Ramis i Campllong)
van beneficiar-se de les mesures.

Un total de 26 persones van rebre formació durant els mesos de setembre a desembre
del 2010, als diferents municipis
Dins aquesta mateixa convocatòria, el Consell Comarcal del Gironès va sol·licitar dos
plans d’ocupació que un cop concedits es van destinar: un d’ells a l’educació ambiental,
amb dues contractacions, per dur a terme informació i assessorament a la ciutadania
sobre el reciclatge i el tractament dels residus, i un, amb una contractació, destinat a la
promoció de les noves tecnologies i concretament per dur a terme el disseny i la programació d’una plana web per al nou centre de visitants del Gironès (Gironès Centre de
Visitants).

Per a la realització d’aquests treballs es van contractar 5 persones en situació d’atur: 1
cap de colla, 2 oficials motoserristes i dos peons especialitzats en temes forestals, durant
un total de 3 mesos.

5. Noves cases per a nous oficis

3. Xarxa agents d’ocupació i serveis locals

Les Cases d’Oficis són programes públics d’ocupació que tenen com a finalitat donar formació i treball a joves d’entre 16 i 24 anys en situació d’atur, mentre participen en un projecte d’utilitat pública o d’interès general i facilitar la seva incorporació al mercat laboral.

El Consell Comarcal del Gironès, a partir del Pacte Territorial per a l’Ocupació (PPTT) de
les comarques de Girona, va disposar durant els mesos de febrer, març, abril i maig d’un
tècnic en orientació i inserció laboral per a desenvolupar el projecte “Xarxa d’Agents
d’Ocupació i Serveis Locals”.
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Per a l’assoliment dels objectius proposats es van realitzar actuacions grupals i individuals
on es van treballar temes relacionats amb les eines i els canals de recerca de feina i també
es treballaven aspectes personals que poden interferir en el procés de recerca de feina.

El Consell Comarcal del Gironès va posar en funcionament l’any 2010 un nou projecte,
vinculat a la convocatòria del Servei d’Ocupació de Catalunya consistent en la creació
d’una casa d’oficis amb un mòdul d’Atenció a la Infància.

El Consell Comarcal del Gironès, juntament amb 5 municipis de la comarca: Fornells de
la Selva, Quart, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis i Vilablareix, amb el finançament del

La Casa d’Oficis es realitzarà en dues fases de 6 mesos cadascuna. La primera fase referent a formació es portarà a terme en el
municipi de Fornells de
la Selva, i a la segona
fase es portaran a la
pràctica els coneixements adquirits a partir
d’un contracte de pràctiques d’una durada de
6 mesos més per a treballar a les llars d’infants i ludoteques
públiques dels municipis de la comarca que participen en el projecte.

a 22.885,61, al 2010.
En aquest context, els diferents agents que formen part del patronat de la fundació, sindicats, centres educatius, administracions i també representats empresarials, després de
valorar possibles opcions a la continuïtat de la Fundació, a través del plenari del dia 15
de desembre, van acordar l’extinció i dissolució de la FEEG, atesa la impossibilitat sobrevinguda de continuar la realització dels seus fins i atès que existeixen altres organismes
que realitzen activitats amb finalitats similars.
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6. Xecs servei
El projecte Xec Servei té com a objectiu la promoció de l’ocupació en el sector de serveis
d’ajuda a domicili per suprimir l’economia submergida del sector, mitjançant l’emissió de
xecs descompte per a usuaris i usuàries d’aquest servei.
El Xec Servei s’integra dins la
campanya “Domicilils per
viure-hi”. Durant l’any 2010 un
total de 6 municipis de la
comarca han participat al projecte: Aiguaviva, Fornells de la
Selva, Quart, Sant Julià de
Ramis, Sarrià de Ter i
Vilablareix, així com el mateix
Consorci de Benestar Social
Gironès-Salt
S’han distribuït un total de 4.048 xecs, la majoria dels quals es concreten en tasques de
suport a la persona i a la llar.

