Presentació

Em plau presentar-vos la Memòria del Consell Comarcal del Gironès 2011 que és, alhora,
un recull de les principals activitats del Consell i un resum dels projectes que vam impulsar
durant aquest mandat.
Aquests darrers dos anys, les dificultats econòmiques i financeres han requerit molts esforços
per poder continuar prestant serveis als nostres conciutadans, en uns moments de necessitats
socials creixents.
Hem posat les bases perquè el Consorci de Serveis Socials diposi d’una seu pròpia i pugui
créixer per continuar donant un servei imprescindible per a la cohesió de la nostra societat
i per garantir el benestar de totes les persones. I ho hem fet sense oblidar que calia continuar
donant suport als municipis amb noves eines de promoció econòmica basades en la posada
en valor dels nostres recursos.

Cristina Alsina i Conesa
Presidenta del Consell
Comarcal del Gironès
fins a juliol de 2011

Un dels que més em satisfà veure fet realitat és el Centre de Visitants del Gironès, que va obrir
les seves portes el 26 de març amb la presència dels alcaldes de la comarca, així com empresaris turístics, productors i artesans. Després d’un any de funcionament cal recordar que fou
possible gràcies al Pla de foment turístic Gironès-Girona, als Fons Europeu FEDER
i a l’Ajuntament de Sarrià de Ter i a la complicitat de moltísimes persones, tant de dins com
de fora del Consell.
El centre s’ha convertit en una eina imprescindible per descobrir els actius culturals, paisatgístics i gastronòmics de la comarca, un lloc d’acollida i degustació, de compra i de vivència, així
com també un espai per a l’educació entorn a l’artesania i el medi dels 27 municipis que formem el Gironès.
Ha estat també un honor haver impulsat, juntament amb la Fundación Banesto i Aenteg,
el projecte Yuzz per a joves emprenedors. L’alt nivell dels joves gironins que hi van participar
ha quedat palès amb el fet que el guanyador de l’edició gironina, Marc Capilla amb el seu
projecte Eco-Friend, ha estat el guanyador absolut estatal. Tenim, doncs, un bon planter
que em fa confiar plenament en el futur de la nostra comarca.
En aquesta darrera Memòria, vull agrair especialment la feina i la dedicació que els consellers i conselleres han tingut per estar sempre al costat dels ajuntaments i de la ciutadanía
de la comarca i que han hagut de compaginar amb les diferents responsabilitats als seus
municipis i també amb la seva vida personal i professional. Vull agrair també la feina de totes
les persones que treballen a la institució, la professionalitat de les quals ha fet possible
que la gestió dels recursos hagi estat més que eficient. Ha estat un privilegi poder treballar
plegats durant aquests anys.
Moltíssimes gràcies!

* Foto:Martí Artalejo
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L’any 2011 ha estat marcat per la difícil situació econòmica que incideix en tots els sectors
de la nostra societat i, evidentment, la nostra comarca no n’ha estat cap excepció. No obstant
això, el Gironès sempre ha apostat per les persones que hi viuen i que hi treballen per tirar
endavant aquest territori.

Jaume Busquets i Arnau
President del Consell
Comarcal del Gironès
a partir de juliol de 2011

Per al Consell Comarcal del Gironès també ha suposat un any complicat. En aquest sentit,
però, i fent ressò del tarannà de la població de la comarca, com a ens d’administració comarcal, hem pogut engegar, encara amb més esforç i il·lusió que mai, tot un seguit de projectes
que es recullen en aquesta Memòria 2011. D’aquests, voldria destacar l’excel·lent feina
conjunta entre el Consell Comarcal i el Consell d’Alcaldes del Gironès, que ha culminat
en la creació de la ‘Cartera de Serveis’ per mancomunar prestacions, fomentar l’equilibri
territorial i aconseguir l’optimització de recursos a la comarca i que comprèn 11 àrees: Serveis
Tècnics; Medi Ambient; Ensenyament; Promoció Econòmica; Turisme; Joventut i Esports;
Cultura; Servei Comarcal de Català; Serveis d’Assistència Jurídica, Administrativa i Econòmica;
Escola de Música del Gironès, i Serveis Socials.
Alhora, hem continuat impulsant projectes ja consolidats, dins de la nostra entitat, com ara
els ajuts al transport i menjador escolars; el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, amb
el seu indiscutible servei al sectors més desfavorits i necessitats; el Centre de Visitants
del Gironès que, tot i la seva joventut, ja s’ha convertit en un referent del turisme a la nostra
comarca; actuacions per fomentar el respecte al medi ambient; el suport al món cultural
amb Escenaris, l’Escola de Teatre i el Concurs de Fotografia del Gironès; la potenciació
de l’esport amb el Consell Esportiu del Gironès; així com la col·laboració en el projecte Yuzz
per donar suport als joves emprenedors.
Amb aquesta Memòria 2011, pretenem donar a conèixer tots els àmbits de la nostra comarca en els quals el Consell és present d’una manera determinant amb l’únic objectiu de ser una
eina útil i imprescindible per als municipis del Gironès. Ara, més que mai, hem de sumar esforços per al benestar actual i futur de tots i cadascuns dels habitants de la nostra comarca.
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Presentació

El juliol de 2011 el Consell Comarcal del Gironès va encetar una nova etapa que afronto amb
molta il·lusió. Amb esforç i estima pel territori, encapçalo aquest projecte al servei de tots
els municipis de la comarca i, evidentment, de tots els seus ciutadans.

Índex

ORGANITZACIÓ: Consell Comarcal del Gironès • COORDINACIÓ: Àrea de comunicació • DISSENY GRÂFIC: CUB Creació & Comunicació • ASSESSORAMENT LINGUISTIC: Servei Comarcal de Català del Gironès (CPNL)
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Consell

Composició del Ple
President:
Vicepresident 1r:
Vicepresidenta 2a:
Vicepresident 3r:

Jaume Busquets i Arnau (CiU)
Lluís Freixas i Vilardell (CiU)
Concepció Veray i Cama (PP)
Enric Bagué i Vilà (CiU)

Consellers comarcals
Josep Aliu i Mundet (CiU)
Sergi Baulida i Saiz (CiU)
Lluís Bosch i Planella (ERC)
Pere Cabarrocas i Sitjes (PSC)
Estefania Carabellido i Bruns (CiU)
Miquel Àngel Chamorro i Mediano (PSC)
Daniel Cornellà i Detrell (CUP)
Jordi Corominas i Ribas (CiU)
Gerard Darnés i Soms (CiU)
Lluís de Manuel Rimbau i Muñoz (CiU)

Roser Estañol i Torrent (CiU)
Jordi Fàbrega i Vilà (CiU)
Susanna Garcia i Senen (ERC)
Felip Gil i Paradas (PPC)
Santiago Gómez i Segura (ICV –EuiA)
Josep Hernández i Batlle (ERC)
Albert Martí i Oliveras (PSC)
David Mascort i Subiranas (ERC)
Jordi Navarro i Morera (CUP)
Mateu Parera-Nieto i Perich (CiU)

Susana Pascual i Pozo (ERC)
Albert Peracaula i Boschsacoma (PSC)
Josep Perich i Pons (CiU)
Iolanda Pineda i Ballo (PSC)
Glòria Plana i Yanes (PSC)
Joaquim Roca i Ventura (CiU)
Alfons Soler i Pou (PSC)
Josep Miquel Terrádez i Valmaña (CiU)
Mª Àngels Vilà i Sastre (ERC)

Pressupost del Consell Comarcal del Gironès i pressupost de l’organisme autònom local Escola de Música del Gironès. Els imports són
els següents:

Pressupost general
Pressupost Consell Comarcal
Pressupost EMG

2010
22.546.634,45
21.630.609,35
971.025,00

2011
22.159.669,38
21.239.269,38
965.400,00

%
-1,72
-1,81
0,58

Per àrees:

Òrgans de Govern i Administració General
Acció Social
Promoció Econòmica
Ensenyament
Urbanisme i Habitatge
Medi Ambient
Cultura, Esports i Joventut
Turisme

2010
1.370.446,74
1.378.019,43
702.193,83
7.427.640,99
6.002.720,07
3.224.757,33
702.193,83
1.021.235,62

2011
1.344.079,00
1.663.745,00
498.226,20
7.389.192,71
6.196.088,13
3.339.804,83
672.078,35
156.055,00
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%
-1,92
20,73
-1,07
-0,52
3,22
2,95
-4,29
-84,72

Consell

PRESIDÈNCIA
Jaume Busquets i Arnau
VICEPRESIDÈNCIES
Lluís Freixas i Vilardell
Concepció Veray i Cama
Enric Bagué i Vilà
GERENT
Carles Mulero i Punsí
SECRETARI
Jordi Batllori i Nouvilas
INTERVENTOR
Josep Maria Mullera Santaló
CULTURA
Enric Bagué i Vilà
• Banys Àrabs
• Casa de Cultura
Les Bernardes de Salt
• Servei de dinamització cultural
• Servei de recursos culturals
SERVEI COMARCAL
DE CATALÀ
Enric Bagué i Vilà
• Assessorament lingüístic
• Cursos de català per a adults
• Dinamització lingüística
• Voluntariat per la llengua
ESCOLA DE MÚSICA
DEL GIRONÈS
Josep Aliu i Mundet
• Música clàssica i de cobla
• Música moderna
• Música per a adults
HISENDA
Sergi Baulida i Saiz

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

SERVEIS ECONÒMICS
Sergi Baulida i Saiz
• Recaptació i gestió de tributs
• Assistència als municipis
• Pressupostos

ENSENYAMENT
Estefania Carabellido i Bruns
• Transport escolar
• Menjadors escolars

MEDI AMBIENT
Lluís Freixas i Vilardell
• Gestió de serveis públics
• Residus municipals
• Neteja viària
• Recollida d'animals abandonats
• Planificació ambiental
• Agenda 21
• EMAS

BEQUES ESCOLARS
Estefania Carabellido i Bruns
• Ajuts de menjador escolar
• Ajuts de transport escolar

RECURSOS AMBIENTALS
• Educació ambiental
• Centre BTT Gironès
• Senderisme

COOPERACIÓ MUNICIPAL
Lluís Freixas i Vilardell

TURISME
Joaquim Roca i Ventura
• Dinamització turística
• Valoració dels recursos
• Creació de nous productes
• Assessorament turístic
• Pla d'accions de promoció
turística

SERVEIS PROPIS
Sergi Baulida i Saiz
• Règim intern

COOPERACIÓ I SERVEIS TÈCNICS
Lluís Freixas i Vilardell
• Redacció de projectes
• Direcció d'obres
• Assistència tècnica
i urbanística als municipis
• Pla únic d'obres i serveis
de Catalunya
• Topografia
• Activitats classificades

SERVEIS A LES PERSONES
SERVEIS SOCIALS
Mateu Parera-Nieto i Perich
• Atenció Primària
• Servei d'ajuda a domicili
• Programes d'ajuda
a la dependència
• Serveis de teleassistència
• Equip d'Atenció a la Infància
i l'Adolescència
• Escola de Pares i Mares
• Polítiques d'inclusió
• Polítiques d'igualtat

HABITATGE I OBRES
Lluís Freixas i Vilardell
• Oficina Comarcal d'Habitatge
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SERVEI D'ATENCIÓ A LA GENT
GRAN
Mateu Parera-Nieto i Perich
• Consell Consultiu de la Gent
Gran
PROMOCIÓ ECONÒMICA
Concepció Veray i Cama
Gerard Darnés i Soms
• Borsa de treball
• Punt d'informació
d'autoempresa
• Xec-Servei: Serveis a domicili
• Formació
• Suport als emprenedors
• Oficina Comarcal d'Informació
al Consumidor
• Fundació Escola-Empresa
del Gironès
JOVENTUT
Roser Estañol i Torrent
• Pla comarcal de joventut
• Suport als municipis, plans
locals de joventut i tècnics
compartits
• Programa per als alumnes
de secundària
• Suport a la participació jove
• Potestats en matèria
d'instal·lacions juvenils
• Seguiment d'activitats
de lleure
ESPORTS
Roser Estañol i Torrent
• Foment i ajuts a l'esport
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AIGUAVIVA
AAIG
AIGUAVI
G AVI
A VVA - (1)
Pl.l. Constitucional
Pl
CConstitucional,l, 1
17181
181
81 AIGUAVIVA
AIGUAVI
AIG
A IVA
AVI
VA
Tel.. 972
Tel
72 223 50 07
Fax.. 972
722 23
2 54 61
ajuntament@aiguaviva.com
ajuntament@aigu
ment@aiguaavi
men
vivva.com
va.com
www.aiguaviva.info
www
ww.aigu
ww
w.aigguaviva.info
va.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@santjuliaderamis.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.girona.cat

SALT - (17)
Pl. President Lluís Companys, 1
17190 SALT
Tel. 972 24 91 91
Fax. 972 23 70 72
info@salt.cat
www.viladesalt.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
ajuntament@smartillemena.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
17457 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
ajuntament@santmartivell.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

BESCANÓ
BES
SCANÓ
CANÓ - (2)
Maragall,
Pl. JJoan
oa Mara
oan
gall, 3
171622 BESCANÓ
BESCAN
Tel. 972 44 00 05
Fax. 972 44 27 02
bescano@ddgi.cat
www.bescano.cat

CANET D’ADRI - (5)
Rocacorba,, 21
AAv.v.v. Rocacorba
Av
17199 CANET D’ADRI
RI
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 43 71
ajuntament@cassa.cat
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
ajuntament@llambilles.cat
www.llambilles.cat

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
ajuntament@santjoandemollet.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)
C. de l’Església, 21
17459 CAMPLLONG
Tel. 972 46 15 04
Fax. 972 46 34 08
ajuntament@campllong.cat
www.campllong.cat

CELRÀ - (7)
Ctra. de Juià, 48
17460 CELRÀ
Tel. 972 49 20 01
Fax. 972 49 27 88
ajuntament@celra.cat
www.celra.cat

FLAÇÀ - (9)
Pl. de l’Estació del Carrilet, 1
17463 FLAÇÀ
Tel. 972 48 80 58
Fax. 972 48 91 09
ajuntament@flaca.cat
www.ddgi.cat/flaca

MADREMANYA - (15)
Pl. Major,1
17462 MADREMANYA
Tel. 972 49 01 59
Fax. 972 49 01 60
madremanya@madremanya.cat
www.madremanya.cat

SANT JORDI DESVALLS - (21)
Pl. Dr. Messeguer, 1
17464 SANT JORDI DESVALLS
Tel. 972 79 80 05
Fax. 972 79 82 81
ajuntament@santjordidesvalls.cat
www.santjordidesvalls.com

VILADASENS - (27)
C. Taronger, 1
17464 VILADASENS
Tel. 972 49 61 50
Fax. 972 49 62 85
secretaria@viladasens.org
www.viladasens.org
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Municipis
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C o n s e l l d ’A l ca l d e s

El Consell d’Alcaldes
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.

