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Els consells comarcals gironins iniciàvem el 2012 fent front comú contra la supressió
d’aquests ens i defensant-ne les funcions sempre al servei dels seus pobles i, en definitiva,
de la seva gent.
Vull ara exemplificar l’esmentat anteriorment, tot desglossant diferents activitats que,
durant el 2012, s’han endegat a la comarca del Gironès gràcies a l’esforç i la il·lusió de totes
les persones que conformen les diferents àrees del Consell Comarcal i que ho fan possible.
En l'àmbit de serveis socials cal destacar: la creació d’un banc permanent de productes de
suport a les dones afectades per càncer de mama i l'augment de les intervencions del
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt en resposta a l'increment de la demanda d’ajut
social. De la vessant més econòmica cal subratllar: la posada en funcionament d’una federació comarcal de comerç del Gironès, impulsada per PIMEC Comerç i pel Consell i
l’Expojove, amb la participació de 6.000 estudiants, convertit en tot un aparador de formació per lluitar contra l’atur i els ajuts al transport i menjador escolars.
Jaume Busquets i Arnau
President del Consell
Comarcal del Gironès

Pel que fa a la vessant cultural vull remarcar la 8a edició d'Escenaris, amb 65 representacions teatrals en 15 municipis de la comarca; el Festival Emergent, amb 42 espectacles de
circ, música i teatre, a 6 pobles del Gironès; la Casa de Cultura Les Bernardes renovada amb
projectes innovadors com les Beques Saltus de mecenatge per a joves creadors o el naixement de la primera escola d'escriptura creativa de les comarques gironines; els Banys
Àrabs, un referent turístic consolidat al Gironès, amb 97.535 visites durant els nou dies de
Temps de Flors, l’espai més visitat de l’exposició.
La icona del turisme a la comarca és el Centre de Visitants del Gironès, que va celebrar el
seu primer aniversari el mes de març, amb més de 10.000 visites i més de 17.000 consultes.
En medi ambient: el Gironès va estrenar també un mètode de reciclatge de càpsules de
cafè, una iniciativa pionera a la demarcació; la campanya ‘Això no es fa!’ destinada a evitar que hi hagi trastos als carrers i l’obertura del mercat de segona mà de la deixalleria de
Sarrià de Ter, un projecte ja consolidat a Celrà.
Vull subratllar, també, el concert de final de curs de l'Escola de Música del Gironès, a
l'Auditori de Girona, amb la participació de prop de 700 alumnes; la tasca del Servei de
Català amb activitats ja consolidades com el Voluntariat per la Llengua i l’activitat de
Poemes del Món, així com la unió dels consells esportius en els criteris de formació.
El Consell Comarcal del Gironès vol continuar donant cabuda a totes aquelles actuacions
que contribueixin a cobrir les necessitats reals dels habitants de la nostra comarca, que és
el nostre motiu de ser. Per fer-ho, però, necessitem el compromís i la complicitat de tots
plegats.
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Composició del Ple
President:
Vicepresident 1r:
Vicepresidenta 2a:
Vicepresident 3r:

Jaume Busquets i Arnau (CiU)
Lluís Freixas i Vilardell (CiU)
Cuca Maria Antònia Mascort i Boixeda (PPC)
Enric Bagué i Vilà (CiU)

Consellers comarcals
Josep Aliu i Mundet (CiU)
Domingo Álvarez i Álvarez (PSC)
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, substituït per Sònia Gràcia i Xuclà (CiU)
Susana Pascual i Pozo (ERC)
Albert Peracaula i Boschsacoma (PSC)
Josep Perich i Pons (CiU)
Glòria Plana i Yanes (PSC)
Joaquim Roca i Ventura (CiU)
Alfons Soler i Pou (PSC)
Josep Miquel Terrádez i Valmaña (CiU)
M. Àngels Vilà i Sastre (ERC)

Pressupost 2012
El Pressupost General es compon del Pressupost del Consell Comarcal del Gironès i del Pressupost de l’organisme autònom Escola de Música del Gironès.
Els imports són els següents:

General (consolidat)
Propi (Consell Comarcal)
EMG

2011
22.159.669,38
21.239.269,38
965.400,00

2012
17.244.587,86
16.305.466,56
984.121,30

%
-22,18
-23,23
1,93

Per àrees:

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

2011
1.344.079,00
1.663.745,00
498.226,20
7.389.192,71
6.196.088,13
3.319.804,83
672.078,35
156.055,00

2012
1.277.791,00
1.646.760,68
169.748,44
7.167.976,53
2.094.863,29
3.200.380,07
603.101,35
144.845,20
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%
-5,00
-1,00
-66,00
-3,03
-66,20
-3,58
-10,26
-7,69

Organigrama
PRESIDÈNCIA

Jaume Busquets i Arnau
VICEPRESIDÈNCIES

Lluís Freixas i Vilardell
Cuca M. Antònia Mascort i Boixeda
Enric Bagué i Vilà
GERENT

Carles Mulero i Punsí
SECRETARI

Jordi Batllori i Nouvilas
INTERVENTOR

Josep Maria Mullera Santaló
CULTURA

Roser Estañol i Torrent
·
·
·
·

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

SERVEI COMARCAL DE CATALÀ

Roser Estañol i Torrent
·
·
·
·

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

MEDI AMBIENT

SERVEIS ECONÒMICS

Sergi Baulida i Saiz

Lluís Freixas i Vilardell

· Recaptació i gestió de tributs
· Assistència als municipis
· Pressupostos

·
·
·
·
·
·
·

SERVEIS PROPIS

Sergi Baulida i Saiz
· Règim intern
ENSENYAMENT

Gestió de serveis públics
Residus municipals
Neteja viària
Recollida d'animals abandonats
Planificació ambiental
Agenda 21
EMAS

RECURSOS AMBIENTALS

Jordi Fàbrega i Vilà

Lluís Freixas i Vilardell

· Transport escolar
· Menjador escolar

· Educació ambiental
· Centre BTT Gironès
· Senderisme

BEQUES ESCOLARS

Jordi Fàbrega i Vilà

TURISME

· Ajuts de menjador escolar
· Ajuts de transport escolar

Joaquim Roca i Ventura
·
·
·
·
·

COOPERACIÓ MUNICIPAL

Lluís Freixas i Vilardell
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

Dinamització turística
Valoració dels recursos
Creació de nous productes
Assessorament turístic
Pla d'accions de promoció
turística

SERVEIS A LES PERSONES
SERVEIS SOCIALS

Mateu Parera-Nieto i Perich
(substituït per Enric Bagué i Vilà)
·
·
·
·

HABITATGE I OBRES

Lluís Freixas i Vilardell
· Oficina Comarcal d'Habitatge

·
·
·
·

SERVEIS INFORMÀTICS

Lluís Freixas i Vilardell
· Assessorament i manteniment
· Noves tecnologies
de la informació
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Serveis Bàsics d’Atenció Social
Servei d’Ajuda a Domicili
Servei tecnològic per al suport i cura
Serveis d’atenció a la infància
i a l’adolescència
Serveis de suport a les famílies
Serveis de suport a la comunitat
Serveis de suport a la dona
Serveis de promoció i autonomia
personal