7. Fundació Escola Empresa
L’evolució de l’activitat dels darrers anys de la Fundació Privada Escola Empresa del
Gironès (FEEG) va experimentar una davallada important, provocada especialment per
la situació econòmica actual.
Durant el 2010 es van tramitar un total de 28 beques, una quantitat similar a l’any anterior (29 beques); però durant el 2010 es va produir una disminució important pel que fa
al volum econòmic de les beques als alumnes que va passar de 24.168,62 euros al 2009

Accions desenvolupades vinculades al consum:
1. Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor
L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor del Gironès (OCIC Gironès) va iniciar la
seva activitat l’octubre de 2009.
L’OCIC Gironès té per objectiu l’atenció, informació i assessorament als ciutadans del
Gironès sobre els seus drets i deures en matèria de consum; també permet tramitar
reclamacions, queixes i/o denúncies i resoldre els conflictes en matèria de consum mitjançant la mediació a fi d’arribar a un acord entre les parts. L’OCIC del Gironès, que es
troba ubicada a la mateixa seu del Consell Comarcal, està oberta al públic dilluns, dimecres i divendres de nou del matí a una del migdia.
Durant l’any 2010 es van realitzar un total de 1.645 actuacions, la majoria de les quals van
ser conseqüència de la nevada del dia 8 de març de 2010. La nevada va ocasionar el tall
del subministrament elèctric que va afectar molts usuaris i usuàries de la comarca del
Gironès. Aquest fet va provocar que l’Oficina de Consum gestionés un total de 992 reclamacions relacionades amb aquest fet.
La resta de reclamacions rebudes fan referència sobretot a telefonia, companyies aèries
i reparació i instal·lació de productes.
A partir del mes de novembre de 2010, el Consell Comarcal del Gironès va signar amb
l’Agència Catalana de Consum un conveni de col·laboració per a la delegació de les competències en matèria de consum, tasques inspectores i campanyes de control.
D’aquesta manera, l’OCIC del Gironès ampliarà les seves competències en matèria de
consum.
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La dinamització turística de la comarca, liderada per l’Àrea de Turisme, es consolida
amb la bona comunicació, diàleg permanent i 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.

Hi ha una bona interactuació amb els agents turístics privats i públics de la comarca.
S’organitzen taules tècniques de treball per sensibilitzar i formar els agents turístics
públics i privats de l’impacte del projecte com eina clau de dinamització turística del
territori i com una plataforma global de promoció per fer descobrir el territori in situ
(equip de govern, Taula Regidors de Turisme, empresaris del sector turisme rural,
allotjament hoteler i extrahoteler, turisme actiu i oferta cultural, Club de Gastronomia
del Gironès, tècnics ajuntaments, Club d’Artesans i Oficis…), amb l’objectiu assolit de
sensibilitzar del tema i amb el sector privat, per posar en comú, debatre i percebre
l’interès per a la gestió dels espais que externalitzem amb una concessió administrativa per a 4 anys.
Es fa la licitació de l’obra i adjudicació a l’empresa Arcadi Pla. L’obra s’inicia a finals
d’agost i acaba a finals d’any.

Nou conveni Pla de foment del turisme Gironès
Girona 2010:
El Pla de foment turístic Gironès-Girona, fruit de la col·laboració entre les 3
Institucions per desenvolupar el projecte turístic acordat i signat en conveni el 23 de
març del 2010, pretén optimitzar i augmentar la rendibilitat de les actuacions realitzades a l’empara del Pla de foment desenvolupat entre 2006-2009.
Aquest projecte, que suposa un import total de 400.000 euros, 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 (140.000
euros, és a dir, un 35%) i l’Ajuntament de Girona (260.000 euros, és a dir un 65%).
En l’exercici 2010 el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, a través de la
Direcció General de Turisme, s’hi compromet amb la quantitat de 14.000 euros, en
la partida d’actuacions de despesa corrent, i amb la quantitat de 56.000 euros, en la
partida d’actuacions a despesa d’inversió i el Consell Comarcal del Gironès es fa
càrrec dels 70.000 euros restants en despesa inversió, per a la construcció del Centre
de Visitants del Gironès i en accions de despesa corrent en promoció.