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 2011 el Consell d’Alcaldes va tractar els temes
següents:
La presentació de la ‘Cartera de Serveis’ del Consell Comarcal del
Gironès i el finançament dels serveis. D’altra banda, es van nomenar els representants del Consell d’Alcaldes al Consorci de
Benestar Social Gironès-Salt i al Consorci del Transport Públic de
l’Àrea de Girona.

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

Composició del Consell d’Alcaldes
Aiguaviva
Bescanó
Bordils
Campllong
Canet d’Adri
Cassà de la Selva
Celrà
Cervià de Ter
Flaçà
Fornells de la Selva
Girona
Juià
Llagostera
Llambilles
Madremanya
Quart
Salt
Sant Andreu Salou
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

Joaquim Mateu i Bosch
Xavier Soy i Soler
Albert Serrats i Llach
Lluís Freixas i Vilardell
Jaume Frigolé i Torrentà
Enric Bagué i Vilà
Daniel Cornellà i Detrell
Roser Estanyol i Torrent
Josep Perich i Pons
Mateu Parera-Nieto i Perich
Carles Puigdemont i Casamajó
Josep Mulà i Alofra
Fermí Santamaria i Molero
Josep Maria Vidal i Vidal
Albert Peracaula i Boschsacoma
Laura Vall·llosera i Casanovas
Jaume Torramadé i Ribas
Francesc Xavier Casanovas
Jordi Noguer i de Palol
Ramon Costa i Palomeras
Jordi Corominas i Ribas
Narcís Casassa i Font
Jaume Busquets i Arnau
M. Àngels Vila i Sastre
Roger Torrent i Ramió
David Mascort i Subiranas
Alfons Soler i Pou
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CONSELL ESPORTIU
DEL GIRONÈS
C. Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 20 61 49
Fax. 972 22 77 23
cesportiu@girones.cat
CENTRE DE VISITANTS
DEL GIRONÈS
Av. de França, 221
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 01 16 69
www.turismegirones.cat
turisme@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

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

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 NETEJA
VIÀRIA
Transports i Ecoserveis Geli, sl
Tramuntana, 12
17483 VILAÜR
Tel. 972 79 40 46
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
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
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DEIXALLERIA DE CASSÀ
Polígon Industrial
C. Pla de l’Estany, s/n
17244 CASSÀ DE LA SELVA
Tel. 972 46 46 91
DEIXALLERIA DE SALT
C. Amnistia Internacional, s/n
17190 SALT
Tel. 972 23 88 11
DEIXALLERIA
COMARCAL
DE CELRÀ
Polígon Industrial
C. Espinau, s/n
17460 CELRÀ
Tel. 661 15 10 95
DEIXALLERIA DE SANT
GREGORI
Polígon Industrial Jueria centre
Ctra. de Cartellà, s/n
17150 SANT GREGORI
Tel. 972 49 41 30
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
Minideixalleria de Sant
Jordi Desvalls
Ctra. de Diana, s/n
Tel. 972 21 32 62
Municipis adscrits: St. Jordi
Desvalls, Viladasens

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

Guia de Serveis

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

S e r ve i s Tè c n i c s

LLISTAT INFORMES TÈCNICS
Informe explotació ramadera
Informe magatzem d'envasos
Informe explotació ramadera
Informe establiment de plats preparats
Informe explotació bovina
Informe taller de vehicles
Informe instal·lació parc bombers
Informe taller botiga de cotxes
Informe depuradora biològica
Informe centre hípic
Informe fabricació de productes de fusta
Informe taller de serralleria
Informe club pública concurrència
Informe annex restaurant ries gallegas
Informe club Stil
Informe bar
Informe inspecció forn de pa
Informe escorxador de conills
Informe tancat per a magatzem de rulots
Informe expedient llicència ambiental

Aiguaviva
Campllong
Celrà
Cervià de Ter
Flaçà
Flaçà
Fornells de la Selva
Fornells de la Selva
Juià
Juià
Llambilles
Llambilles
Llambilles
Llambilles
Llambilles
Quart
Quart
Quart
Sant Jordi Desvalls
Sant Joan de Mollet

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

LLISTAT DIRECCIONS D'OBRA

LLISTAT PROJECTES
Bescanó
Campllong
Campllong
Canet d'Adri
Cassà
Fornells
Juià
Juià
Llambilles
Quart
Sant Martí de Llémena
Sarrià de Ter
St. Gregori
Viladasens

Camins 6a fase camí Brunyola.Vilobi
Camins 6a fase camí Bruguera a Cassà
Construcció d’altell al magatzem
Acabament del pavelló polivalent
Camins 6a fase camí cementiri
Camins 5a fase ctra. de Campllong
Camins 6a fase camí Cassilla a Bordils
Enllumenat públic a l'Estació
Camins 6a fase carretera Fornells
Nous vestidors camp de futbol
Sanejament del veïnat de Sant Medir
Enllaç carrer Francesc Cambó rodona
Camins 5a fase camí Montcal a Torra
Xarxa en alta d’aigua potable al municipi

LLISTAT MEMÒRIA VALORADA
Quart
Sarrià de Ter

Memòria valorada abastament aigua i
sanejament a Sant Mateu de Montnegre
Memòria valorada enllaç carrer Bosc (Riera)

Informe explotació ramadera
Informe viver planta ornamental
Informe magatzem d'eines
Informe magatzem per a tendals
Informe centre de rehabilitació
Informe explotació ramadera
Informe magatzem equips de cocció
Informe comerç de licors, premsa etc.
Informe extracció de roca
Informe enllumenat public golf
Informe descontaminació vehicles usats
Informe granja avícola
Informe extracció de roca calcària
Informe allotjament rural
Informe finca c/ Palomeres
Informe allotjament rural
Informe magatzem de gasoil
Informe enderroc edifici
Informe molèsties sonores

Campllong
Cassà de la Selva
Cervià de Ter
Llambilles
Llambilles
Llambilles
Sant Gregori
Sant Jordi Desvalls
Sant Martí Vell
Viladasens

Direcció obra consultori local
Direcció obra pavelló poliesportiu
Direcció pista polivalent 2 i 3 fase
Direcció obra millores consultori local
Direcció obra remodelació de la Plaça
Direcció obra pavimentació avinguda Gavarres
Equipament social a Taialà (A-278/07)
Direcció obra camí zona esportiva
Direcció obra portada aigua la Vilosa
Direcció obra arranjament de Fellines

LLISTAT PROTECCIÓ CIVIL
Aiguaviva
Bordils
Fornells de la Selva
Llagostera
Llambilles
Llambilles
Madremanya
Madremanya
Sant Martí Vell
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Pla de protecció civil, infocat i transcat
Inuncat
Pla de pretecció inuncat i neucat
Pla proteccio neucat
Pla de protecció Inuncat, i pla basic
Pla de pretecció neucat i sismicat
Pla de protecció bàsic i sismicat
Pla de protecció neucat
Pla de protecció inuncat,sismicat,infocat,neucat

Aiguaviva
Adequació del carrer de Sant
Josep del Mas Aliu
Piscina municipal
Bordils
Reforma de la coberta del
pavelló municipal
Sobreeixidors dels torrents de
Ploent i Sant Pere a la sèquia
de Vinyals
Campllong
Ampliació dels locals socials 1
fase
Canet d'Adri
Soterrament de les xarxes
aèries i ampliació de la xarxa
de gas a l'avinguda Rocacorba
Cassà de la Selva
Rehabilitació de can Trinxeria
Remodelació del carrer Major,
plaça Botet i carrer Roscada
Cervià de Ter
Pista polivalent 1a fase
Pista polivalent 2 fase
Pista polivalent 3a fase

Fornells de la Selva
Millores en la urbanització del
nucli de Fornells Parc 2a fase
Urbanització i millora carrers
Nou i M. Rodoreda-projecte
ref. nucli antic de Fornells
de la Selva
Girona
Biblioteca i centre cívic a can
Marfà
Instal·lació de la xarxa de sanejament d'aigües residuals de
Campdorà
Juià
Edifici polivalent 1a fase
Llagostera
Biblioteca
Sala polivalent, sales per a entitats culturals i urbanització de
l'entorn, 1a fase
Urbanització del nucli antic
Llambilles
Ampliació de la Casa de la Vila
Madremanya
Ampliació de la Casa
Consistorial

Comissió Tècnica d’Avaluació Ambiental
L’11 d’agost de 2010 va entrar 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 han de tenir un informe de la
Ponència Comarcal.
La Comissió Tècnica d’Avaluació Ambiental,
durant aquest any, s’ha reunit 9 vegades i els projectes presentats han estat 23.

Sant Martí de Llémena
Urbanització de la plaça i reha
bilitació de l'Ajuntament
Sant Andreu Salou
Adequació plaça de l'Ajuntament
2a fase
Salt
Comissaria de policia
Reurbanització dels carrers
Francesc Macià, Àngel Guimerà,
Doctor Ferran i Torras i Bages
Reurbanització dels carrers de
Francesc Macià, d' Àngel
Guimerà, del Doctor
Ferran i de Torras i Bages,
desglossat c. del Doctor Ferran,
xarxa d'aigua
Sant Gregori
Edifici per a centre cultural i
biblioteca, 1a fase
Projecte constructiu d'abastament en alta al nucli de Taialà
Sant Jordi Desvalls
Execució de la fase b i c del
pavelló esportiu municipal

Gràfica de la CTAA des de 1989 fins a 2011:
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Sant Martí Vell
Portada d'aigua potable a la
Vilosa
Vilablareix
Equipaments culturals del sector del Perelló i Can Pere
Màrtir: llar jubilats i ludoteca
municipal
Rehabilitació de la masia de
Can Gruart
Viladasens
Arranjament camí Fellines
Xarxa en alta d'aigua potable
Sant Julià de Ramis
Centre cívic de Medinyà, 2a
fase
Consell Comarcal
Camins comarcals 5f bloc-4
Centre de visitants comarcal a
Sarrià de Ter

S e r ve i s Tè c n i c s

FISCALITZACIONS

S e r ve i s Tè c n i c s

Oficina d’Habitatge
L’Oficina d’Habitatge comarcal ha continuat aquest 2011 amb les activitats d’informació i atenció al públic, rehabilitació d’habitatges, tramitació d’ajudes al lloguer, borsa d’habitatges, assessorament, mediació i tramitació dels contractes de lloguer en cessió i seguiment d’aquests lloguers, construcció d’habitatges de protecció oficial en col·laboració amb els ajuntaments, gestió del Registre de sol·licitants d’habitatge protegit i assessorament als ajuntaments de la comarca en matèria d’habitatge.
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Durant tots els períodes d’inscripció, s’atenen demandes de persones
de municipis on no hi ha cursos previstos o de nivells no previstos en
aquella població, que es deriven, de forma individualitzada, segons
l’oferta, cap a altres municipis de la comarca o de comarques veïnes.

Un dels programes prioritaris del Consorci per a la Normalització
Lingüística és l’acolliment lingüístic. D’acord amb la demanda existent i amb la coordinació 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, i amb les diferents
entitats i associacions que treballen per a la integració de les persones nouvingudes a la comarca, s’elabora l’oferta dels cursos de català.

A més dels cursos presencials, també se n’ofereixen a distància. De
febrer a juny, s’han ofert des del Gironès dos cursos de nivell
Suficiència 3. A partir d’octubre aquests cursos s’han començat a fer
en línia a partir de la plataforma parla.cat.

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.

Paral·lelament, al llarg del curs, es fan activitats complementàries.
L’any 2011, entre d’altres, es van programar unes xerrades informatives a Llagostera a càrrec de professionals del Centre d’Atenció
Primària i, per celebrar la cloenda del curs, es va fer una excursió a
la zona volcànica de la Garrotxa per a tots els alumnes del Gironès.

Els cursos es porten a terme a diversos municipis i s’estructuren en
dos períodes al llarg de l’any: de febrer a juny i d’octubre a febrer. El
2011 hi ha hagut també cursos intensius durant el mes de juliol.

Selecció de personal
L’any 2011 es va intervenir en 12 processos de selecció de personal:
a l’Escola de Música del Gironès i als ajuntaments de Bordils, Cassà,
Celrà, Llagostera, Sant Martí Vell i Quart.

Detallem a continuació les dades dels cursos presencials organitzats
pel Servei Comarcal de Català del Gironès durant l’any 2011. Cal tenir
en compte que a la comarca hi ha també cursos a Girona i Salt, organitzats pel Servei Local de Girona i l’Oficina de Català de Salt, respectivament.