SERVEI D'ATENCIÓ A LA GENT
GRAN

Mateu Parera-Nieto i Perich
(substituït per Enric Bagué i Vilà)
· Consell Consultiu de la Gent Gran
del Gironès
PROMOCIÓ ECONÒMICA

Estefania Carabellido i Bruns
· 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
AIGU
UAVI
AVIVA - (1))
Pl. Constitucional,
Constitucional
nstit
stituciona , 1
17181 AIGUAVIVA
AIG
GUAVI
A VA
AVI
A
Tel.
Tel
el. 972 23
23 50
50 07
Fax. 972 233 54 61
ajuntament@aiguaviva.com
ajuntament@aigu
ament@
ment
aviva.com
www.aiguaviva.info
www.aaigguaviva.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 10
Fax. 972 41 94 99
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.smartillemena.cat

JUIÀ - (12)
C. de Baix, 10
17462 JUIÀ
Tel. 972 49 02 30
Fax 972 49 02 30
ajuntament@juia.cat
www.ddgi.cat/juia

SANT ANDREU SALOU - (18)
Pl. de l'Església, s/n
17457 SANT ANDREU SALOU
Tel. 972 46 30 37
Fax. 972 46 30 37
ajuntament@santandreusalou.cat
www.ddgi.cat/standreu

SANT MARTÍ VELL - (24)
Pl. de l'Església, s/n
17462 SANT MARTÍ VELL
Tel. 972 49 04 01
Fax. 972 49 09 95
ajuntament@santmartivell.cat
www.santmartivell.cat

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. 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 de Sarrià, 71-73
17840 SARRIÀ DE TER
Tel. 972 17 02 11
Fax. 972 17 14 90
ajuntament@sarriadeter.cat
www.sarriadeter.cat

BESCANÓ
Ó - (2))
Pl. Joan Maragall,
Maragalll, 3
17162 BESCANÓ
Tel. 972 44 00 05
Fax. 972 44 27 02
ajuntament@bescano.cat
www.bescano.cat

CANET D’ADRI
R - (5)
5)
Rocacorba,
Av. Rocacorba
a, 21
17199 CANETT D’ADRI
Tel. 972 42 82 80
Fax. 972 42 95 13
ajuntament@canet-adri.cat
www.canet-adri.cat

BORDILS - (3)
Pl. Onze de Setembre, 1
17462 BORDILS
Tel. 972 49 00 03
Fax. 972 49 10 99
ajuntament@bordils.cat
www.bordils.cat

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
ajuntament@cerviadeter.cat
www.cerviadeter.cat

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.santjoandemollet.cat

VILABLAREIX - (26)
C. 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.flaca.cat

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)
Dr. Meseguer, 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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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.
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 supra-

municipals i la seva forma de gestió o altres formes associatives per a finalitats d’interès públic.
· Ser informat del Pressupost de la corporació i de
programes comarcals.
Durant l’any 2012 el Consell d’Alcaldes va
tractar els temes següents:
Reflexions sobre el contingut de la reforma de la
Llei de governs locals i hisendes locals i calendaris
previstos; exposició de la futura convocatòria
PUOSC i principals novetats; situació actual dels
ens locals i mesures iniciades pel Departament de
Governació i Relacions Institucionals; presentació,
a càrrec de la Diputació de Girona, del programa
d'impuls del Pacte d'Alcaldes i de les mesures d’avançament financer, per part de la Diputació,

Composició del Consell d’Alcaldes
Ajuntament d'Aiguaviva
Joaquim Mateu i Bosch
Ajuntament de Bescanó
Xavier Soy i Soler
Ajuntament de Bordils
Albert Serrats i Llach
Ajuntament de Campllong
Lluís Freixas i Vilardell
Ajuntament de Canet d’Adri
Jaume Frigolé i Torrentà
Ajuntament de Cassà de la Selva
Enric Bagué i Vilà
Ajuntament de Celrà
Daniel Cornellà i Detrell
Ajuntament de Cervià de Ter
Roser Estanyol i Torrent
Ajuntament de Flaçà
Josep Perich i Pons
Ajuntament de Fornells de la Selva
Mateu Parera-Nieto i Perich
Ajuntament de Girona
Carles Puigdemont i Casamajó
Ajuntament de Juià
Josep Mulà i Alofra
Ajuntament de Llagostera
Fermí Santamaria i Molero
Ajuntament de Llambilles
Josep Maria Vidal i Vidal
Ajuntament de Madremanya
Albert Peracaula i Boschsacoma
Ajuntament de Quart
Laura Vall·llosera i Casanovas
Ajuntament de Salt
Jaume Torramadé i Ribas
Ajuntament de Sant Andreu Salou
Francesc Xavier Casanovas i Busquets
Ajuntament de Sant Gregori
Jordi Noguer de Palol
Ajuntament de Sant Joan de Mollet
Ramon Costa i Palomeras
Ajuntament de Sant Jordi Desvalls
Jordi Corominas i Ribas
Ajuntament de Sant Julià de Ramis
Narcís Casassa i Font
Ajuntament de St. Martí de Llémena
Jaume Busquets i Arnau
Ajuntament de Sant Martí Vell
M. Àngels Vila i Sastre
Ajuntament de Sarrià de Ter
Roger Torrent i Ramió
Ajuntament de Vilablareix
David Mascort i Subiranas
Ajuntament de Viladasens
Alfons Soler i Pou
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envers els ajuntaments; sessions informatives,
impartides pel Departament d'Interior, sobre plans
de protecció civil, incendis de l'estiu de 2012,
mesures de prevenció a prendre fins al proper
estiu i actuacions durant les primeres hores d'emergència, així com la prevenció i actuació en
casos d’emergència davant incendis, inundacions i
nevades. Així mateix, el Consell d'Alcaldes del
Gironès va comptar, durant el 2012, amb la presència i la intervenció del president de la
Generalitat de Catalunya, Artur Mas; la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega i el conseller
d'Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena.

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

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

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

OFICINA D’HABITATGE
C. Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 21 32 62
Fax. 972 21 35 73
gestiosstt@girones.cat
SERVEI DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ
DE TRIBUTS. XALOC
C. Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 20 64 41
Fax. 972 21 35 73
www.xalocgirona.cat
SERVEI DE GESTIÓ
DE RESIDUS URBASER
C. Modega, 8
17457 Riudellots de la Selva
Tel. 972 31 47 79
Fax. 972 31 63 55

SERVEI DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA DEL GIRONÈS
C. Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 21 32 62
Fax. 972 21 35 73
www.girones.cat
maria.figuerola@girones.cat

UTE NETEJA VIÀRIA GIRONÈS
C. Corders 8
Polígon industrial Els Recs
17130 L’Escala
Tel. 972 77 60 22

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

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

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

DEIXALLERIA DE CASSÀ
Polígon Industrial
C. Pla de l’Estany, s/n
17244 CASSÀ DE LA SELVA
Tel. 972 46 46 91
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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 Joheria 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, Cervià de Ter.
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