Es defineixen les estratègies de Pla de comunicació del centre: identitat corporativa,
marca, senyalització, polítiques de màrqueting, accions de difusió mitjans i canals de
comercialització, web integrada, xarxes socials…, que s’encarrega a l’empresa
Iglèsies Associats.
Es licita, per procediment negociat, la fase de multimèdia i aplicació interactiva del
espai d’interpretació del territori, dins el projecte museogràfic del centre i s’adjudica
a Emblemma, espais audiovisuals.
L’Espai de Gastronomia s’adjudica a Joan Blanco i l’Espai Botiga, visites guiades,
tallers i activitats a Terra i Mar.

- Àmbit Centre de Visitants del Gironès:

- Àmbit Promoció:

A partir de la resposta de la subvenció FEDER, es fa la readaptació del pla d’usos per
canvi de municipi. Es condueix a una redefinició dels espais i de la carta de serveis i
la redefinició final del projecte arquitectònic, amb les noves dimensions del projecte
i la ubicació al municipi de Sarrià de Ter.

S’ha editat material promocional vinculat a la creació de la nova oficina comarcal de
Turisme, dins el Centre de Visitants del Gironès i s’ha millorat i ampliat el catàleg de
turisme rural (33 allotjaments + suggeriments a l’entorn). S’han fomentat les activitats de turisme actiu amb la campanya “Mou-te! Estiu 2010” amb la interactuació de
les xarxes socials (facebook, twitter...). També s’ha editat 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 durant l’any 2010. S’ha planificat la
creativitat i les estratègies de comunicació del Centre de Visitants del Gironès. S’ha
contractat l’empresa Iglèsies Associats per crear la nova identitat corporativa i planificar la campanya de comunicació 2011 coincidint amb la inauguració del Centre.

Per tant es planifica, es redacta i es consensua amb unes reunions de treball quinzenals, entre l’equip tècnic del Consell Comarcal i l’empresa adjudicatària, Emblemma,
espais audiovisuals, l’elaboració del projecte museològic, del projecte museogràfic,
del pla de gestió i del projecte educatiu.
S’organitzen taules tècniques de treball amb els subsectors turístics per fer la presentació dels estudis, propostes i projectes en curs del Centre de Visitants del Gironès.
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El Ple del Consell aprova la creació del Centre de Visitants del Gironès, amb la definició dels serveis, la justificació i el reglament del servei.

Pel que fa a comunicació, però també en clau de màrqueting intern, s’han organitzat
diferents taules tècniques de treball amb els subsectors per garantir la comunicació
del projecte turístic Centre de Visitants del Gironès i per afavorir un pla de sinergies
entre els agents privats i públics de la comarca en el procés de creació i construcció.

Girona i altres televisions de la xarxa local, amb el convidat especial pel Gironès, el
cantant Gerard Quintana i la participació del cuiner Joan Roca.
-Compra a pagès: productors locals. Km O. Coordinació amb la unitat de comercialització alimentària de la Direcció General de Comerç.

D’accions en fires, s’ha participat enguany amb un projecte compartit entre els 8 consells comarcals i el Patronat de Turisme Costa Brava-Girona al SITC, Saló Internacional
de Turisme de Catalunya i a l’acció promocional de turisme i gastronomia, anomenada Girona Viva Madrid, amb bons resultats de les 2 accions, amb consultes personalitzades i amb tastets servits de la mà del Club de Gastronomia del Gironès.
Hem inclòs publicitat en mitjans de comunicació per afavorir la descoberta de la
comarca, s’ha fet una campanya anual a la revista Descobrir Catalunya, una campanya anual a la revista Gastronomia i Oci, un reportatge a Le Cap Catalogne i alguna
altra petita inserció publicitària per afavorir la notorietat de la comarca en mitjans
locals (campanya revista SORTIM-Grup El Punt&Avui- amb reportatge senderisme
guiat).
Quant a accions de relacions públiques, hem organitzat un press-trip de turisme
actiu per Le Cap Catalogne, Gastronomia i Oci i Hípica Catalunya, en el qual se’ls va
invitar a fer una passejada en globus, sortint des de Cassà de la Selva i aterrant prop
de la Bisbal, sobrevolant les Gavarres, i en definitiva, observant el Gironès des de l’aire. Posteriorment varen pujar en un carro de cavalls a Llagostera per fer una passejada de llegenda pel pla de Penedes i acabar degustant el típic esmorzar de pagès
amb la botifarra pinyonera de Llagostera a una casa de turisme rural.
Tanmateix, volem esmentar les col·laboracions fetes amb mitjans de comunicació