El SCC del Gironès també va presentar una microponència en una
Jornada sobre selecció de personal adreçada a professionals de l’àmbit del disseny organitzada per l’Ajuntament de Girona.
Voluntariat per la llengua

Febrer-juny 2011

Municipi Nivell
Cassà

Llagostera

Sant Julià
de Ramis

Bàsic 1
Bàsic 2
Elemental 1
Elemental 2
Intermedi 2
Suficiència 1
Curs inicial
Bàsic 1
Bàsic 2
Bàsic 3
Bàsic 3

Juliol 2011

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.

Municipi Nivell
Cassà
Llagostera

Curs inicial
Curs inicial

Octubre 2011-febrer 2012

A més de Girona i Salt, el programa s’ha portat a terme a Cassà de
la Selva i Llagostera.

Municipi Nivell
Cassà

Llagostera

Bordils
Flaçà

Paral·lelament a les trobades, també s’organitzen reunions de seguiment de les parelles, que consisteixen en xerrades informals en les
quals es parla del funcionament del programa i es recullen els suggeriments de les persones participants per tal de millorar-lo.

3 cursos inicials
Bàsic 1
Bàsic 2
Bàsic 3
Elemental 2
Elemental 3
Intermedi 3
2 cursos inicials
Bàsic 1
Bàsic 3
Curs inicial
Curs inicial

Durant el 2011, es van dur a terme força activitats per a les parelles.
Van poder visitar la seu d’El Punt, assistir a una visita guiada a l’exposició “Força ciència” a la Casa de Cultura de Girona o participar a l’excursió a la zona volcànica de la Garrotxa, entre d’altres. Hi va haver
un concurs fotogràfic extensiu a totes les comarques gironines, que
va guanyar una parella de Cassà de la Selva.
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Serveis de Català

Cursos de català

Servei de Català

Un dels objectius del programa durant aquest any va ser fer-ne una
àmplia difusió als mitjans locals i comarcals per donar-lo a conèixer
a tota la població. Se n’han fet ressò al llarg de l’any TV Llagostera,
Ràdio Cassà, El Poll, Cassà Digital, La Coma i El Punt i Diari de Girona
a través de l’agenda del Consell Comarcal. Es va fer una presentació
a Llagostera, en col·laboració amb l’entitat Joves per la Terra, en el
marc del Correllengua, i una altra a Cassà, on van participar algunes
parelles i van explicar la seva experiència. Tots dos actes van ser molt
emotius.
Es pot seguir tota l’actualitat d’aquest programa a través de
www.cpnl.cat/girona, al bloc http://blocs.cpnl.cat/vxlgirona/ o mitjançant el facebook.
Assessorament lingüístic
Durant el 2011, el Servei Comarcal de Català va revisar 312 documents, que representen un total de 675 pàgines.
Altres actuacions
Una de les activitats que es porta a terme des de fa uns anys és la
lectura de textos poètics en diverses llengües a càrrec de l’alumnat
dels cursos de català i dels participants al programa “Voluntariat per
la llengua”, durant la Diada de Sant Jordi, a Cassà de la Selva. L’acte
es completa amb un llibret amb tots els textos i una degustació de
diferents plats originals dels diversos països, que elaboren també
les persones que assisteixen als cursos o que participen en el programa.
D’altra banda, cada any, el Servei de Català participa a Expojove per
promoure la nostra llengua entre la població jove.
Durant la campanya de Nadal, es van repartir cartes als reis en català i catàlegs de jocs en català.
No hem d’oblidar altres actuacions de difusió del Servei, com ara la
tramesa anual de calendaris, trameses de material o les visites personalitzades.
A més, el Servei de Català intenta ser present a totes les plataformes
o eines de coordinació del territori que li poden permetre actuar
amb transversalitat: Taula de Diàleg i Participació de Cassà de la
Selva, Pla educatiu d’entorn de Llagostera i al Pla d’inclusió GironèsSalt.
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El 2011 s’han atorgat 34.362,00 euros per donar suport a l’organització d’activitats i a l’adquisició de material esportiu. El 86,74 % de
l’import, 29.805,00 euros, ha estat concedit a través de la convocatòria ordinària i s’ha destinat a entitats esportives, centres d’ensenyament i AMPA i centres d’iniciatives socials.

El Consell Comarcal 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 i monitores i entrenadors i entrenadores, cessió de material
esportiu, organització de colònies....
Distribució de material
Durant el 2011 s’ha col·laborat amb un total de 29 entitats esportives i 9 ajuntaments per als actes d’organització i/o participació en
47 competicions. El material que s’ha distribuït ha estat: 229 trofeus, 324 medalles i roba esportiva com dessuadores, tovalloles i
samarretes.
A continuació es presenta una relació del material distribuït en forma
de taula i de gràfica.

Material
Trofeus comarca
Trofeus – copes
Medalles
Tovalloles
Samarretes
Dessuadores
TOTAL

Unitats
101
128
324
207
30
101
891
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Esports

Ajuts econòmics

Continuant amb la mateixa línia que altres anys, l’Àrea d’Esports del
Consell Comarcal del Gironès treballa directament amb les entitats
esportives de la comarca per tal promoure l’esport base, important
per al desenvolupament de la persona en l’àmbit esportiu, i també
per inculcar als infants valors com la generositat, la urbanitat, l’obediència, l’ordre, la sinceritat, la fortalesa, la responsabilitat, el treball,
l’amistat, la tolerància, l’audàcia, l’optimisme, l’esforç, l’èxit... i així
mateix ensenyar-los a enfrontar-se a l’ansietat, la culpa, l’orgull, la
fòbia, el fracàs,... Tots aquests valors són molt importants per a l’ésser humà. Amb aquest objectiu s’ha distribuït material esportiu a les
persones participants als campionats i s’ha donat suport a les entitats esportives a través d’ajuts econòmics.

Esports

Consell Esportiu del Gironès

zadors que se celebren anualment en diversos punts del territori, en
què els participants de primària i secundària que col·laboren en el
PCEE reben una formació específica.

Al Consell Esportiu del Gironès treballem amb l’objectiu de fomentar i promocionar la pràctica de l’activitat física i esportiva entre la
població en edat escolar, per aconseguir uns hàbits de vida saludables que allunyin els infants i joves de les conductes de risc i el
sedentarisme, així com dels problemes que puguin derivar-ne.

Finalment, disposem d’un centre de recursos de préstec de material
esportiu per tal de donar suport a totes aquelles entitats i persones
que dinamitzen activitats i promocionen l’activitat física i esportiva.

La nostra vessant de l’esport és educativa, l’important no és la competició, que queda en un segon terme, sinó la participació, ja que
entenem que l’esport és un element cohesionador i d’integració
social que duu implícits un seguit de valors com ara l’esforç, la responsabilitat, el respecte i la disciplina, entre molts d’altres.
En aquesta línia, el Consell Català de l’Esport de la Generalitat de
Catalunya dibuixa les directrius de dos dels programes esportius que
desenvolupem i executem des del Consell Esportiu a la nostra
comarca; els Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC) i el Pla català d’esport a l’escola (PCEE).
En el darrer curs escolar en el marc dels JEEC, van participar a la
comarca prop de 7.500 nens i nenes en 18 disciplines esportives
(funky, patinatge, gimnàstica artística, gimnàstica rítmica, futbol-5,
futbol-7, bàsquet, tennis taula, judo, vòlei, handbol, cros, etc.).
Aquestes xifres de participació encara són més significatives quan
valorem el PCEE, en què entre els centres educatius de primària i
secundària van prendre-hi part més de 12.000 participants.
Pel que fa a la promoció esportiva, donem suport a esports minoritaris que sovint no tenen la presència que creiem necessària i desenvolupem, de la mà d’entitats i clubs del territori, els plans de promoció
de rugbi, vòlei, judo i handbol, tot i que tenim un llarg llistat d’esports
per promocionar, que a poc a poc volem anar introduint per acostarlos als centres educatius de primària i secundària perquè l’alumnat
tingui l’oportunitat de conèixer-los i posar-los en pràctica.
A banda d’aquests programes esportius, també procurem vetllar per
la formació esportiva sense la qual no seria possible treballar aquesta vessant educativa de l’esport en edat escolar i, és per això, que al
llarg del curs escolar treballem amb una escola d’àrbitres, posem en
marxa cursos d’iniciació a tècnics esportius (CIATE) i cursos d’educadors de fultbol-7. També col·laborem amb les jornades de dinamit-
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Trobada de delegats i delegades d’ESO

PROGRAMA DE SUPORT ALS AJUNTAMENTS DEL GIRONÈS

Aquest any 2011, alguns municipis de la comarca del Gironès
(Bordils, Cassà de la Selva, Flaçà, Fornells de la Selva, Girona, Quart,
Salt, Sant Gregori, Sant Joan de Mollet, Sant Jordi Desvalls, Sant Julià
de Ramis i Vilablareix) han recuperat aquesta activitat que s’havia
deixat de fer durant dos cursos, 2008/2009 i 2009/2010.

Assessorament per a les polítiques de joventut
En aquests moments hi ha 20 municipis que impulsen un pla local
de Joventut: Bordils, Campllong, Cassà de la Selva, Celrà, Cervià de
Ter, Flaçà, Fornells de la Selva, Llagostera, Madremanya, Girona,
Quart, Salt, St. Gregori, St. Jordi Desvalls, Sarrià de Ter, St. Julià de
Ramis, St. Joan de Mollet, St. Martí Vell, Viladasens i Vilablareix.

El divendres 14 de
gener i el Centre Cultural
Can Gruart van ser el
dia i el lloc escollits per
a realitzar aquesta jornada. Enguany s'ha
prioritzat exclusivament
el grup de 2n d’ESO
dels centres on s’impulsa el programa PIDCE. La jornada ha estat encaminada sobretot a
formar-los amb eines i actuacions que poden utilitzar en la seva
tasca però també en l’àmbit personal.

Mancomunar serveis de joventut
Amb els municipis petits de Bordils, Flaçà, Sant Jordi Desvalls i
Viladasens s’han renovat els convenis de col·laboració per donar
impuls a la Zona Jove de la Llera del Ter. També s’ha renovat l’acord
amb l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis.
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,
aplicació del Decret 137/2003, de 10 de juny

Taula de professionals de joventut

Enguany s’ha pogut fer el seguiment de 10 casals infantils de lleure
per a infants i joves.

Aquest any la Taula comarcal de tècnics i tècniques de Joventut del
Gironès s’ha reunit els mesos d’abril, juny, setembre i novembre.
Per altra banda, s’han realitzat moltes més reunions de dinamitzadors i dinamitzadores els mesos de maig, juny, juliol, octubre
i desembre.

Inspeccions a les instal·lacions juvenils (albergs i cases de colònies)
Aquest any 2011, amb l’equip format per un arquitecte i una aparelladora de l’Àrea de Serveis Tècnics del Consell Comarcal del
Gironès, s’han realitzat 6 inspeccions corresponents al programa
de visites.

Aquestes
trobades
faciliten seguir les polítiques de joventut
municipals, intercanviar idees i proposar
activitats
conjuntes
entre joves de diferents poblacions del
Gironès.

Programa de suport a l’oficina jove
S’ha renovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Girona, la Direcció General de Joventut i el Consell Comarcal del
Gironès per impulsar una oficina jove a la comarca.
L’Oficina Jove ofereix actualment els serveis d’emancipació destinats
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als i les 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, encarant d’una manera integral i pròxima
qualsevol dels temes que afecten la seva emancipació: habitatge,
treball, formació, salut, cultura, mobilitat...

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
que la Direcció General de Joventut delegui en el Consell Comarcal
del Gironès.

Joventut

PROGRAMA DE SERVEIS MANCOMUNATS AMB AJUNTAMENTS
DEL GIRONÈS

21 municipis de la comarca entre els dies 28 d’octubre i 5 de novembre. Durant 5 nits, el Consell Comarcal del Gironès, en col·laboració
amb 21 municipis del Gironès, va organitzar i coordinar 8 rutes de
transport de nit que unien en transport públic els municipis amb la
ciutat de Girona.

PROFESSIONALS DE JOVENTUT COMPARTITS
El programa de professionals de joventut compartits té la funció de
desenvolupar les polítiques de joventut per donar resposta a les
necessitats dels i les joves a municipis de menys de 2.000 habitants
a través d’introduir la figura de diferents professionals.

Bus jove a esquiar, a Port-Aventura i Waterworld

L’any 2011 s’ha renovat el projecte a la ZONA JOVE DE LA LLERA
DEL TER entre els municipis de Flaçà, Bordils, Viladasens i Sant Jordi
Desvalls.

A l’hivern, el 20 de febrer, es va realitzar una sortida conjunta per
anar a esquiar amb els joves de la Zona Jove de la Llera, Sant Julià
de Ramis i Vilablareix.

S’han impulsat diverses actuacions orientades a iniciar la creació
d’un servei públic que faciliti un espai de convivència i d’intercanvi;
a impulsar un procés participatiu per conèixer i dinamitzar les
demandes reals des joves; impulsar i oferir suport a les entitats juvenils i finalment fomentar la participació jove.
1.

A la primavera, el 21 de maig, es va promoure fer una sortida conjunta a Port Aventura. Es van organitzar dos autobusos, un de 55 places, compartit entre la zona jove i Sant Gregori, i un segon de 92 places per a Cassà de la Selva i Quart. En total hi van participar 147 joves.
A principis d’estiu, el 2 de juliol, es va preveure fer una sortida conjunta al parc aquàtic. Es va mancomunar el servei amb els pobles de
Bordils, Celrà, Sant Jordi Desvalls, Sant Julià de Ramis, Salt i
Vilablareix. Entre tots es va fer un grup de 152 persones, i per tant es
van organitzar tres busos de 55 places.