PROJECTES FISCALITZATS DEL PUOSC
Aiguaviva
Bordils
Campllong
Canet d'Adri

Piscina municipal
Reforma de la coberta del pavelló municipal
Ampliació de l'Ajuntament
Soterrament de les xarxes aèries i ampliació
de la xarxa de gas a l'Av. Rocacorba
Cassà de la Selva
Rehabilitació de Can Trinxeria
Cervià de Ter
Cobriment de la pista polivalent 2a fase
Juià
Edifici polivalent 1a fase
Llagostera
Biblioteca
Madremanya
Ampliació de la Casa Consistorial
Sant Martí de Llémena Urbanització de la plaça Major i rehabilitació
de l'Ajuntament

Salt
Sant Gregori
Sarrià de Ter
Sant Joan de Mollet
Sant Jordi Desvalls
Vilablareix

LLISTAT REDACCIÓ MEMÒRIES VALORADES

LLISTAT REDACCIÓ PROJECTES
Campllong
Campllong
Fornells
Llambilles
Llambilles
Llambilles
Sant Andreu Salou
Sant Joan de Mollet
Sant Martí de Llémena

Comissaria de policia
Edifici per a centre cultural i biblioteca,
1a fase
Enllaç del carrer de Francesc Cambó
amb la rotonda de la Via Augusta
Nau polivalent municipal, última fase
Camí accés zona esportiva carrer
del Raval de l'Hors
Equipaments culturals del sector del Perelló
i Can Pere Màrtir: Llar jubilats
i ludoteca municipal

Ampliació local social 1a fase
Ampliació local social 2a fase
Passatge Avellaners
Pavimentació tram final St. Cristòfol
Urbanització carrer de les Escoles
Projecte d'activitat local sociocultural
Urbanització espai aparcament
Col·lector d'aigues pluvials
Pla parcial urbanístic SAU

Campllong
Flaçà
Flaçà
Flaçà
Llambilles
Sant Jordi Desvalls
St. Joan de Mollet

Viure al poble més
Pont sobre el riu Ter i (500 anys)
Remodelació camí cementiri
Pavimentació part del camí reial
Medi ambiental pavimentació tram final
Sant Cristòfol
Pont sobre el riu Ter i (500 anys)
Viure al poble més

LLISTAT PLANS AUTOPROTECCIÓ
LLISTAT DIRECCIONS D’OBRES
Campllong
Campllong
Campllong
Cassà de la Selva
Juià
Sant Andreu Salou
Sant Martí de Llémena
Sarrià de Ter

Bescanó
Bescanó
Campllong
Llambilles
Quart
Sant Gregori

Construcció altell magatzem
Ampliació local social 1a fase
Ampliació Ajuntament
Pavelló Poliesportiu 2a fase
Arranjament del cementiri
Adequació plaça Ajuntament 2a fase
Urbanització de la plaça i Ajuntament
Camp de futbol de gespa

Pla autoprotecció escola bressol Els Bescanonis
Pla autoprotecció escola bressol El Carrilet
Pla autoprotecció escola bressol El Tractoret
Pla autoprotecció Local Sociocultural
Pla autoprotecció escola bressol La Baldufa
Pla autoprotecció escola bressol Els Escarlets

LLISTAT REDACCIO PAM
Bescanó
Cervià de Ter
Llagostera
Viladasens
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Pla Inuncat i Infocat
Pla bàsic, Infocat, Inuncat, Transcat i Neucat
Pla bàsic
Pla bàsic, Infocat, Sismicat, Neucat, Inuncat

Gràfica de la CTAA des de 1989 fins a 2012

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 la Comissió
Tècnica Comarcal ha d’informar sobre
les activitats sotmeses al règim de llicència ambiental de l’Annex II.
La Comissió Tècnica d’Avaluació
Ambiental durant aquest any s’ha reunit 6 vegades i els projectes presentats
per a la sol·licitud de llicència ambiental han estat uns 9 expedients, amb un
mínin de 2 vegades per expedient.
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Oficina d’Habitatge del Gironès
ticulars a persones que cerquen un habitatge a un preu baix.

L'Oficina d'Habitatge del Gironès dóna informació i assessorament a la ciutadania en totes les matèries relacionades amb habitatge, incloses les línies d’ajuts del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012.

Els propietaris ens cedeixen els seus pisos buits per posar-los a lloguer amb
unes garanties de cobrament i uns serveis gratuïts com assegurança, tramitació de tota la documentació, seguiment d'incidències, i visita al pis.

PROGRAMES QUE GESTIONEM:

D'altra banda als llogaters inscrits en la borsa, els oferim aquests pisos a un
preu més reduït del que actualment es troba al mercat lliure, i només aportant
un mes de fiança.

Prestacions econòmiques per al pagament del lloguer
Aquestes ajudes estan destinades a persones amb una renda baixa i que han
de fer front a un lloguer.

Estem treballant per donar a conèixer aquest servei a tots el municipis de la
comarca a través de cartes als ajuntaments i sessions informatives als pobles.

L'any 2012 es van tramitar 51 sol·licituds.
Inscripcions al Registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial

S'han incorporat 3 pisos nous al programa i s'han realitzat els seguiments de
3 pisos captats anteriorment.

El registre de sol·licitants és un servei per a les persones que busquen un pis
de protecció oficial, tant de compra com de lloguer. És un registre únic per a
tot el territori català i facilita a l'Agència d'Habitatge la recerca d'aquestes
persones en funció de les seves necessitats a l'hora de buscar un habitatge.

Gestió de la Renda Bàsica d'Emancipació (RBE)

Assessorament a la propietat i la gestió de l’habitatge en els programes de mediació

Des del mes de setembre hem incorporat a la nostra borsa el servei de RBE.
Tot i que aquestes ajudes estan tancades per a nous sol·licitants, sí que hi ha
moviment pel que fa a canvis de dades en els expedients (canvis de domicilis,
de comptes corrents...)

El programa de mediació és una eina que ens serveix per oferir pisos de par-

Ens van traspassar una borsa de 289 expedients.

S'han realitzat 25 inscripcions.
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L'oficina del Gironès tramitaria els expedients i faria les entrevistes i els informes previs per tal que l'Agència fes de mediador amb l'entitat bancària.

Sessions informatives sobre habitatge als municipis de la comarca
Tal com hem comentat abans, s'estan portant a terme unes sessions informatives sobre habitatge a la comarca, on es tracten els temes més rellevants
sobre habitatge social. El programa de mediació és el més important, tot i que
també s'informa sobre les ajudes que existeixen actualment. Hem organitzat
sessions als municipis de Celrà i Sarrià, i hem tingut reunions amb
l'Ajuntament de Quart.

Atenció telefònica i presencial
La finalitat més important d'aquesta oficina és l'atenció al ciutadà. El 2012
hem atès telefònicament o presencialment, 899 consultes..
Es fa també atenció al públic a l’Ajuntament de Llagostera gràcies a un conveni de col·laboració específic per descentralitzar l’oficina d'atenció al públic
en matèria d’habitatge i per dur a terme totes les gestions dels programes
d’habitatge que tenen concedits pel Pla de barris, així com totes les gestions nostres.

Ofideute
Estem tramitant el conveni amb l'Agència de l'Habitatge per poder dur a
terme des de la nostra oficina la gestió de l'Ofideute.
Aquest servei ofereix la possibilitat de poder mediar amb les entitats bancàries els deutes que tenen els usuaris i poder arribar a un acord per al pagament de les quotes i evitar així els desnonaments.