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.
També s’ha reeditat el catàleg Turisme Rural, que reuneix 27 cases i del qual es varen
editar 5000 exemplars.
També s’han editat diversos exemplars d’opuscles per a algunes activitats permanents o bé temporals. Es varen editar els següents:
• Senderisme guiat
• Turisme rural
• Club de Gastronomia del Gironès
• Carta de Serveis del Centre de Visitants del Gironès

Fires i altres accions de promoció turística
Com expositors hem participat dins l’estand del Patronat de Turisme a les fires:
per potenciar el posicionament de la comarca el Gironès i el seu projecte turístic
Gironès, terra de passeig.:

SITC-Barcelona

abril 2009

GIRONA VIVA-Madrid

maig 2009

-Programa Canal 33- GR Camí de Sant Jaume. Programes núm. 2 i 3 Gironès. Emesos
dies 22 i 29 d’octubre. Coordinació productora Cactus amb Direcció General de
Turisme. Participació en el la coordinació del rodatge amb les empreses de la comarca.
-Programa XTV Tasta Catalunya. Emesos entre 12 octubre i 12 novembre a 45 cadenes. Coordinació productora Cactus amb Gastroteca de la Direcció General de
Comerç.
- Programa Terra d’amfitrions de la productora Volcano Grup, emès per Televisió de
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Senyalització

Club de gastronomia – març

S’han inventariat les 36 rutes de senderisme senyalitzades de la comarca amb punts
GPS. S’ha recorregut ruta a ruta per valorar la senyalització existent, identificar-ne
l’estat actual, notificar si estan en bon estat o necessiten ser substituïdes i guardar el
punt GPS. També s’ha valorat la ruta i si es creu que actualment està ben senyalitzada o es creu que es necessitarien nous senyals per tal de fer-la més adient per als
senderistes que la recorren.

Centre de visitants del Gironès amb agents turístics i polítics – maig

Promoció - Noves tecnologies
En el camp de les noves tecnologies, s’ha posat especial èmfasi a adaptar l’actual
web de Gironès, terra de passeig a les tendències 2.0.
S’ha obert un compte a Facebook i Twitter on es pengen totes les notícies de l’àrea,
així com fotografies i altres opinions. També es creen esdeveniments basats en tots
els existents a la comarca, i es convida , per tal de promocionar-los. En total ja tenim
prop del 1000 seguidors i amics.
També s’ha creat un canal propi a Youtube, on, a part de penjar tots els vídeos que
ha editat l’Àrea de Turisme, es convida tots els empresaris i agents turístics de la
comarca que tinguin vídeos de les seves activitats o empreses, perquè ens els enviïn
per tal de penjar-los també i unificar-ho en una sola pàgina.
També s’ha afegit la tecnologia RSS a la web per tal que la gent que vulgui estar subscrita a totes les notícies que es pengen a la web, pugui fer-ho.
Per últim també s’ha creat un perfil a Slideshare, per poder penjar tots aquells documents PDF o Power Point que pesen massa per a ser enviats, per tal que tothom en
pugui disposar en línia.
Concursos en línia
Sens dubte, l’acció més exitosa pel que fa a la promoció en línia aquest 2010 ha estat
la creació de campanyes de concurs en línia, a través de Facebook, web i Twitter. Es
tractava de 4 concursos, coincidint amb les 4 estacions: hivern, primavera, estiu i tardor, en què formulàvem una pregunta diferent en cada concurs amb tres possibles
respostes, que el participant ens havia d’enviar per participar. Els regals eren 2
paquets per concurs (2 guanyadors per concurs) formats amb els regals que molt
amablement els agents turístics de la comarca ens varen cedir. Més de 150 persones
varen participar en aquests concursos.

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.
Turisme actiu - març
Turisme rural - març
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Assessorament i coordinació de projectes:
Hem assessorat en les propostes i en els projectes presentats diferents empreses i
municipis que ens ho han demanat per als programes d’incentius PLADETUR 2010.
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. Des de l’àrea s’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.