Servei d’informació i dinamització juvenil
a. Obertura i adequació dels equipament juvenils, com a mínim
un dia a la setmana
b. Dinamització de les tardes joves amb activitats diverses
c. Concurs de fotografia digital trimestral

A la tardor, vist l’interès mostrat per alguns ajuntaments, es va orga-

d. Sortides conjuntes Bus Jove a.... de dia i de nit

nitzar una segona sortida a Port Aventura durant Halloween, concre-

e. Em faig gran, dirigit als alumens del darrer curs de primària de
les escoles de la zona.

2.

tament, el 19 de novembre. A aquesta sortida, hi van participar els

f. Pidce a l’Institut de Celrà (una hora del pati a la setmana)

municipis de Zona Jove de la Llera del Ter (Bordils i Sant Jordi

g. Espai virtual mancomunat de la zona

Desvalls) Sant Julià de Ramis i Vilablareix.

Suport a l’associacionisme
a. Jornada d’assessorament a les entitats juvenils

PROGRAMA DE COORDINACIÓ AMB INSTITUCIONS PER AL
FOMENT DE SERVEIS I ACCIONS PER A JOVES

b. Subvencions a entitats juvenils
c. Coordinació de les activitats de les entitats juvenils
3.

Fira Expojove

Foment a la participació

El mes de gener, es va organitzar la sisena edició del saló Expojove
al recinte de Fira de Girona amb la voluntat d’informar dels serveis
existents relacionats amb educació, ocupació i salut i habitatge.

a. Projecte 1316
b. Participació en activitats del municipi (Carnestoltes; Flashmob
Festa Major; Pastorets SJR)

Del 24 al 27 de gener de 2011, de 9.30 a 18.30 h, es van poder visitar els 31 estands i assistir a les diferents activitats organitzades.
Durant quatre dies es va poder visitar en un únic recinte diversos
estands promoguts per institucions públiques i empreses privades
d’arreu de Catalunya per donar a conèixer els serveis que promouen
per als joves.

Bus de nit a Fires de Girona
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 a

6402 joves de comarques gironines van visitar la Fira l’any 2011.
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Gironès
Baix Empordà
Alt Empordà
La selva
Garrotxa
Pla de l’Estany
Ripollès
Total

Joventut

Comarca

Alumnes
1988
1447
1097
1059
482
309
20
6402

Campanya alimentació
Durant el curs 2010-2011 es va portar a terme la tretzena edició
d’aquesta campanya. Hi van participar 12 centres, amb un total de
850 alumnes, de 12 centres la comarca, distribuïts en 23 jornades.
La campanya, la impulsa l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona i
compta amb la col·laboració de l’equip d’infermeres del programa
“Salut i Escola”, que són referents del centres respectius.
Suport als premis dels treballs de recerca de la UdG
L’any 2011, 7 treballs es van presentar com a candidats al premi
comarca del Gironès en el marc dels premis als treballs de recerca
organitzats per la Universitat de Girona.
El treball que va obtenir millor puntuació d’entre els que optaven al
premi comarca del Gironès va ser “El comitè de Milícies Antifeixistes
de Celrà“ realitzat per Mercè Amich Vidal, estudiant de batxillerat
internacional a l’Institut Vicens Vives.
També el treball “Intervencions paisatgístiques Fornells” de Carlota
Padrosa Pujol, va obtenir el primer premi en l’àmbit d’arquitectura.
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.
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Cervià de Ter
Flaçà
Fornells de la Selva
Juià
Llagostera
Llambilles
Madremanya
Quart
Salt
Sant Andreu Salou
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

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 tots els
municipis de la comarca del Gironès excepte Girona.
SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
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 continuïtat 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.

Serveis d’Atenció a Domicili
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.

Serveis bàsics d’atenció social (SBAS)
Atenció social individual i familiar
Durant l’any 2011, s’han realitzat un total de 47.619 intervencions en les diferents SBAS dels municipis del Gironès, bé sigui per
consultes d’informació, orientació i assessorament o bé per rebre
tractament i ajuda social en situacions que ho requerien.

Municipis
Aiguaviva
Bescanó
Bordils
Campllong
Canet d'Adri
Cassà de la Selva
Celrà

348
385
1.554
30
2.876
349
36
2.577
26.037
28
763
192
169
731
109
163
1.442
959
31

Durant aquest any, s’han realitzat un total de 232 Serveis d’Atenció
a Domicili i d’aquesta manera s’han atès persones que han presentat dificultats per valer-se per si mateixes o per una problemàtica
familiar, cosa que representa un 2,03% de cobertura de la població.
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 realitzar controls telefònics diaris. En cas de
petició d’ajuda de la persona usuària s’assegura una resposta ràpida
a les eventualitats que puguin sobrevenir.

Nre. d’ntervencions 2011
648
3.123
786
130
99
3.332
722

El Servei de Teleassistència es presta a través d’un conveni entre el
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, la Diputació de Girona i
l’IMSERSO. A finals d’any, hi havia 576 usuaris coberts per aquest
servei.
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CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT

Serveis Socials

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 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 al ciutadà en funció del grau i d’acord
amb la Llei. L’aplicació d’aquests serveis i prestacions econòmiques
es fan mitjançant els PIA (Pla individual d’atenció), que són realitzats
en aquest cas pel Consorci de Benestar Social Gironès- Salt.
En el moment de tancar l’exercici 2011 s’han realitzat 2.267 PIA,
que representa un 81,58% d’assoliment.

niques i coneixements per a l’educació, i compartir experiències amb
d’altres pares per tal de trobar respostes a cada realitat.
Aquest 2011 s’ha arribat a la 15a edició i s’han concretat tres
accions molt més especialitzades envers col·lectius amb especial
necessitat:
- Un conjunt de xerrades a 9 centres educatius del municipi de Salt
amb la participació de 173 pares i mares.
- S’han realitzat 5 tallers amb grups de mares joves amb fills de 0 a
3 anys, en què hi han participat 48 mares als municipis de Bordils,
Flaçà i Quart.
- I també s’ha realitzat un taller a Llagostera, especialitzat en adolescència, amb un grup de famílies i els seus fills i filles, amb un total
de 18 persones.

Banc d’Ajudes Tècniques i Servei de Teràpia Ocupacional
Aquests serveisdonen resposta a 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 2011 s'han gestionat un total de 247 ajuts tècnics i
s'han realitzat al Gironès un total 261 intervencions del Servei de
Teràpia Ocupacional.

ÀREA DE PROGRAMES
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.
PROGRAMES PER A LA INFÀNCIA I LA FAMÍLIA
Servei Formatiu per a Pares i Mares
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 tèc-
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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.
Durant el 2011 al Gironès s’han atès 47 famílies, amb 330 intervencions, que fan un total de 208 persones ateses, de les quals 78 són
infants.

Projectes de prevenció de risc adolescents 12-16: Taller
FOTACCIÓ I N’R@LLAT/ Konnect@t
Fotoacció és un projecte socioeducatiu preventiu i innovador en
grups petits que es
du a terme als
diferents municipis que ho han
sol·licitat.
Conjuntament
amb els tècnics de
joventut i els educadors dels serveis
socials es crea el
grup i s’escull l’objectiu a tractar. Aquest any 2011 s’ha realitzat un
taller al Local Jove de Bordils amb la participació 22 joves adolescents. Aquest taller serveix per entrenar en habilitats socials i fomenta actituds prosocials davant les situacions dilema o de conflictes que
es poden trobar els adolescents en aquesta etapa vital.

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 repartit 20.485,69 quilos d’aliments, que han servit
per atendre 534 persones, que representa un total de 160 famílies, 159 menors i 48 nadons de 0 a 3 anys. Per municipis les persones ateses han estat: Aiguaviva (4), Bescanó (25), Bordils (62),
Canet d’Adri (3), Cervià de Ter (16), Flaçà (82), Fornells de la Selva
(7), Medinyà (34), Quart (17), Sant Gregori (45), Sant Martí Vell
(27), Sarrià de Ter (84), Sant Joan de Mollet (11), Sant Julià de
Ramis (77), Sant Martí de Llémena (14), Sant Jordi Desvalls (9) i
Vilablareix (17).

Programa maternoinfantil
Pla d’inclusió social del Gironès

El programa està format a la comarca del Giironès per dos projectes.
El primer d'ells són els Tallers Padeia, que és l’escola de mares del
Gironès que tenen fills de 0 a 3 anys i que es desenvolupa en els
municipis on hi ha un grup que ho sol·licita o ho necessita.

L’any 2010 es va iniciar 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 que es disposen per fer-hi front, així com les
relacions i sinèrgies existents entre els diferents agents socioeconòmics.

El segon dels projectes és el seguiment a infants vulnerables. Es
tracta d’un servei d’acompanyament i suport a les famílies amb
infants entre 0 i 3 anys que, per les característiques de l’infant o bé
de la família, necessiten d’un suport específic per garantir un òptim
desenvolupament de l’infant (salut, alimentació, estimulació, etc.).
Durant aquest any, 30 infants dels municipis de Salt, Llagostera,
Vilablareix i Celrà s’han beneficiat d’aquest servei.

PLA DE CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ DEL GIRONÈS
Programa d’acollida
- 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. Aquest
any 2011 s’han obert nous Punts als següents municipis: Bescanó,
Sant Gregori, Sant Martí Vell i Sarrià de Ter, tot i que també s’han
realitzat intervencions a usuaris de la resta de municipis del Gironès.
Al llarg del 2011, el Servei d'Acollida ha registrat un total de 446
intervencions.

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.

Programa Aula de Formació

El total de casos (menors) atesos pel servei durant l’any 2011 és
de 354, dels quals 85 han estat atesos per primera vegada aquest
any.

L’Aula de Formació realitza diferents cursos i tallers per a la capacitació i millora dels coneixements de les persones immigrades, que
constitueix un suport essencial al seu procés d’integració.
Els tallers formatius són els següents:

Programa banc d’aliments. Famílies en risc d’exclusió social

- Grups d’Acollida Lingüística; amb l’organització de cursos d’alfabetització en català a Celrà, Bordils, Flaçà i Bescanó, amb un total
de 77 participants.

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

- Cursos de català impartits pel Servei Comarcal del Gironès
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L'Nrolla't és un projecte que utilitza les xarxes socials d’Internet i les
noves tecnologies per a la divulgació de missatges que promocionen
el benestar infantil i orientació socioeducativa. Té com a principal objectiu
obrir un espai virtual d’informació per
a joves de 12 a 18 anys a fi de poder
orientar-los en les seves preocupacions, interessos i problemàtiques pròpies de l’edat, utilitzant el mitjà de
comunicació actualment més utilitzat
en aquesta edat.

Serveis Socials

PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS I DE GÈNERE

(CPNL) als municipis de Bordils, Flaçà Sant Julià de Ramis, amb 56
participants.

Un dels objectius principals del Consorci de Benestar Social GironèsSalt és impulsar programes que incideixin en la promoció de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Per aquest motiu es va aprovar el I Pla d’igualtat i d’oportunitats i de gènere del Consorci de
Benestar Social Gironès Salt 2006-2010. En l’actualitat aquest Pla
s’ha prorrogat. El Pla d’igualtat va estar aprovat també pel Consell
Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Salt i durant l’any 2008 s’hi
van adherir els ajuntaments de Quart, Sant Jordi Desvalls,
Madremanya, Viladasens, Cervià de Ter, Bescanó i Flaçà i durant el
2009, els ajuntaments de Vilablareix i Cassà de la Selva.

- Taller de formació sobre el coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic, amb dos grups a Bordils i Celrà i amb 24
persones inscrites.
- Tallers de millora de capacitació individual per a la integració
i autonomia, amb la participació de 84 persones en les 55 sessions
realitzades en els grups de Bordils, Bescanó, Celrà i Flaçà.
Programa de mediació intercultural
L’objectiu és intervenir en situacions que requereixen d’un suport de
mediadores interculturals per a la millora de la comunicació i/o interpretació de situacions, que es produeixen entre serveis i usuaris
estrangers. L’any 2011 s’han realitzat 194 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.

Aquestes són les accions del PIG durant el 2011:
- 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.
- Organització d'activitats amb motiu del 8 del març i del 25 de
novembre.

Programa de dinamització i mediació comunitària en barris o
edificis per la millora de la convivència

El teatre de Salt va ser l’escenari de l’acte en commemoració del Dia
Internacional de la Dona, 8 de març de 2011, amb la presentació del
Calendari de dones del Gironès 2011-2012, amb l’assistència 234
persones. El calendari es va presentar conjuntament amb les entitats
i associacions de dones de la comarca que van participar en la seva
elaboració.

Aquest programa sorgeix de la necessitat de donar respostes a problemàtiques de convivència o civisme que es donen en espais
comunitaris com són barris o comunitats de veïns, a partir del
foment del diàleg per arribar a acords. També es complementa amb
accions formatives i educatives. Enguany, s’ha de comptat amb projectes a Quart (Habitatges Barceló), Flaçà i Celrà.

Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional per a
l’Eliminació de la Violència vers
les Dones, el 25 de novembre,
es va fer un acte institucional
davant de l’edifici del Consell
Comarcal del Gironès, amb la
presència d’una setantena de
treballadors i treballadores.

Programa de capacitació intercultural per a professionals
Durant el 2011 s’han dut a terme 3 accions formatives adreçades a
professionals i tècnics, tant interns com externs.
Taules locals de prevenció de la mutilació genital femenina
Aquestes taules s’impulsen a tot el territori de les comarques gironines, d’acord al protocol establert entre els diferents ens que componen la Comissió Territorial de Comarques Gironines contra la
Violència. Durant l’any 2011 s’ha donat continuïtat a les dues taules
que ja estaven en funcionament i s’ha avançat en la realització d’un
document de pautes locals d’intervenció als municipis de Sarrià de
Ter, i de Bordils-Celrà-Flaçà, en relació amb el protocol marc d’actuacions per prevenir la mutilació genital femenina.