Soterrament de gas i serveis a l'av. Rocacorba
de Canet d’Adri

Ampliació de l’Ajuntament de Campllong

Portada d'aigua potable al veïnat
de la Vilosa a Sant Martí Vell

Millores al camp de futbol de Sarrià de Ter
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A continuació detallem els cursos presencials organitzats pel Servei Comarcal de
Català del Gironès.

Servei Comarcal de Català del Gironès
L'any 2012 s'ha creat la pàgina web del Servei Comarcal de Català del Gironès
(www.cpnl.cat/girones). S'hi pot trobar una breu pinzellada de la història del
Servei, un resum dels àmbits d'actuació, informació dels cursos de català per a
adults i un recull de notícies sobre activitats dutes a terme. A través d'aquesta
pàgina es pot enllaçar amb altres pàgines de serveis i oficines de català i amb el
Centre de Normalització Lingüística de Girona. També hi ha enllaços amb les xarxes socials i amb el blog del programa Voluntariat per la llengua. S'està treballant perquè a través de les webs de tots els ajuntaments de la comarca es pugui
accedir a aquesta pàgina.

Febrer - juny 2012

Municipi
Cassà

Llagostera

Durant aquest any, s'ha fet una àmplia difusió de les activitats promogudes pel
Servei de Català als mitjans de comunicació locals i comarcals: El Punt, Diari de
Girona, Cassà Digital, Llumiguia (Cassà de la Selva), El Poll (Llagostera), Forn
d'Anells (Fornells de la Selva), Ràdio Cassà, TV de Llagostera, Butlletí Municipal
de Bordils i a través de les pàgines web de l'Administració local.

Bordils

Nivell
2 cursos inicials
Bàsic 1
Bàsic 2
Curs inicial
Bàsic 1
Bàsic 2
Elemental 1
Curs inicial

Juliol 2012

Municipi
Cervià

Octubre 2012 - febrer 2013

Municipi
Cassà
Llagostera

Girona
(Consell
Comarcal

Cursos de català

Nivell
Curs inicial

Nivell
Curs inicial
Bàsic 2
Curs inicial
Bàsic 1
Bàsic 3
Nivell superior
(Aquest curs té
una durada de
90 h. Acaba el
mes de juny
de 2013)

El Consorci per a la Normalització Lingüística organitza cursos de català per a
adults de nivells molt variats: nivell inicial, nivell bàsic (B1, B2 i B3), nivell elemental (E1, E2 i E3), nivell intermedi (I1, I2 i I3), nivell de suficiència (S1, S2 i S3)
i nivell superior (D).

Alumnes parla.cat

A més dels cursos presencials, hi ha l'oferta de cursos semipresencials a través de la
plataforma parla.cat (www.parlacat.cat). El
Servei Comarcal de Català del Gironès ofereix aquesta modalitat, que combina l'aprenentatge totalment en línia amb unes
sessions presencials per treballar especialment les tasques orals.

El parla.cat és un espai web per a l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua
catalana. A més de la modalitat semipresencial, hi ha les modalitats lliures i en
línia amb tutoria.

14

Assessorament lingüístic

parella lingüística. Podeu llegir l’entrevista al blog del Voluntariat per la llengua: http://blocs.cpnl.cat/vxlgirona/.

Durant el 2012, el Servei Comarcal de Català del Gironès ha revisat un total
de 1.010 pàgines, que es distribueixen per sectors tal com representa el gràfic següent.

El mes de febrer es
va organitzar una
sessió de recursos
lingüístics i llenguatge no sexista per a
personal que participa a l'acollida lingüística a la comarca, amb l'assistència
de 14 persones.

8

A més de les activitats directament lligades a Voluntariat per la llengua i de
les activitats didàctiques a l'aula, durant l'any s'organitzen actes per a alumnes i voluntaris i aprenents, però també oberts a tota la població en general.

64

El mes d'abril, per celebrar la Diada de Sant Jordi, va tenir lloc a Llagostera
l'activitat anomenada Poemes del Món, una lectura de textos poètics en
diverses llengües, acompanyada d'imatges i músiques, que reflecteixen la realitat multicultural i la diversitat lingüística de les nostres contrades. L'acte es
va concloure amb la degustació de plats típics de diferents països.

109

829

A. local
Economia
Organitzacions
Altres sectors

Com a activitat de final de curs i de coneixement de l'entorn, es va organitzar
una excursió a les Gavarres.
El Servei de Català del Gironès col·labora també amb Ràdio Vilablareix amb
l'espai El català correcte, que pretén acostar als oients les correccions de conceptes i expressions que sovint es diuen malament.
A totes aquestes activitats, s'hi poden afegir altres actuacions com ara la distribució de cartes al reis o de calendaris durant la campanya de Nadal, la
col·laboració a Expojove, la participació a plataformes o eines de coordinació
del territori que permeten actuar amb transversalitat: Taula de Diàleg i
Participació de Cassà de la Selva o Pla d'inclusió Gironès-Salt, la integració en
comissions d'elaboració de material per a l'Administració local o per al sector
socioeconòmic o les visites personalitzades.

El Servei Comarcal de Català del Gironès, al llarg del 2012, ha participat a 7
processos de selecció de personal als municipis de Canet d'Adri, Celrà,
Fornells i Llagostera.

Aquest programa es porta a terme des de fa temps a Cassà i a Llagostera. Se
n'han fet dues edicions, de desembre de 2011 a març de 2012 i de març a juny
de 2012, i hi han participant unes 35 persones a cada edició.
El mes de novembre es va fer una nova presentació del programa a
Llagostera, en el marc del Correllengua 2012, en coordinació amb l'entitat llagosterenca Joves per la Terra i altres entitats d'aquest municipi.

Excursió
a les Gavarres

El mes de desembre es va fer la presentació del programa a Cassà de la Selva,
que es va completar amb la projecció del documental The Human Tower gràcies a la col·laboració del Cineclub Vuitimig.
Els voluntaris i aprenents participen al llarg de l'any a les activitats organitzades tant pel Servei de Català del Gironès com pel Centre de Normalització
Lingüística de Girona, com ara una trobada de voluntaris que es va fer a Salt,
el mes de març, o una visita a Girona, Temps de Flors, el mes de maig.

Entrevista a
Els Amics
de les Arts

Una de les activitats curioses va ser l'entrevista que va fer un "trio lingüístic"
de Cassà de la Selva al grup musical Els Amics de les Arts. La idea va sorgir
perquè una cançó d'aquest grup, L'affair Sofia, té com a protagonitsta una

Articles Bon Preu revisats
pel SCC del Gironès
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Ajuts econòmics

Esports

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 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 molt importants per a l’ésser humà. Amb aquest
objectiu s’ha distribuït material esportiu a persones que han participat a alguns
campionats i s’ha ajudat les entitats esportives a través d’ajuts econòmics.

Els ajuts econòmics són per sufragar les despeses a les entitats esportives
dedicades a la formació de menors, i per sufragar les despeses per a l’organització d’una competició.
Al llarg de l’any s’han atorgat 9.738,00 euros. Aquest import s’ha destinat a
entitats esportives i centres d’iniciatives socials. El 70,73 % de l’import,
6.888,00 euros, ha estat concedit a través de la convocatòria ordinària destinada a entitats esportives i la resta s’ha atorgat com a ajudes econòmiques
extraordinàries a entitats procedents de 10 municipis diferents de la comarca
del Gironès.