Acte al Consell Comarcal del Gironès,
25 de novembre
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Llagostera, Madremanya, Medinyà, Quart, Sant Andreu Salou, Sant
Gregori, Sant Joan de Mollet, Sant Julià de Ramis, Sant Martí Vell i
Viladasens.

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 2011 el SIAD ha atès un total de 289
dones al Gironès.

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 2011, i dins la convocatòria d’ajuts de transport adaptat del
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, s’han resolt 112 sol·licituds
individuals i 42 sol·licituds gestionades de forma col·lectiva.
Suport a activitats organitzades per municipis: taller de cuina per a
homes
A partir de la petició del Casal d’Avis de Vilablareix, l’Àrea de Gent Gran
organitza un taller de cuina per a homes. El taller, de 4 sessions, ha estat
realitzat per les Cuineres de Salt i ha comptat amb 15 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 2011, s'ha donat continuïtat al programa PERQUÈ EL CERVELL NO ES TORNI VELL, que consta de la projecció mensual d’una
pel·lícula als cinemes OCINE de Girona. En total, durant el 2011, s’han
organitzat 9 sessions de cinema, en les quals han participat 1.720 persones de més de 60 anys, amb una mitjana de 191 persones per sessió.

- Taules de treball per a la prevenció de la mutilació genital femenina. S’ha continuat participant en aquesta taula. S’està treballant en
l’elaboració del protocol d’actuació i en la prevenció de casos.
- 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 41 dones, les quals presentaven indicadors
d’haver patit algun tipus de violència de gènere.

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. Es van visitar tots els casals de
la comarca per donar a conèixer les activitats, així com estudiar les
necessitats dels casals en servei /activitats i d’organització. I es varen
realitzar reunions amb grups de ciutadans a municipis on no hi ha teixit associatiu de gent gran amb els respectius regidors, per crear associacions de gent gran. Varen sorgir 3 grups a Madremanya, Cervià de
Ter i Medinyà.

PLA DE GENT GRAN
Tallers de Memòria
Diferents activitats orals o escrites dirigides a treballar les diferents àrees
cognitives com són: l’orientació del temps, la memòria, el llenguatge o
les funcions executives. Els tallers s'adrecen a persones majors de 65
anys i es treballa amb grups reduïts de màxim 15 persones. Enguany
s’ha comptat amb la participació de 220 persones en els 18 tallers
organitzats als municipis d’Aiguaviva, Bescanó, Bordils, Campllong,
Cassà de la Selva, Cervià de Ter, Flaçà, Fornells de la Selva, Llambilles,
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Serveis Socials

- 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 Salt, Cassà de la Selva, Llagostera, Sarrià de
Ter, Sant Gregori, Sant Jordi Desvalls i Quart.

Cultura

CULTURA - TEATRE

la distància geogràfica. En aquest dia es presenten tallers preparats
pels mateixos alumnes.

ESCENARIS 2011 – TEATRE AL GIRONÈS
L’Àrea de Cultura del Consell Comarcal del Gironès, juntament amb la
Diputació de Girona, i amb la participació de 16 ajuntaments del
Gironès, han organitzat enguany la setena edició d’Escenaris, amb l’ojectiu de seguir potenciant una programació de teatre estable i intermunicipal. En aquesta nova edició han estat 67 els espectacles de teatre programats en un total de 16 localitats de la comarca.

ARTS ESCÈNIQUES
EMERGENT
El 2011 s’ha celebrat la setena edició d’Emergent, Festival d’Arts
Escèniques del Gironès. Aquest festival es celebra en diversos pobles
de la comarca durant dues setmanes. En aquesta sisena edició hi han
participat, com ha estat habitual en els darrers anys, els municipis de
Madremanya, Vilablareix, Quart, Campllong, Sant Gregori i Sarrià de
Ter.

Escenaris és un projecte que mancomuna l’acció cultural –teatral en
aquest cas- de setze municipis. 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 i una
mobilitat de públic notable. La coordinació intermunicipal també possibilita equilibrar la cartellera, evitar coincidències, compartir públics,
intercanviar informació i dinamitzar la mobilitat dels espectadors.

Emergent és una proposta d’arts escèniques diferent a totes les altres
que s’organitzen a les comarques de Girona, feta a partir d’actuacions
de petit format molt variades i de curta durada. Un dels objectius del
projecte és 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.

El nombre d’espectadors ha estat de 9.700, la xifra més alta de totes
les edicions celebrades fins ara, fet que se suma als increments que
estan demostrant les cartelleres teatrals de tot el país. Això ens permet comprovar com la implantació de projectes culturals habituals en
les ciutats també és factible en els pobles, i també que fins i tot en
una època com l’actual la vida cultural segueix augmentant.

També aquest projecte pretén crear nous públics ens 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.

Com a novetat cal destacar la incorporació d’un apartat nou amb el
cafè-teatre de Les Nits del Coro de Sarrià de Ter.

Amb la col·laboració intermunicipal s’aconsegueix reduir significativament les despeses, i abastar un nombre superior de públic potencial.
ESCOLA DE TEATRE DEL GIRONÈS

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.

L’Escola de Teatre del Gironès (ETG) ha complert el vuitè any aquest
2011. De les tres aules inicials, amb una trentena d’alumnes, hem
passat a les deu actuals, amb 98 alumnes. L’ETG funciona com a un
únic centre, amb una direcció, una coordinació, un mateix equip
docent, però amb deu aules disposades en vuit municipis del Gironès.
Aquest són Bescanó, Celrà, Fornells de la Selva, Sant Gregori, Sarrià de
Ter, Vilablareix, Llagostera i, per primer any, Cervià de Ter.

En conjunt en aquesta edició s’han pogut veure més de quaranta
actuacions durant les dues setmanes de duració.
Programació 2011:
Tom Hagan; Maria Mercè Roca; Obeses; Clara Cenoz; Toni Albà; Max
Sunyer Trio; David Julià; Smoking Bambino; Ivette Nadal; Valentín
Moya Trio $ Lluís Gómez; El Galliner, Centre de Formació Teatral; Cia.
Pere Hosta; Albert Pla; Pulpopop; Vicenç Villatoro; Eduard Canimas;
Borja González; Peyu; Diego Cortés; Leonamanso; Gromic; La
Córcoles; Estupida Erikah; Jordi Bertran; Quico el Célio, el Noi i el Mut
de Ferreries; Flamencoix; Claudio Parente; Josep Thió; Trio Elegance;
Toni Cors; Andrea Motis & Joan Chamorro & Josep Traver; Nico Roig;
Enfila’t; Pau Vallvé; Godoy, i Cris Juanico..

Per separat seria impossible que els pobles disposessin d’un projecte
formatiu d’aquestes característiques. Junts poden gaudir d’una escola amb projecte educatiu, equip docent, secretaria, activitats diverses,
entre molts d’altres aspectes.
La finalització del curs 2010/2011 es va realitzar al Casal Parroquial de
Llagostera. Aquesta activitat de final de curs és una oportunitat per
reunir els integrants del conjunt de l’escola, habitualment separats per
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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,
preveu com a objectiu la potenciació del teixit del món de la fotografia existent al Gironès, i dinamitzar les accions que el Consell
Comarcal promou a favor d’aquest sector.

El 2011 l’edifici dels Banys Àrabs ha rebut 81.954 visitants.

Els treballs finalistes i guanyadors es presenten en una exposició al
Centre de Visitants que després es podrà veure en els municipis de
Salt i Sant Gregori.

L’atenció als visitants es combina amb la programació d’activitats culturals que complementen l’interès de la visita d’aquest edifici.

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 és a disposició dels visitants un sistema d’audioguies en català, castellà, anglès, francès i alemany.

Nombre de visitants

SUPORT MANCOMUNAT EN GESTIÓ CULTURAL

Entrades individuals

60.612

Enguany l’Àrea de Cultura del Consell Comarcal ha ofert als ajuntaments de la comarca del Gironès que no disposen de tècnics especialitzats en gestió cultural, la possibilitat que puguin disposar de
suport tècnic des del Consell Comarcal per a la creació, seguiment i
valoració dels seus projectes.

Entrades grups

21.342

Totals

81.954

Activitats
•Programa de visites guiades setmanals (gener-juny i setembre-desembre)

La majoria de pobles de la comarca del Gironès han fet un salt qualitatiu important en la creació de projectes culturals de futur. Tot i les
grans dificultats presents, la comarca del Gironès és una de les més
actives del país en matèria cultural. La majoria de pobles valoren la
potenciació de la cultura com un element de creació de valor afegit,
amb una incidència molt transversal en el municipi.

•Exposició d’escultura contemporània (juliol i agost). Consell
Comarcal del Gironès

És important que aquesta vida cultural també arribi als municipis
més petits, i evitar l’existència de zones excloses d’aquestes dinàmiques. En aquest sentit, el Consell Comarcal pot ajudar els ajuntaments que no disposen de recursos personals en la creació de projectes culturals estratègics per al desenvolupament del poble.

•Jornades europees del patrimoni a Catalunya (25, 26 i 27 de setembre). Departament de Cultura Generalitat de Catalunya – Federació
de Municipis de Catalunya – Associació Catalana de Municipis i
comarques – Museu d’Història de Catalunya – Consell Comarcal del
Gironès.

•Visites guiades Setmana Santa
•Exposició Girona temps de flors (maig). Amics de la Girona Antiga –
Amics de les Flors i els Jardins – Ajuntament de Girona

•Visites guiades Fires de Sant Narcís (octubre)
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.

Visites guiades periòdiques
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.

L’objectiu és facilitar l’accés al teatre i als concerts a les persones dels
pobles de la comarca, especialment d’aquell públic potencial que
per raons econòmiques, d’edat, de mobilitat, de distància, de situació geogràfica, té més lluny l’accés a espectacles teatrals o musicals
de gran format.

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.
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Així doncs, les activitats previstes no es diferencien molt de les del curs anterior i segueix la dinàmica que la direcció anterior va considerar
oportuna.
Enguany amb el canvi de direcció (produït l'1 de desembre del 2011) ja s'està treballant amb les activitats que la Casa de Cultura oferirà per
al següent curs i per tant no es pot veure el canvi en la memòria que adjuntem a continuació.
Tot i així les accions dutes a terme han assolit bon nivells de participació i amb presència d'alumnes i assistents d'arreu de la comarca.
D'aquesta manera es visualitza que la Casa de Cultura les Bernardes dóna servei a diferents poblacions, fins i tot més enllà del Gironès.
Amb aquest esperit cal continuar treballant per consolidar la implementació a la comarca de la Casa de Cultura, consolidar les activitats que
s'estan realitzant i proposar-ne de noves d'acord amb la realitat, interessos i demandes de les persones del Gironès.
1.1. CURSOS:
Llengua anglesa 1r A
Llengua anglesa 1r B
Llengua anglesa 2n A
Llengua anglesa 2n B

Llengua anglesa 3r A
Llengua anglesa 3r B
Llengua anglesa 4t
Llengua francesa

1.2 - EXPOSICIONS:
Gener
Jofre Oliveras, pintura
Martin Ley, pintura
Olga Buts, pintura
Febrer
Col·lectiva, Viatge a l'infern
Teo Ortiz, pintura-escultura
Anaïs Daranas,fotografía
Març
Muñoz Reig, pintura
Maria Almar, pintura
Isidre Rossell, pintura
1.3 CESSIONS DE SALES
Aula Felip Pedrell,
De dilluns a dimecres al matí, l'escola
d'adults de Salt porta a terme els cursos d'accés a la universitat, per a
majors de 25 anys. De gener a juny
Aula Xavier Cugat i Pare Soler
L'Escola de Música del Gironès imparteix classes de piano. De gener a juny
Aula Felip Pedrell
Curs de primers auxilis per a acompanyants de tranport escolar, organitzat pel Consell Comarcal del Gironès,
dijous i divendres de febrer i març.

Gimnàs
Labors
Gin&Tonic
Tai-txí

Ioga grup A
Ioga grup B
Ioga grup C
Ioga grup D

Abril
Pere Mià, pintura
Dolors Puigdemont, escultura i pintura
Jordi S. Carrera, fotografia
Pere Carré, fotografía
11a Exposició de flors
Maig
Biblioteca Massagran, dibuixos i contes
Ferran de la Rosa, pintura
Col·lectiva. M.Prujà, E.Vilches, M.Ros
Juny
J. Oliveras i X. Cabarrocas, pintura i
escultures.

Alumnes curs labors, treballs realitzats
durant el curs
Pau Elias-Esther Arias, pintures
Juliol
Olga Buts, pintura
Carlos Eusebio, maquetes fusta
Efervescència, fotos anys 20
Setembre
M. Currià, A. Fabra, J. Parra, pintura i
foto
Joan Molins, pintures

Octubre
Col·lectiva quadern Bitàcola, pintura i
escultura
Spurnes, escultures de ferro
Novembre
Juan Igazàbal, pintura i escultura
Col·lecció de Clics
Riu d'Art, col·lectiva, pintura i escultura
Desembre
Larissa Filatova, pintura, ceràmica,
tapissos

Aula Montserrat Roig
Roda de premsa partit polític Gent per
Salt
Aula Salvador Espriu
L'últim divendres de cada mes, es porten a terme els cursets per a la obtenció del carnet de manipulació d'aliments
Aula Magna
• 8 de març, PSC de Salt, conferència
Dia de la Dona Treballadora
• 17 de març, CiU de Salt, acte polític
• 18 de març, concert de cant dels
alumnes de l'Aula Musical de Girona

• 8 d'abril, Taller de Música, Escola de
Música del Gironès
• 28 d'abril, CiU de Salt, acte polític
• 29 d'abril, Gent x Salt, acte polític
• 11 de maig, Tot Salt, taula rodona
amb tots els partits polítics
• 19 de maig. Gent x Salt, acte polític
• 2 de setembre, presentació del llibre,
LLegenda del Castell
• 27 d'octubre, Parròquia de Salt,
Conferència sobre les tradicions
religioses
• 14 de desembre, Escola La Farga,
assaig concert de Nadal

• 15 de desembre, assaig recital poètic
Marató TV3, alumnes Pompeu Fabra
• 16 de desembre, recital poètic
Marató TV3 alumnes Pompeu Fabra
• 19 de desembre, Escola La Farga,
assaig concert de Nadal
• 20 de desembre, Escola La Farga,
concert de Nadal
• 21 de desembre, Escola La Farga,
obra de teatre
• 22 de desembre, Escola Vilagran,
representació Pastorets i cantada
de nadales
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Casa de Cultura les Bernardes

Aquesta memòria que presentem correspon a les activitats realitzades fins al 31 de desembre del 2011 i per tant fan referència a l'any natural i no pas al curs que finalitzarà al juny del 2012. Per aquest motiu, les dades estan a cavall de les activitats iniciades al curs anterior i les
que avui dia es porten a terme.
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Medi Ambient

Serveis de recollida selectiva i de deixalleria
Les dades de gestió de residus ens confirmen la situació d'estancament dels darrers tres anys en la recollida selectiva de vidre,
paper/cartró i envasos lleugers. Concretament, la recollida del
paper/cartró ha disminuït al voltant d'un 9% respecte a l'any anterior, fruit en part dels robatoris que pateix aquest material a les deixalleries i contenidors.
S'ha millorat la imatge dels contenidors metàl·lics de recollida selectiva, mitjançant tasques de repintat que ha portat a terme personal
de centres especials de treball.
A finals d'any es va licitar el servei per a la recollida selectiva de la
fracció orgànica, amb el qual es preveu una progressiva renovació i
millora dels contenidors durant el 2012. Es substituiran els contenidors de color beix per uns de color marró amb ventilació lateral, per
tal de reduir condensació de líquids i olors.
Pel que respecta a la gestió de les deixalleries, s'observa un lleuger
increment tant en el nombre de visites com en el de residus aportats a la xarxa de deixalleries del Gironès respecte al període anterior.

Els veïns i veïnes de Cervià de Ter ja poden usar la minideixalleria de Sant Jordi Desvalls
Des de mitjan octubre, la ciutadania, les oficines, els comerços i els
serveis de Cervià de Ter poden usar les instal·lacions de la minideixalleria de Sant Jordi Desvalls. El dia de la presentació es va convocar la població implicada a una xerrada informativa per explicar-ne
el funcionament i entregar la targeta mitjançant la qual es podrà
accedir a les instal·lacions. Durant l'acte també es va lliurar un tríptic informatiu.
La flota del servei comarcal de gestió de residus incorpora vehicles propulsats amb gas natural
El mes de desembre tota la flota de vehicles del servei comarcal de
gestió de residus va passar a funcionar amb gas natural comprimit.
En concret, la nova flota, pionera a Girona, la conformen dos camions
per a la recollida del rebuig amb càrrega lateral; un camió per a la
recollida de l'orgànica amb càrrega posterior; tres camions per a la
recollida del paper/cartró, vidre i envasos; un camió per a la recollida de mobles i trastos vells, i cinc furgonetes satèl·lit per a la neteja
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menys ocupació de la via pública, i s’eliminen les actuals bateries de
contenidors de rebuig.
Aquests contenidors tenen un doble sistema d’obertura que facilita
el seu ús, es mantenen més nets, redueixen les males olors i l’entrada d’animals i aigua de pluja.
El sistema de gestió ambiental EMAS del Consell Comarcal
D'acord amb els objectius marcats per l'EMAS, s'ha editat un butlletí
trimestral per tal de difondre els objectius assolits per l'EMAS, informar sobre la millora del comportament ambiental del Consell
Comarcal, així com qualsevol informació d'actualitat d'importància
ambiental. Aquest butlletí es fa arribar a tot el personal del Consell
Comarcal del Gironès, així com als ajuntaments de la comarca a través de correu electrònic. També se'n fa difusió a través del compte
de Twitter @girones_mediamb per a la comunitat d'internautes.
dels contenidors i els seus entorns.

CAMPANYES DE COMUNICACIÓ

Alhora, els motors d'aquests vehicles són menys sorollosos i emeten
menys vibracions respecte als anteriors.

Foment de la recollida selectiva a les llars del Gironès
Durant el mes de juny i
fins a principis de juliol, es
va iniciar una campanya
per fomentar la recollida
selectiva dels residus
municipals entre la ciutadania mitjançant la distribució d’un lot de tres bosses de ràfia per fomentar
a casa la separació del
vidre, els envasos i el
paper.

Implantació de la càrrega lateral per a la recollida del rebuig als
municipis del Gironès
Durant el 2011 els municipis de
Bescanó, Sant Gregori, Sant Martí
Vell i Vilablareix han substituït els
seus contenidors de càrrega posterior per a la recollida de rebuig
per uns de nous i més moderns
de càrrega lateral. Aquests contenidors presenten una imatge més
estètica i moderna respecte als
anteriors, i alhora contribueixen a
agilitzar el servei gràcies a la seva
facilitat de buidatge, atès que els
nous camions agafen aquests contenidors directament i de manera
automàtica.

En total es van distribuir 12.300 lots a través d’uns punts informatius itinerants pels municipis de la comarca i en col·laboració amb
els usuaris de la Fundació
Onyar - La Selva, la qual
treballa per a la integració
de persones amb disminució psíquica. En aquells
municipis més petits, les
bosses es van lliurar directament a través de les
dependències municipals.

Per altra banda, amb aquests contenidors també s'augmenta el
volum a recollir de contenerització d'aquests municipis. Això comporta més capacitat de recollida amb el mateix servei, la possibilitat
d’absorbir creixements urbans futurs, o bé la possibilitat de reduir les
freqüències de servei, i unes àrees de vorera més endreçades amb
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Això no es fa!
L'objectiu d'aquesta campanya és informar la població del
Gironès sobre l'existència d'un servei de recollida de mobles i trastos vells, i de
retruc evitar l'aparició indiscriminada de tota
mena d'andròmines als carrers
amb la imatge de
deixadesa que
això comporta.

Guia "redueix, repara i recupera"
Aquesta guia, que s’ha editat amb la col·laboració dels ajuntaments
de la comarca, té per objectiu difondre un seguit d’idees que ens ajudin a generar menys residus i, alhora, promoure uns serveis, unes iniciatives i uns establiments locals que ens permeten reutilitzar, arreglar i allargar la vida dels nostres objectes per evitar que esdevinguin
deixalles. A tall d’exemple, a la guia, s’hi poden trobar alguns establiments del Gironès de reparació i compravenda de bicicletes, calçat,
electrodomèstics, informàtica, joies, llibres, mobles, roba i tapisseria.
Però alhora també s’esmenten mercats d’intercanvi, tallers i cursos
de reciclatge promoguts per entitats locals, així com idees, serveis i
experiències que no consumeixen recursos naturals i que, per tant,
no generen residus. En total se n’han editat 10.000 exemplars que
s'han distribuït durant el mes de juny de 2011.

En aquest sentit,
els operaris encarregats de la recollida de mobles
identifiquen amb un adhesiu tots aquells residus que s'han deixat el
dia que no pertoca per horari. L'adhesiu, encapçalat amb el lema
"Això no es fa!", informa sobre per què no s'ha recollit el residu en
qüestió i insta a consultar el calendari de recollida que pertoca a
cada municipi. Els trastos que estiguin identificats d'aquesta manera
no es recolliran immediatament, per tal que la ciutadania es conscienciï sobre la necessitat d'usar el servei de forma correcta.

La deixalleria s'atura a
l'escola
Aquesta activitat, que
s’inclou dins el Programa
d’educació per al desenvolupament sostenible,
promou el servei de deixalleria mòbil entre l'alumnat dels centres d’ensenyament de la comarca.

EDUCACIÓ AMBIENTAL
Durant el curs 2010-11 hi han participat 45 centres d’ensenyament
de la comarca, amb un total de 4.384 alumnes. Les activitats més
sol·licitades han estat les visites guiades a la capçalera de l’Onyar i el
Puig d'Adri, mentre que d'entre les activitats oferides directament per
l'Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal, la més sol·licitada ha
estat "La deixalleria s'atura a l'escola".
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Paral·lelament, es va organitzar un concurs en el qual diferents escoles del municipi de Salt competien per veure quina era la que feia
més aportacions a la deixalleria mòbil durant tres mesos. El premi
consistia en la gratuïtat d’una de les activitats del Programa d’educació per al desenvolupament sostenible. Els guanyadors del concurs
van ser els alumnes de 6è de primària de l'escola Silvestre Santaló,
els quals han triat visitar el puig de Cadiretes.
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Ajuts de menjador a escoles privades concertades

Ajuts individuals de menjador escolar (AIM), curs 2011/2012:
L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’ajuts individuals
de menjador per necessitats socioeconòmiques i geogràfiques als
alumnes d’infantil, primària i secundària obligatòria de la comarca.
Per a aquest curs, a gener de 2012, s’han atorgat 1967 ajuts, 1513 a
alumnes d’escoles públiques i 454 a alumnes d’escoles privades
concertades.

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 280 alumnes amb dret a l’ajut màxim de menjador per
ser alumnes escolaritzats fora del seu municipi de residència en centres educatius privats concertats, d’acord amb la planificació feta al
mapa escolar (amb un import màxim de 6,20 €/dia/alumne/a
segons la Resolució ENS/1615/2011, de 17 de juny, del
Departament d’Ensenyament).

Les categories d’ajuts de menjador escolar per a l’alumnat escolaritzat al Gironès han estat les següents:

Nivell de l’ajut

Criteri econòmic

3

Fins a 4.350 € RPC neta

2

Fins a 2.900 € RPC neta

PIRMI

A més a més, s’han atorgat, fins al moment, 454 ajuts de menjador
escolar a alumnes d’escoles privades concertades. Els criteris que cal
complir per a cada tipus d’ajut són els que ja s’han especificat anteriorment. Per tant, podeu consultar la mateixa taula de descripció
dels requisits que cal complir i l’import/dia per a cada ajut.

1

Fins a 2.900 € RPC neta

Atenció educativa preferent
Llindar econòmic

Fig.1 Distribució dels AIMs curs 2011/2012 per a escoles privades
concertades:

1

Fins a 4.600 € RPC neta

Criteris socials i geogràfics
Monoparentalitat
Invalidesa disminució mínim 33 %

3 o més germans de 0 a 16 anys
Geogràfics

Ajuts de menjador a escoles públiques
Fig.1 Distribució dels AIM, curs 2011/2012 per a escoles públiques:

Fig.2 Comparativa AIM, curs 2010/2011 i 2011/2012 per a escoles
privades concertades:

Fig.2 Comparativa AIM cursos 2010/2011 i 2011/2012, per a escoles
públiques:

Alumnes amb dret a la gratuïtat del menjador escolar:
Per a aquest curs, actualment, hi ha 1774 alumnes escolaritzats a
escoles públiques de la comarca amb dret a la gratuïtat del servei
(amb un import màxim de 6,20 €/dia/alumne/a segons la Resolució
ENS/1615/2011, de 17 de juny, del Departament d’Ensenyament);
és a dir, que provenen d’un municipi diferent al del centre escolar i
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AJUDES PER A ÚS DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR

Ensenyament

en el seu municipi no hi ha oferta d’ensenyament obligatori (primària, secundària i educació especial).
Nivell
Infantil i primària
ESO
EE

La gestió dels menjadors escolars que
vàrem iniciar el curs
97/98 continua creixent i consolidant-se
pel que fa a escoles
gestionades, i per a
aquest curs 11/12 s’ha
ampliat el servei amb
l'adhesió d'un nou
menjador, el de l'Escola Nova de Girona, amb una mitjana de 13
usuaris diaris.

Beneficiaris
504
1016
254

Fig.1 Gratuïtats per nivells educatius, curs 2011/2012 per a escoles
públiques:

Cal dir, però, que la
conjuntura econòmica
s'ha fet palesa en la
mitjana d'assistències
d'alguns menjadors i
ha fet disminuir el
nombre de comensals, en canvi d'altres
menjadors
experimenten un creixement
en el nombre d'usuaris del menjador atès són escoles en creixement.

Fig.2 Comparativa de les gratuïtats cursos 2010/2011 i 2011/2012,
per a escoles públiques:

Actualment hi ha signats convenis de col·laboració per a la gestió de
17 menjadors escolars de les escoles de la comarca del Gironès, si
bé hi ha alumnat de tres 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.

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 la comunitat interessada, i comptar
així amb les associacions de
pares i mares d’alumnes i
els ajuntaments dels municipis corresponents, a més
de la responsabilitat que
tenen els equips directius
de cada escola.
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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 Nova
Escola Pericot
Escola Pla de Girona
Escola Sant Jordi
Escola Santa Eugènia
Escola Silvestre Santaló
Escola Vila-roja
IES Jaume Vicens Vives
CEE La Maçana
TOTALS

Mitjana d'usuaris
10/11
11/12
9
8
66
64
26
14
25
20
88
87
16
11
58
62
106
120
9
20
39
28
172
169
13
125
136
300
294
40
36
22
25
8
6
65
58
194
178
16
18
1384
1367

Per atendre els usuaris de menjador es disposa d'un equip de 80
monitors, dels quals 17 realitzen la coordinació matinal del servei del
menjador de les 17 escoles gestionades des del Consell. Aquesta
coordinació correspon a la gestió administrativa del servei, que inclou
l'atenció a pares i mares, el
recull d’inscripcions i baixes
al servei i la comunicació
amb el Consell Comarcal.
Per tal de presentar el curs
2011/2012 i fer entrega de
la documentació necessària
per a la gestió administrativa del servei, el 9 de setembre es realitzà una sessió informativa a tots els coordinadors dels
menjadors a càrrec de personal tècnic del Consell.