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/ores i entrenadors/ores, cessió de
material esportiu, organització de colònies...

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 2012
BESCANÓ
BORDILS
CASSÀ DE LA SELVA
FLAÇÀ
FORNELLS DE LA SELVA
GIRONA
LLAGOSTERA
SALT
SANT GREGORI
SARRIÀ DE TER
FUNDACIONS

Distribució de material
Al llarg del 2012 s’ha lliurat material a 23 entitats esportives i 13 ajuntaments
procedents de 16 municipis de la comarca del Gironès. Entre el material entregat hi ha els trofeus, les medalles, les samarretes i les dessuadores. Cal destacar que la majoria de sol·licituds rebudes de les entitats esportives són per a
trofeus.
A continuació es presenta una relació del material distribuït en forma de taula
i de gràfica.

Material

Unitats

Trofeus
Medalles
Samarretes
Dessuadores
TOTAL

220
543
90
125
978

12,78%

2
1
2
1
1
10
2
1
2
4
7
33

625,00
148,00
454,00
130,00
269,00
2.257,00
644,00
191,00
402,00
682,00
1.050,00
6.888,00

SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES 2012
BORDILS
CELRÀ
CERVIÀ DE TER
FORNELLS DE LA SELVA
GIRONA
SANT JORDI DESVALLS,
AJUNTAMENT
SARRIÀ DE TER
SARRIÀ DE TER
AJUNTAMENT

22,49%

9,20%

Trofeus
Samarretes
Medalles
Dessuadores

55,52%

16

1
1
1
1
2
1

300,00
150,00
300,00
300,00
600,00
300,00

2
1

600,00
300,00

10

2.850,00

El Consell Esportiu del Gironès al llarg de l'any 2012 ha estat desenvolupant
un seguit de programes destinats a la promoció de l'esport entre la població
escolar, amb l'objectiu de fomentar la pràctica de l'activitat física i esportiva
en les diferents franges d'edat escolar.
Participació per programes
14000

13045

12000
10000
8000

5319

4968

2000

68

Una altra vessant esportiva que no deixem de banda està relacionada amb la
formació esportiva, ja que entenem que és un fonament bàsic per a la materialització de la nostra filosofia. En aquest sentit, des del Consell Esportiu treballem al llarg del curs amb l'escola de Tutors de Joc de futbol-7 que forma
els àrbitres de les nostres lligues comarcals perquè facin de guies del joc i ajudin els participants a conèixer millor les regles del joc i del fair play, i també,
realitzem formacions als educadors de futbol entorn als valors esportius i
pedagògics. També oferim cursets d'iniciació a tècnics esportius que permeten
obtenir de la Generalitat de Catalunya, comporten en assolir-los, un certificat
homologat.

0

PCEE

JEEC

Plans
Promoció

Lleure

Com es pot observar a la gràfica anterior el total de participacions en cadascun dels programes suma 23.400, una xifra prou important pel que fa als
índexs de pràctica esportiva.
El Pla català d'esport a l'escola (PCEE) és un programa dissenyat pel
Departament d'Ensenyament i la Secretaria General de l'Esport de la
Generalitat de Catalunya, pensat per impulsar i incrementar l'índex de pràctica d'infants i joves a les instal·lacions dels centres educatius (tant de primària com de secundària). El darrer any ha estat el programa amb major participació, i ha representat prop del 56% del total de participants.

La novetat més destacada del 2012 pel que fa als a l’activitat del Consell
Esportiu és que conjuntament amb l’Àrea de Medi Ambient del Consell
Comarcal, hem iniciat la dinamització dels Parcs Urbans de Salut i la Xarxa
d'Itineraris Saludables, un projecte impulsat per Dipsalut. Es tracta d''un
programa que pretén promoure i facilitar hàbits de salut entre la ciutadania.
Per consolidar la instal·lació i l'ús dels parcs arreu del territori, una persona
experta en la matèria d'activitat física amb adults i gent gran desenvolupa
diverses dinamitzacions a cada parc. El Consell ha dinamitzat les sessions a
quinze parcs de deu municipis de la comarca i la bona acceptació del programa està consolidant un nou pilar del nostre sistema esportiu.

En relació amb els Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC), s'han celebrat diverses competicions escolars d'esports col·lectius com el futbol-7, el
bàsquet, l'handbol o el vòlei i, d'esports individuals com la gimnàstica artística, la rítmica o el patinatge. Una de les característiques més rellevants d'aquest programa és que es tracta d'una vessant de l'esport educativa i recreativa, que deixa en un segon terme la competició.
Els plans de promoció que s'han dut a terme entorn als esports de rugbi,
handbol, judo i vòlei han estat un èxit de participació entre les escoles i els
instituts de la comarca. Es tracta d'uns programes que tenen per objectiu
apropar als infants i joves als esports més minoritaris i fer-los partícips d’experiències esportives, que molt sovint no tenen a l'abast de la mà, ja sigui pel
material i les instal·lacions específiques necessàries que requereixen la posada en pràctica o per la necessitat d'un especialista de l'esport determinat.
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Esports

4000

L’Àrea de Joventut, amb la voluntat de revisar i adaptar les polítiques de joventut als interessos dels municipis i del Consell Comarcal, ha impulsat el PLA
COMARCAL DE JOVENTUT 2009-2012 dirigit des de l’Àrea de Joventut amb la
complicitat de les diferents àrees en què està organitzat el Consell Comarcal del
Gironès i amb el suport de la Taula de Tècnics i Tècniques de Joventut del Gironès.

rem mancomunant els serveis de joventut i impulsant
el programa de serveis a la ZONA JOVE DE LA LLERA
DEL TER.
Aquests serveis han impulsat actuacions diverses
orientades a iniciar la creació d’un servei públic que
faciliti un espai; a impulsar un procés participatiu per
dinamitzar les demandes reals des joves i impulsar i
oferir suport a les entitats juvenils i finalment fomentar la participació jove.

Joventut

En aquest Pla s’estableix una metodologia de treball, d’optimitzar recursos, de
sumar esforços i d’assegurar el diàleg entre les administracions locals. Pretenem
que el Pla comarcal de Joventut permeti a les administracions locals aconseguir
que les persones joves puguin desenvolupar el seu projecte de vida.

La tasca que s'impulsa va dirigida a oferir un espai de convivència i d’intercanvi
amb i per als joves; impulsar activitats que dinamitzin les demandes del jovent
dels pobles petits; promoure la participació activa dels col·lectius juvenils; facilitar el desenvolupament i estimular la participació dels joves en l’organització i la
gestió d’accions destinades i vinculades al jovent.

S'han definit 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 al Consell Comarcal del Gironès.

Les línies de treball són:
1. Tardes Joves (informació juvenil)
2. Activitats d’oci, lleure i cultura
3. Pidce a Institut de Celrà
4. Orienta’t
5. Em faig gran
6. Gen 94’
7. Bus Jove a.... de dia i de nit
8. Borsa jove de la Zona jove
de la Llera del Ter
9. Projecte 1316
10. Delegats/ades de curs a Institut de Celrà
11. Suport a les entitats juvenils
12. Treball comunitari: participació
en les activitats del municipi.