Increm.
-13%
-3%
-86%
-25%
-1%
-45%
6%
12%
55%
-39%
-2%
100%
8%
-2%
-11%
12%
-33%
-12%
-9%
11%
-1%

TRANSPORT ESCOLAR
Gestió del transport escolar col·lectiu, curs 2011/2012:
Servei que a la comarca suposa la contractació de 58
autobusos dels quals 16 són adaptats per al transport de persones
amb disminucions físiques. Aquests autobusos realitzen un total de
79 serveis, 28 per a alumnes de primària, 29 per a secundària i 22
d’educació especial. 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
d’alumnes i les característiques de l’alumnat dels itineraris d’aquest
curs, aquest any es disposa de 72 acompanyants.

Així observem que en relació amb el volum de destinataris del servei, comptem amb una mitjana de 1.367 usuaris diaris al servei de
menjador, que respecte als 1.384 del curs passat, representa un
decrement del -1%.

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 Porqueres, SL; Autocars
Xiberta, SL; Cía. FFCC Olot – Girona, SA; Gironabús, SA; Hispano
Hilarienca, SA; SARFA, SL, TEISA i UTE TEISA-PACHECO.

A continuació es mostra el gràfic on es pot veure que per a aquest
curs 11/12 l’atorgament d’ajuts i gratuïtats de menjador escolar ha
disminuït en un 1,32% respecte al curs 10/11, en canvi s'ha produït
un lleuger increment del 0,8% de les matrícules al servei de menjador atribuït a l’increment dels centres gestionats pel Consell.

Amb aquesta infraestructura
s’ha prestat el servei de
transport escolar a un total
de 2.819 alumnes :
1.194 alumnes de primària
1.338 alumnes de secundària
287 alumnes d’educació
especial
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públiques i privades, puguin cantar i interpretar aquesta meravellosa
història perquè incorpora les cançons de la cantata i els acords de
cada composició.

El curs 2010–2011 va començar a l’Escola de Música del Gironès
amb 957 alumnes, repartits en 18 aules de la comarca del Gironès:
Aiguaviva, Bescanó, Bordils, Cassà de la Selva, Campllong, Celrà,
Cervià de Ter, Flaçà, Fornells de la Selva, Llagostera, Medinyà, Quart,
Salt, Sant Jordi Desvalls, Sant Julià de Ramis, Taialà (Girona), Sarrià
de Ter i Vilablareix.

El disc Suite Gironès
Suite Gironès és una obra musical plural, composta de 10 peces que
contrasten les unes amb les altres com és la polièdrica comarca del
Gironès. Es perceben elements naturals i paisatgístics, també socials
i de llegenda, amb altres d’arquitectònics i industrials.

Tot plegat va comportar un creixement del 12% (104 alumnes) respecte al curs anterior.

En definitiva, l’òpera prima de l’EMG, que fou interpretada per la JOG
en el marc del Festival de final de curs. Han concorregut fins a 7 compositors novells que han plasmat de manera harmònica el referent
territorial que no és altre que el Gironès. Com a colofó i sorpresa
final, Suite Gironès va ser editada en CD. L’enregistrament ha estat
possible gràcies a l’esforç i treball intens dels alumnes de la JOG i
d’una coral seleccionada d’alumnes de l’EMG.

Setmana Oberta
Ell curs 2010-201111 l’EMG va organitzar la primera edició de la
Setmana Oberta.
Del 8 al 16 d’abril de 2011, l’horari lectiu habitual de l’escola es va
modificar per oferir a l’alumnat, pares i mares de l’EMG, una varietat
de tallers, activitats i concerts amb els quals poguessin viure, experimentar i aprendre música des d’una perspectiva diferent.

Alguns professors de l’escola varen participar també en aquesta gravació i algun músic professional quan les partitures ho varen exigir.
El director de la JOG, Albert Bosch i Vilalta, va estar al capdavant dirigint el primer disc editat, produït i distribuït exclusivament per l’EMG.
En resum, un disc de música plural i comarcal des de l’inici fins a la
fi. Un autèntic plaer per als sentits!

Aquesta primera convocatòria va ser un èxit de participació.
La cantata Anem a fer migdiada, el disc Suite Gironès i els
Premis a l’Excel·lència Musical
El curs 2010/2011 l’Escola de Música va aconseguir editar un disc
d’estudi propi amb composicions originals no estrenades, publicar
un conte cantata amb música, text i il·lustracions propis i atorgar els
Premis a l’Excel·lència Musical en la seva segona convocatòria.

Els Premis a l’Excel·lència Musical (PEM)
Per segon curs consecutiu l’EMG va atorgar els Premis a l’Excel·lència Musical. Mitjançant l’aprovació d’unes bases i la corresponent
convocatòria, l’escola pretenia distingir els alumnes de nivell elemental de l’EMG que cursaven els estudis de tercer de llenguatge
musical i/o instrument en aquesta escola amb excel·lència musical,
mitjançant l’atorgament d’uns premis econòmics que consistien en
la gratuïtat del quart curs a l’EMG. Els alumnes guardonats es varen
conèixer en el marc del Festival de final de curs.

El conte cantata Anem a fer migdiada
Anem a fer migdiada era una obra pensada, inicialment, perquè la
interpretessin músics de l’EMG i la cantessin l’alumnat de l’EMG el
dia del Festival de final de curs. Amb composició musical d’Ultano
Gómez, text d’Albert Riera, il·lustració de Montse Mayol i maquetació
de Rosa Mayol, finalment, es va convertir en la primera publicació
editada completament per l’Escola de Música del Gironès.
Anem a fer migdiada esdevé l’obra cabdal en la finalitat educativa i
pedagògica que sempre ha perseguit l’EMG. Tant és així, que amb
l’edició del conte cantata s’ha pretès estendre tot el treball que atresora aquesta publicació i que els lectors més joves i els adults se sentin atrets amb la seva lectura. A més, Anem a fer migdiada va estar
pensada també perquè els centres escolars i les escoles de música,

Curs 2011-2012
El curs 2011–2012 va arrencar a l’Escola de Música del Gironès amb
la xifra rècord d’alumnat 1.113. Per primera vegada en els seus 23
anys d’història, l’EMG depassava la barrera del miler d’alumnes.
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Instrument
Piano
Guitarra
Flauta travessera
Violí
Violoncel
Flauta de bec
Percussió
Clarinet
Contrabaix
Viola
Cant
Saxòfon
Acordió
Bateria
Fagot
Trompeta

La distribució d’alumnes per aules es pot copsar en la taula següent:

Aula
(Municipi)
Aiguaviva
Bescanó
Bordils
Campllong
Cassà de la Selva
Celrà
Cervià de Ter
Flaçà
Fornells
Llagostera
Medinyà (Sant Julià)
Quart
Salt
Sant Gregori
Sant Jordi Desvalls
Sant Julià de Ramis
Sarrià
Taialà (Girona)
Vilablareix
TOTAL:

Nombre
d’alumnes
12
43
69
10
109
127
71
29
173
68
8
51
86
58
16
45
63
29
46
1.113

El creixement de l’EMG ha
estat d’un 16% (156 alumnes)
respecte al curs anterior.
Aquest fet demostra i constata
la vigorositat de l’escola arreu
de la comarca del Gironès i
també la consolidació del
model de gestió descentralitzat i del projecte d’ensenyament musical de qualitat que
proposa.

Instrument
Guitarra
Piano
Violí
Clarinet
Saxòfon
Bateria
Contrabaix
Percussió
Flauta de bec
Flauta travessera
Flabiol i tamborí
Trompeta
Violoncel
Oboè
Tenora
Tible
Fagot

Nova aula de l’EMG: Sant
Gregori

L'Escola de Música del Gironès
(Organisme Autònom del
Consell Comarcal del Gironès)
i l’Ajuntament de Sant Gregori
varen signar un conveni per a
la implantació d’una aula de
música en aquest municipi.
Amb aquesta obertura, a partir del curs 2011-2012 s’amplia el nombre d’aules de l’EMG fins a 19, i abasta 18 municipis de la nostra
comarca. L’aula es troba físicament a l’escola pública de Sant Gregori
Agustí Gifre.
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Sexe

Alumnes

Distribució instr

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

254
82
47
39
9
6
6
5
5
5
4
2
1
1
1
1

54,27%
17,52%
10,04%
8,33%
1,92%
1,28%
1,28%
1,07%
1,07%
1,07%
0,85%
0,43%
0,21%
0,21%
0,21%
0,21%

Sexe

Alumnes

Distribució instr

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

107
89
19
14
11
8
8
8
5
5
3
3
3
2
2
2
1

36,90%
30,69%
6,55%
4,83%
3,79%
2,76%
2,76%
2,76%
1,72%
1,72%
1,03%
1,03%
1,03%
0,69%
0,69%
0,69%
0,34%
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Promoció Econòmica

PROGRAMES DE FORMACIÓ I TREBALL PER A JOVES DEL GIRONÈS

En total es van formar en competències clau 44 joves de la comarca del
Gironès.

NOVES CASES PER A NOUS OFICIS

Tot seguit es va iniciar la formació professionalitzadora, que va ser diferent per a cada un dels municipis. En el cas de Celrà, es va realitzar l’especialitat d’empleat d’oficina, i es van formar 10 alumnes; a Llagostera,
l’especialitat de tasques bàsiques de restaurant i bar, i es van formar 17
persones, i finalment, a Sarrià de Ter, es va dur a terme l’especialitat d’operari de magatzem i es van formar 15 persones.

El Consell Comarcal del Gironès l'any 2010 va posar en funcionament el
projecte "Noves Cases per a Nous Oficis " cofinançat pel Servei
d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, amb un mòdul
d'Atenció a la Infància.
Aquest projecte és un programa públic d'ocupació amb la finalitat de
donar formació i treball a joves amb edats compreses entre els 16 i 24
anys en situació d'atur i facilitar la seva incorporació al mercat laboral.

Així doncs, el programa SUMA’T ha permès oferir formació professionalitzadora a un total de 42 joves de la comarca del Gironès.

Els municipis participants són 5: Fornells de la Selva, Quart, Sarrià de Ter,
Sant Julià de Ramis i Vilablareix. En els espais cedits per aquests municipis s’han portat a terme les dues fases , una primera fase de formació i
una segona fase de pràctiques en les seves llars d' infants i ludoteques.

Un cop realitzada la formació professionalitzadora i després de contactar
amb diverses empreses de la comarca, es van poder realitzar un total de
9 contractes de formació per als alumnes del SUMA’T.

A la vegada, en el marc d’aquest programa, també s'ha ofert a alguns
municipis de la comarca la possibilitat de poder comptar amb un grup
de professionals ben formats per donar el servei necessari en els seus
espais educatius.

Paral·lelament a tot el projecte els alumnes del programa SUMA’T han
estat inscrits a l’Institut Obert de Catalunya (IOC) per tal que poguessin
cursar en línea els mòduls necessaris per poder assolir el Graduat en
Educació Secundària.

Programa SUMA’T- Qualificació i ocupació per als joves

PROGRAMA DE SUPORT A LA INSERCIÓ

El programa SUMA’T, subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i
el Fons Social Europeu, pretén incrementar la formació i l’ocupabilitat de
les persones joves, mitjançant la formalització de contractes per a la formació.

DISPOSITIU D’INSERCIÓ DEL GIRONÈS
Des del desembre de 2010 i mitjançant cofinançament del Servei
d’Ocupació de Catalunya a partir del programa de Plans Operatius 2010,
el Consell Comarcal del Gironès disposa d’un Dispositiu d’Inserció
Laboral. Conjuntament amb els consells comarcals del Baix Empordà i la
Selva i coordinats pel Consell Comarcal de la Garrotxa s’ha desenvolupat
un Servei d’Orientació Laboral itinerant que actua a diversos municipis de
la comarca.

El programa SUMA’T va dirigit a joves majors de 18 anys i menors de 25
anys que no disposin del Graduat en ESO.
El Projecte SUMA’T al Gironès es va iniciar el desembre de 2010 i es preveu la seva finalització el maig de 2012.

Així doncs, una tècnica orientadora laboral es desplaça als municipis que
ho sol·liciten per desenvolupar actuacions d’assessorament i suport en la
recerca de feina.

Les actuacions realitzades són les següents:
Actuacions de formació:

Durant el 2011 s’han atès un total de 55 persones dels municipis
següents: Cassà de la Selva, Fornells de la Selva, Quart, Llagostera i Sant
Julià de Ramis.

• Formació en competències clau (100 h)
• Formació professionalitzadora (289 h)
• Formació per a facilitar l’obtenció del títol de graduat en ESO
Experiència professional en empreses mitjançant el contracte per a la formació.

SERVEI DE CREACIÓ D’EMPRESES
El Consell Comarcal del Gironès té un conveni amb l’ajuntament de Salt,
que forma part de la Xarxa Inicia de la Generalitat de Catalunya, per realitzar tasques d’assessorament i de suport a les persones emprenedores
de la comarca que vulguin crear el seu propi negoci.

El Consell Comarcal del Gironès, en iniciar el projecte, es va plantejar la
seva distribució a la comarca per facilitar l’accés al màxim dels joves
dels 25 municipis de la comarca que no disposaven de projecte. Així
doncs, es va acordar realitzar-lo als municipis de Celrà, Llagostera i
Sarrià de Ter.

Aquesta actuació està cofinançada per la Diputació de Girona, mitjançant
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Durant el 2011 es van orientar i/o informar un total de 53 persones, es
va realitzar assessorament a 34 possibles emprenedors, es van crear 9
empreses i actualment hi ha 14 empreses que es troben en procés de
consolidació.

El novembre del 2011 es va engegar la segona edició del programa YUZZ
a Girona i s’està donant suport a 20 joves emprenedors més a tirar endavant els seus projectes. La segona edició finalitzarà el mes de juliol de
2012.

PROGRAMA YUZZ

XEC SERVEI

Yuzz sorgeix des de la
Fundació Banesto, per
impulsar el talent jove i la
capacitat emprenedora. És
un trampolí jove de talent,
un concurs que selecciona i
impulsa el talent jove i l’esperit emprenedor. El concurs representa l’oportunitat de desenvolupar una idea que es té al cap per poder, finalment,
arribar a crear un projecte empresarial.

El projecte Xec Servei té com objectiu la promoció de l'ocupació en el
sector de serveis d'ajuda a domicili
per suprimir l'economia submergida del sector i donar suport a
domicili a les persones que ho
necessitin, mitjançant l'emissió de
xecs descompte per a usuaris i

Els candidats o candidates a esdevenir YUZZ han de tenir entre 18 i 30
anys i poden participar mitjançant un formulari que es pot trobar al
web www.yuzz.org. De totes les candidatures rebudes, es realitza la
selecció a cada ciutat per concertar una entrevista personal. Un màxim
de 20 persones seran les que conformin el grup de treball de cada
seu.

usuàries.
El Xec Servei s'integra dins la campanya "Domicilis per viure-hi”. Durant
l'any 2011 un total de 6 municipis de la comarca han participat en el
projecte: Aiguaviva, Fornells de la Selva, Quart, Sant Julià de Ramís,
Sarrià de Ter i Vilablareix, així com el mateix Consorci de Benestar Social
Gironès Salt.
S'han distribuït un total de 4.276 xecs, la majoria dels quals es concreten en tasques de suport a la persona i a la llar.

El Consell Comarcal de Gironès participa en el programa amb l’aportació
de l’espai físic que esdevé el centre d’alt rendiment en què es desenvolupen els projectes a Girona.
El conjunt de 20 participants seleccionats entre les més de 50 candidatures presentades corresponen al perfil de jove YUZZ: persones creatives, amb esperit emprenedor, amb idees i inquietuds, proactives, amb
interès d’envoltar-se de persones que vulguin desenvolupar el seu propi
projecte, conèixer experts en noves tecnologies i, a més, voler introduirse en un entorn amb recursos en l’àmbit formatiu i, sobretot, experimental.
Els 20 joves seleccionats en la primera edició estan treballant, la majoria tenen un perfil acadèmic tècnic, predominen els homes envers les
dones, i aproximadament, una quarta part ja han fundat una empresa o
són autònoms. Entre les seves ocupacions predomina la informàtica.

CONSUM
OFICINA COMARCAL D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CONSUMIDOR
DEL GIRONÈS
L’Agència Catalana de Consum ha delegat aquest 2011 les competències en matèria de consum a l’Oficina Comarcal d’Informació al
Consumidor del Gironès.
A partir d’aquesta delegació de competències l’OCIC del Gironès ha
assumit les següents funcions:
- Gestió de consultes i reclamacions
- Gestió de denúncies del seu àmbit
- Xerrades informatives de consum
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Promoció Econòmica

D’aquesta manera, les persones de la comarca del Gironès que van voler
crear la seva pròpia empresa durant l’any 2011 podien adreçar-se al
Consell Comarcal del Gironès i aquest els oferia un servei d’assessorament i seguiment a l’hora de dur a terme el procés d’emprenedoria.

El guanyador de la primera edició de Girona, Marc Capilla, amb el projecte EcoFriend, va viatjar a Silicon Valley amb la resta de guanyadors de
diferents ciutats en què es desenvolupa el programa, i finalment, entre
tots ells, en Marc va ser triat el guanyador com a millor projecte d’emprenedoria a l’àmbit estatal, fet que dóna molt valor a en Marc i al nivell del
seu projecte i els dels seus companys de la primera edició.

la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica de la qual el Consell
Comarcal del Gironès forma part.

Promoció Econòmica

- Realització d’activitats de difusió de polítiques de consum a l’ACC
- Foment de les pràctiques del consum responsable
- Realització d’activitats educatives de consum
- Col·laboració i coordinació amb ajuntaments
- Foment de l’arbitratge i de les adhesions a la JACC
- Actuacions inspectores.
Durant aquest 2011 l’Oficina Comarcal d’Atenció al Consumidor del
Gironès ha atès un total de 293 reclamacions i 288 consultes.
Actuacions realitzades:
- Consum responsable: dirigit a persones grans del municipi de Salt.
- Quines regles té el consum?: dirigit a joves del municipi de Bordils
- Xerrada a l’associació de comerciants del municipi de Sarrià de Ter
sobre les funcions de l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor
del Gironès envers els comerciants.
- Foment de l’arbitratge de consum a les empreses de la comarca
i l’adhesió de dues empreses de la comarca del Gironès.
- Actuacions inspectores. S’han dut a terme 100 actuacions inspectores
i 97 actuacions derivades de la Xarxa d’Alertes de l’Agència Catalana
de Consum.
Així doncs, aquest és el primer any que l’Oficina Comarcal d’informació
del Gironès ha desenvolupat actuacions per delegació de l’Agència
Catalana de Consum i esperem ampliar els serveis que oferim fins al
moment a la comarca.
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riència personal, per transmetre les sensacions del territori a la carta.
El Centre de Visitants del Gironès aglutina els serveis que es descriuen a
continuació:
• Oficina Comarcal de Turisme
del Gironès
Es tracta d’un nou servei situat a
la recepció de l’equipament,
destinat a l’acollida, l’atenció
individualitzada de consultes,
demandes d’informació, de
documentació i d’orientació dels
visitants. La central de reserves és un servei que s’ofereix des de la
mateixa Oficina Comarcal de Turisme. Posa a disposició del visitant la
possibilitat de contractar serveis diversos ubicats a la comarca (allotjament, activitats de turisme actiu, activitats culturals...).
Hi ha una proposta setmanal d’activitat al territori per a qualsevol visitant, turista i/o població local.

Àmbit Centre de Visitants del Gironès:
El Consell Comarcal del Gironès
engega una nova etapa amb la
creació i posada en funcionament del Centre de Visitants del
Gironès, inaugurat el passat 26
de març, ubicat al municipi de
Sarrià de Ter, una de les portes
d’entrada a la comarca.

• Espai de gastronomia. Espai
destinat principalment a la promoció de la gastronomia de la
comarca, a la cuina de proximitat, als productors locals, a l’essència del Club de Gastronomia
del Gironès. Una proposta singular de menú de tastets, ininterromput des de les 9.00 h, amb servei de cafeteria i restaurant, emplaçat també a la planta baixa. Aquest espai ha d’esdevenir un punt estratègic per descobrir el producte local i la gastronomia casolana, arrelada
a la filosofia de cuina de proximitat, cuina km.0 (slow food).

És un equipament, de prop de 900 m2, promogut, dirigit i gestionat pel
Consell Comarcal del Gironès, que inclou diferents serveis adreçats tots
ells a la promoció turística del territori a través de la descoberta del patrimoni cultural, històric i natural de la comarca. El projecte neix amb la
voluntat de contribuir de forma directa, a través d’un recurs turístic potent
i de cohesió, a la dinamització turística dels 27 municipis de la comarca
del Gironès.

• Espai botiga. Aquest espai, ubicat també a la planta baixa, es
destina a la comercialització i
promoció de productes vinculats al Gironès. La tipologia de
producte a la venda respondrà a
quatre grups: productes artesanals dels oficis més representatius del Gironès, productes alimentaris dels productors locals de la
comarca, productes de marxandatge de la marca “Gironès, terra de passeig” i productes de llibreria: mapes, guies, llibres vinculats al Gironès,
Costa Brava i Catalunya. Es dinamitzen accions com els "dimecres de
tast".

La creació del Centre de Visitants del Gironès implica generar un equipament turístic com a gran recurs turístic comarcal. Pretenem que sigui el
primer que es visiti per facilitar la descoberta de tots els altres, un equipament que té funcions d’oficina turística comarcal i de reserva de serveis, però també d’espai museogràfic i d’interpretació del territori, a més
dels serveis gastronòmics, educatius i comercials.
LA CARTA DE SERVEIS
El que singularitza el Centre és la combinació de serveis d’atenció al visitant amb una proposta de continguts de gran interès per viure una expe-
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La dinamització turística de la comarca 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”. L'any 2011 ha estat clau amb la posada en funcionament de l'equipament CENTRE DE VISITANTS DEL GIRONÈS, l'aparador
turístic per excel·lència dels nostres 27 municipis.
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• Espai d’exposicions temporals

tant i/o turista hi pot fer.

Es tracta d’un espai ubicat a la planta baixa de l’equipament. Aquest espai
es destina a l’acollida d’exposicions d’àmbit local i/o itinerants de caràcter
temporal, està pensat perquè els 27 ajuntaments hi tinguin un espai que
fomenti més la dinamització turística de la comarca i de les seves icones
turístíques.

- Àmbit Promoció:
Creació i edició del material promocional vinculat a la nova Oficina
Comarcal de Turisme, dins el Centre
de Visitants del Gironès. S’han fomentat les activitats de turisme actiu amb
campanya “Mou-te!” amb propostes
de senderisme guiat; accions de màrqueting en línia amb la interactuació
de les xarxes socials (facebook, twitter...); edició del 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 2011.

Es vincula el contingut de l’exposició amb el programa pedagògic que
s’ofereix a les escoles i centres educatius de Catalunya.
• Espai museogràfic-Centre d’Interpretació del Territori
Es tracta del principal centre d’interès de l’equipament que disposa de
272 m2, ubicats a la primera planta, un recurs turístic que es pretén que
sigui el primer a visitar en la descoberta de la comarca del Gironès.

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 global del
projecte turístic comarcal i
per afavorir un pla de sinergies entre els agents privats
i públics de la comarca en el procés de posada en marxa del nou equipament turístic. Es treballa sempre la millora de la competitivitat i del
capital humà, en
a q u e s t e s
accions.

El projecte museogràfic proposa la descoberta de la comarca a partir de
tres centres d'interès; el patrimoni, els personatges i les històries de vida.
El protagonisme de les noves tecnologies en tot l’espai expositiu permetrà al visitants seleccionar individualment els continguts a través d'un sistema de targeta intel·ligent digital personalitzada. Aquest espai presenta
un itinerari virtual que, a través de diferents recursos tecnològics, permet
fer una descoberta de la comarca i dels seus recursos naturals, culturals i
històrics.

Quant a fires,
s’ha participat
enguany amb un
projecte compartit entre els 8
consells comarcals i el Patronat
de Turisme Costa
Brava- Girona,
amb accions de
mercats de pro-

El projecte educatiu proposa 2 activitats diferenciades per a cada nivell
curricular entre l’educació infantil i la universitària. Ubicat a la planta primera, l’espai d’oficis i artesania consta de dues sales equipades per dur
a terme activitats i tallers, amb la finalitat de donar a conèixer i difondre
els oficis i l’artesania tradicional del Gironès i la seva influència en els processos productius, manuals i industrials que han configurat la comarca.
Jugar, descobrir, menjar i comprar són algunes de les accions que el visi-
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Hi ha hagut una campanya de comunicació amb publicitat en mitjans
de comunicació per afavorir la descoberta de la comarca. Enguany, amb
la revista Descobrir Catalunya, la revista Gastronomia i Oci, un espot a
la Xarxa de Televisions Locals, una campanya-concurs a Rac 1 i petites
insercions en premsa local.

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 a causa de la seva mida no es poden
enviar per correu electrònic, per tal que tothom en pugui disposar en línia.

Pel que fa a accions de relacions públiques, s’han organitzat 15 fam-trips

S’ha realitzat també una campanya de concursos en línia i amb RAC 1.
Sens dubte, l’acció més exitosa pel que fa a la promoció on-line 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 es formulava una pregunta diferent
en cada cas, amb tres possibles respostes, que el participant havia d’enviar
per participar. Els regals eren 2 paquets (2 guanyadors per concurs) formats
amb els regals que molt amablement els agents turístics de la comarca varen
cedir. Més de 150 persones varen participar en aquests concursos.
També s’ha fet assessorament en les propostes i en els projectes presentats
a diferents empreses i municipis que han sol·licitat coordinació turística.
També s’han mantingut sessions de treball tècniques trimestrals amb les
diferents àrees de turisme comarcal de les restants comarques gironines, a
fi i efecte de sumar esforços i experiències per activar els principis de complicitat positiva i coherència professional en el conjunt de propostes i accions
turístiques de les comarques gironines. L’àrea ha participat, políticament, en
les reunions del Consell d’Administració del Patronat de Turisme Costa
Brava-Girona, així com en diferents actes protocol·laris on ha calgut fer costat al sector.

amb agents turístics, amb institucions i amb equips docents, així com 6
press-trips per afavorir la nostra difusió en els mitjans de comunicació.
També s’ha col·laborat amb mitjans de comunicació: Programa Canal 33 i
Programa Terra d’amfitrions de la productora Volcano Grup per a Televisió
de Girona i Xarxa de Televisions Locals.
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.
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S’ha dinamitzat la pàgina 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 que
tenen lloc a la comarca,
invitant tots els seguidors, per tal de promocionar-los. En total, ja hi ha prop de 2000 seguidors i amics. També s’ha
mantingut 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, que els
enviïn per tal de penjar-los també i unificar-ho en una sola pàgina.

ximitat i Km.O. El Centre de Visitants ha estat present al SITC, Saló
Internacional
de Turisme de
Catalunya, i al
Mercat del Ram
de Vic. També
s’ha participat a
la Fira de
Mostres
de
Girona i a la
Fira del Pa i la
Xocolata
de
Sant Gregori.
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