PROGRAMA DE SUPORT ALS AJUNTAMENTS DEL GIRONÈS
Assessorament per a les polítiques de joventut
En aquests moments hi ha 14 municipis que impulsen un Pla local de Joventut
(2012-2015): Bordils, Bescanó, Cassà de la Selva, Celrà, Cervià de Ter, Flaçà,
Llagostera, Girona, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Jordi Desvalls, Viladasens i
Vilablareix.
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.
L’any 2012 els tècnics del Consell Comarcal han pogut fer el seguiment de 17
casals infantils de lleure per a infants i joves i 3 visites informatives a activitats
no notificades.

Programa de suport a l’oficina jove del Gironès
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.

Mancomunament de serveis de joventut
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 a través d’introduir la figura de diferents professionals de joventut.

Taula de professionals de joventut
La Taula comarcal de professionals de Joventut del Gironès (tècnics, dinamitzadors, agents i informadors) facilita la coordinació i la mancomunació d'activitats dirigides a la població jove de la comarca. Les trobades faciliten seguir les
polítiques de joventut municipals, intercanviar propostes i proposar activitats

L'any 2012 s'han establert per conveni els serveis de joventut amb els ajuntaments de Sant Julià de Ramis i Llagostera. Amb els municipis petits de Bordils,
Cervià de Ter, Flaçà, Sant Jordi Desvalls, Sant Julià de Ramis i Viladasens col·labo-

18

Mesos abans, al setembre, es va organitzar un Bus de Nit a les Festes del Tura per
als municipis de Sant Gregori i Vilablareix, que van utilitzar 51 joves.

Ruta 1
Ruta 2
Ruta 3
Ruta 4
Ruta 5
Ruta 6
Ruta 7
Ruta 8

PROGRAMA DE SERVEIS MANCOMUNATS AMB AJUNTAMENTS DEL GIRONÈS
Trobada de delegats/ades d’ESO
L’any 2012, 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’hava deixat de fer durant dos cursos, 2008/2009 i 2009/2010.
El divendres 13 de gener, es va realitzar aquesta jornada de delegats/ades d’ESO
a la Marfà de Girona. Està dirigida als grups 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 a l’àmbit personal.

Tiquets
617
442
112
148
233
75
1722
3.582

T. nit
642
526
658
330
845
232
184
27
3.611

Bonobus
42
39
1

797
879

Jove

Altres
16
51

0

67

Total
1317
1058
771
478
1078
307
184
2546
8.139

Bus de dia a Waterworld, a TV3 i a Port-Aventura
El dimecres 4 de juliol, amb el jovent de la Zona Jove de la Llera del Ter i de
Vilablareix, es va organitzar una sortida
a TV3 per anar de públic al programa El
gran dictat. El bus es va omplir amb 18
joves de Zona Llera i 37 de Vilablareix.

Curs d'alfabetització digital

Per al divendres 6 de juliol, un any més,
la taula de dinamitzadors del Gironès
va promoure fer una sortida conjunta
al parc aquàtic per celebrar l’inici de

S'han realitzat 8 cursos de quatre sessions coordinats per l'Oficina Jove del
Gironès amb el propòsit de formar en matèria d'alfabetització digital per a la
recerca de feina.
VILABLAREIX: 5/12/19/26 de març
CASSÀ: 6/13/20/27 de març
LLAGOSTERA: 7/14/21/28 de març
SALT: 9/16/23/30 de març
CELRÀ: 12/19/26 de març i 2 d'abril
SANT GREGORI: 15/22/29 de març i 4 d'abril
ZONA LLERA (Bordils): 10/17/24 d'abril i 8 de maig
GIRONA: 12/19/26 d'abril i 3 de maig
Bus de dia i de nit a ....
Donant continuïtat a la iniciativa d’organitzar un servei
d’autobusos de nit durant les Fires de Girona per unir els
municipis de la comarca del Gironès, entre els dies 26
d’octubre i 3 de novembre (5 nits), es van establir 8 línies
de servei que unien 21 municipis de la comarca.

l’estiu. Els pobles que hi van participar van ser: Celrà, Llagostera, Quart i Zona
Jove de la Llera del Ter (Bordils, Cervià de Ter, Sant Julià de Ramis, St. Jordi
Desvalls i Viladasens). Entre tots van fer un grup de 110 persones, o sigui que es
van organitzar dos busos de 55 places.
El dissabte 14 de juliol es va organitzar una sortida a Port Aventura. Es va orga-
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Joventut

conjuntes entre joves de diferents poblacions del Gironès. En
formen part els municipis de: Cassà de la Selva, Celrà,
Fornells de la Selva, Girona, Llagostera, Quart, Salt, Sant
Gregori, Vilablareix i els sis de la Zona Jove de la Llera
del Ter.

s’ha pogut visitar els 31 estands i assistir a les diferents activitats organitzades.
Durant quatre dies s’ha pogut 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.
L’any 2012 van visitar la Fira 6107 joves de comarques gironines.

Joventut

Campanya Alimentació

nitzar un autobús de 60 places que es va omplir amb 28 joves de Vilablareix i 28
més dels 6 pobles de la Zona Jove de la Llera del Ter.
El dimecres 4 d'octubre es va fer un segon bus per anar de públic al programa La
Partida de TV3. El bus es va omplir amb 18 joves de Zona Llera i 13 joves de Vilablareix.

Durant el curs 2011-2012 es va portar a terme la catorzena edició d’aquesta
campanya. Hi participen 12 centres de la comarca amb un total de 950 alumnes
distribuïts en 24 jornades. Es va començar un primer període del 21 de novembre al 14 de desembre de 2011, i un segon període del 20 de febrer al 21 de maig
de 2012.
Els objectius de la campanya continuen essent principalment promoure l’alimentació saludable, i intentar transmetre la importància que té l’alimentació en molts
àmbits de la vida de les persones. També s’intenta incidir en molts dels aspectes
amb què es relaciona l’alimentació: factors culturals, socials, econòmics, de convivència, etc. La col·laboració de l’Escola d’Hostaleria fa possible poder oferir als
alumnes participants un menú degustació preparat pels alumnes de l’escola.
També permet tractar el tema de l’educació de les actituds en els àpats. En certa
manera, es treballa un protocol -bones maneres- a tenir present en determinats
actes socials.
Suport als Premis dels Treballs de Recerca de la UdG
L’any 2012, 2 treballs s’han presentat com a candidats als premis comarca del
Gironès dins els premis als treballs de recerca organitzats per la Universitat de
Girona. L’àrea de Joventut del Consell Comarcal del Gironès, fa anys que
és membre del jurat qualificador dels premis comarca del Gironès.

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

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

ALUMNES
2051
1095
1030
1150
368
308
105
6107

Fira Saló Formació i Ocupació
Aquest any, el mes de gener, s’ha
organitzat la setena edició del saló
Expo Jove al recinte de Fira de Girona
amb la voluntat d’informar dels serveis existents relacionats amb educació, ocupació i salut i habitatge.

El treball que va obtenir millor puntuació d’entre els que optaven al premi comarca del Gironès va ser “Les centrals hidroelèctriques de Bescanó" realitzat per
Fran Massaneda Feliu, estudiant de batxillerat a l’IES Castell d'Estela d'Amer.
Projecte europeu: SERVEI DE VOLUNTARIAT EUROPEU
En el marc del programa “La Joventut amb Europa” s'han aprovat dos projectes
del servei de voluntariat europeu. Amb aquesta acció s’ofereix als joves d'entre
18 i 25 anys la possibilitat de residir a l’estranger durant un període d'entre 6 i
12 mesos i col·laborar com a voluntaris en un projecte local en el país escollit. El
jove voluntari participarà en un projecte que li permetrà adquirir noves competències, ampliar els seus horitzons i descobrir un nou entorn cultural i social.

Del 24 al 26 de gener de 2012, de 2/4
de 10 del matí a 18.30 de la tarda,
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Consorci de Benestar Social Gironès – Salt

2- SERVEI D’AJUDA A DOMICILI

Està format pel Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Salt i des de la
seva creació, l’any 2006, planifica, organitza i gestiona els serveis socials de Salt
i de tots els municipis del Gironès, excepte Girona.

És el servei que es realitza a la llar de l’usuari i que està dirigit 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 SOCIALS BÀSICS

Serveis Socials

1- SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL (SBAS)
Els serveis bàsics d’atenció social són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiars i
socials.
Els SBAS s’organitzen territorialment i estan dotats d’un equip multidisciplinari
format per un/a treballador/a social i un/a educador/a social. Ubicats en cada
municipi de la comarca del Gironès, els SBAS ofereixen informació, orientació i
assessorament social, intervenció i diagnosi de determinades necessitats socials
i s’encarreguen de la gestió de prestacions econòmiques, tecnològiques i de servei, com 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.

Durant aquest any, s’han realitzat un total de 203 serveis d’atenció a domicili
(232, l’any 2011) i d’aquesta manera s’han atès persones que han presentat dificultats per valer-se per si mateixes o per una problemàtica familiar, xifra representa un 1,75% (un 2,03% el 2011) de cobertura de la població.
3- SERVEI TECNOLÒGIC PER AL SUPORT I CURA
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.
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 753 persones que disposaven del Servei de Teleassistència.

Municipis
Usuaris/àries Municipis
Usuaris/àries
Aiguaviva
4
Madremanya
2
Bescanó
40
Quart
23
Bordils
8
Salt
272
Campllong
5
Sant Andreu Salou
1
Canet d’Adri
3
Sant Gregori
16
Cassà de la Selva
117
Sant Joan de Mollet
3
Cervià
2
Sant Jordi Desvalls
7
Celrà
33
Sant Julià de Ramis
16
Flaçà
7
Sant Martí de Llémena
1
Fornells de la Selva
28
Sant Martí Vell
1
Juià
3
Sarrià de Ter
77
Llagostera
53
Vilablareix
18
Llambilles
10
Viladasens
3

Atenció social individual i familiar
Durant l’any 2012, s’han realitzat un total de 47.971 intervencions en els
diferents SBAS dels municipis del Gironès, o bé per a consultes d’informació,
orientació i assessorament o bé per rebre tractament i ajuda social en situacions
que ho requerien.

Municipis
Nbre. Interv.
Aiguaviva
596
Bescanó
3285
Bordils
634
Campllong
92
Canet d'Adri
119
Cassà de la Selva
3717
Celrà
1550
Cervià de Ter
358
Flaçà
436
Fornells de la Selva
1572
Juià
39
Llagostera
2923
Llambilles
291

Municipis
Nbre. Interv.
Madremanya
46
Quart
2224
Salt
24942
Sant Andreu Salou
28
Sant Gregori
746
Sant Joan de Mollet
234
Sant Jordi Desvalls
225
Sant Julià de Ramis
656
Sant Martí de Llémena
150
Sant Martí Vell
150
Sarrià de Ter
1781
Vilablareix
1152
Viladasens
25

SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS
El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt desenvolupa serveis especialitzats i
programes específics a la comarca del Gironès en matèria d’infància i adolescència, de suport a la família, d’atenció i suport a la dona, d’atenció a la nova ciutadania, de promoció de la salut i l’envelliment actiu de la gent gran, i de desenvolupament de programes d’inclusió social per tal de donar resposta a les situacions actual i emergents que causen l’exclusió social de determinats col·lectius.
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1- SERVEIS ESPECIALIZATS D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I A L’ADOLESCÈNCIA
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 prevenció, diagnòstic, tractament i seguiment dels infants en risc de desemparament, en situació de desemparament i/o maltractament infantil i llurs famílies. L’EAIA també
col·labora amb els agents de la xarxa social del territori i en la intervenció social
comunitària.
El total de casos (menors) atesos pel servei durant l’any 2012 és de 333,
dels quals 91 han estat atesos per primera vegada aquest any.
Projectes de prevenció de risc adolescents 12-16:
“FOTOACCIÓ” i Estratègies digitals per a la recerca de feina per a joves
“nini”
El taller d’habilitats socials Fotoacció és un projecte socioeducatiu preventiu de
grups petits als diferents municipis que
ho han sol·licitat. Conjuntament amb els
tècnics de joventut i els educadors dels
serveis socials es crea el grup de treball i
s’escull l’objectiu a tractar. Aquest any
2012, s’han pogut realitzar tallers als
municipis de Bordils (2 grups), Quart,
Llagostera i Medinyà amb la participació
d’un total de 44 joves adolescents.
Aquest taller serveix per entrenar en
habilitats socials i fomentar actituds prosocials davant les situacions de dilema o
de conflictes que es poden trobar els adolescents en aquesta etapa vital.
A més, s’ha col·laborat en el curs de joves premonitors organitzat per l’Àrea de
Joventut del Consell Comarcal del Gironès, i s’ha ofert una matinal de treball en
equip pràctic que ha facilitat aquest aprenentatge a 26 joves més de la comarca.

El taller d’estratègies digitals per a la recerca de feina per a joves “nini”
és un projecte pilot realitzat a Cassà de la Selva, que utilitza les xarxes socials
d’Internet i les noves tecnologies per a la recerca de feina, i sobretot per realitzar una alfabetització digital d’aquests joves de 16 a 20 anys que no estan treballant ni tampoc estan estudiant.
El projecte, l’han desenvolupat conjuntament la tècnica de joventut de Cassà de

2- SERVEIS DE SUPORT A LES FAMÍLIES
Programa d’ajuts en aliments per a famílies en risc d’exclusió social
El programa va adreçat sobretot a les famílies que tenen menors a càrrec i que
es troben en situació de risc d’exclusió social o carència econòmica, si bé també
s’atenen situacions de persones soles en situació de vulnerabilitat. L’ajut consisteix en un suport de lots d’alimentació de productes bàsics provinents del Banc
d’Aliments de Girona. Els lots es preparen en quantitat proporcional als membres
del nucli familiar i, els distribueixen els serveis bàsics d’atenció social de cada
municipi.
L’any 2012 s’han repartit 17.734,725 quilos d’aliments que han servit per
atendre 624 persones, que representa un total de 253 famílies, 154
menors i 25 nadons de 0 a 3 anys. Per municipis les persones ateses han estat:
Aiguaviva (3), Bescanó (8), Bordils (77), Celrà (142), Cervià de Ter (28), Flaçà (57),
Fornells de la Selva (3),Juià (5), Madremanya (1) Medinyà (36), Quart (33), Sant
Martí Vell (31), Sarrià de Ter (117), Sant Joan de Mollet (10), Sant Julià de Ramis
(49), Sant Jordi Desvalls (13) i Vilablareix (11).
El Consorci de Benestar Social Gironès- Salt enguany ha col·laborat en el Gran
Recapte d’Aliments a Catalunya que s’ha celebrat els dies 30 de novembre i
1 de desembre 2012. La iniciativa ha servit per a recaptar 3.945 quilos d’aliments
i perquè 135 famílies del Gironès se’n puguin beneficiar.
Servei de suport psicològic – teràpia familiar
Es tracta d’un servei d’atenció psicològica i suport terapèutic individual i familiar
adreçat a persones o famílies en situació de vulnerabilitat. Pot incloure l’abordatge de situacions de conflicte familiars o de parella, superació de processos de dol
o de separacions, conflictes en la criança dels fills, etc. L’accés al servei es realitza per derivació dels serveis socials bàsics de cada municipi. El servei també ofereix assessorament i suport tècnic als professionals dels SBAS referent a la intervenció amb famílies o l’accés dels seus usuaris i/o famílies als recursos especialitzats de l’àmbit de la salut mental.
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Serveis Socials

la Selva amb els educadors
dels serveis socials, amb la
col·laboració de l’Àrea de
Promoció Econòmica del
Consell Comarcal del Gironès.

Durant el 2012 al Gironès s’han atès 24 famílies i s’han realitzat un total de
123 sessions. Per municipis, de les famílies ateses, 10 eren de Llagostera, 1 de
Cassà de la Selva, 4 de Bescanó, 5 de Celrà, 1 de Flaçà, 1 de Sant Gregori, 1
d’Aiguaviva i 1 de Vilablareix.

Serveis Socials

Servei de Maternatge i Atenció a la Família (SMAF)
El SMAF es centra en la capacitació parental i suport de les famílies en situació
de risc social i amb infants a càrrec de 0-3 anys (extensible a 6 anys en casos
d’especial risc o necessitat) dels municipis del Gironès i Salt. Es pretén afavorir
en el desenvolupament de bones pràctiques així com la cobertura de necessitats
bàsiques infantils de forma integral.
El programa es desenvolupa a través de tres projectes:
• Acompanyament familiar (seguiment a infants vulnerables): treball individualitzat amb mare i infant de les capacitats, habilitats i competències parentals per assegurar, entre d’altres, que l’infant tingui les necessitats bàsiques
cobertes. Durant aquest any, s’han atès 160 persones, de les quals 56 han estat
infants de Salt, Vilablareix, Celrà i Llagostera.
• El treball grupal (tallers Paideia): La finalitat del servei és sensibilitzar i
orientar les famílies sobre les necessitats i drets dels infants de 0-3 anys, i sobretot treballar la vinculació sana entre pares i fills com a mesura preventiva i facilitar alternatives positives d’educació dins la família. Durant aquest any, hi han
participat 119 persones, de les quals 105 han estat infants dels municipis de Salt,
Bordils, Celrà, Flaçà, Pisos Barceló (Quart) i Llagostera.
• Atencions bàsiques nadó: La finalitat és cobrir una part de les necessitats bàsiques en alimentació d’infants (llet i/o cereals) de 6 mesos a 2 anys, i de zero a 6
mesos quan no hi pot haver alletament matern o cal un complement d’aquest.
Durant aquest any, 169 infants de Salt i poblacions del Gironès s’han beneficiat
d’aquest servei.
Servei de formació per a pares i mares i professionals
Es tracta d'un espai de trobada per a pares i mares per tal de parlar de tot allò
que els preocupa en l’educació dels fills, i per aprendre tècniques i coneixements
per a l’educació, i compartir experiències amb d’altres pares per tal de trobar respostes a cada realitat.
Aquest 2012, s’ha arribat a la 16a edició i enguany s’ha concretat en la franja
d’edat més vulnerable que és la primera infància (de 0 a 6 anys) i s’han realitzat
accions més especialitzades envers col·lectius amb especial necessitat. Al
Gironès, s’han realitzat 5 tallers amb grups de mares joves amb fills de 0 a 6 anys,

amb la participació de 44 infants i 40 mares als municipis de Celrà, Bordils i Quart
i Llagostera.
Per d’altra banda,
enguany s’ha realitzat la segona edició
del taller formatiu
“Estratègies pràctiques per afrontar
les addicions i el
consum de tòxics
amb els fills adolescents” dirigit a professionals. El Taller es
va realitzar a Fornells de la Selva i va comptar amb 16 professionals de tota la
comarca.
3- SERVEIS DE SUPORT A LA COMUNITAT
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, Quart, Bescanó, Sant Gregori, Sant Martí Vell
i Sarrià de Ter, tot i que també s’han atès usuaris de la resta de municipis del
Gironès. Al llarg del 2012, el Servei d'Acollida ha registrat un total de 498 intervencions.
Programa Aula de Formació
L’Aula de Formació realitza diferents cursos i tallers per a la capacitació i millora dels coneixements de les persones immigrades, que constitueixen un suport
essencial al seu procés d’integració. Es dóna formació per a la millora del coneixement del català i d’aquells aspectes de la vida quotidiana com són l’entorn,
els costums i els serveis, per tal d’aconseguir més autonomia.
Els tallers formatius són els següents:
- Grups d’Acollida Lingüística, amb l’organització de cursos d’alfabetització
en català a Celrà, Bordils, Flaçà, Bescanó i Sarrià de Ter, amb un total de 123
participants.
- Cursos de Català impartits pel Servei Comarcal del Gironès (CPNL) als municipis de Bordils i Cervià de Ter, amb 32 participants.
- Taller de formació sobre el coneixement de la societat catalana i el seu
marc jurídic, amb 2 grups a Celrà, 1 a Bordils, 1 a Bescanó i 1 a Sarrià de Ter,
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- Tallers de millora de capacitació individual per a la integració i autonomia, amb la participació de 51 persones en les 42 sessions realitzades en els
grups de Bordils, 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 2012 s’han realitzat
149 mediacions, requerides pels Serveis Socials d'Atenció Primària, pels centres
educatius, pels serveis sanitaris i per l'Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència
del Gironès.
Programa de dinamització i mediació comunitària en barris o edificis per
a la millora de la convivència

relacional i de vulnerabilitats i s'ha avançat en l'elaboració del Mapa de
Recursos. També s'han realitzat dues sessions participatives en el marc del Mapa
de Vulnerabilitats, a fi de proposar accions col·laboratives entre el Consorci de
Benestar Social Gironès-Salt i el Consell Comarcal del Gironès.
Finalment, el Pla local d’inclusió social del Gironès ha servit per desenvolupar un
suport a programes i plans inclusius d’àmbit comarcal, com són la col·laboració
amb el programa d'aliments del Gironès, i en especial amb el Gran Recapte
d’Aliments 2012, així com la col·laboració amb el Pla de ciutadania i immigració
del Gironès i el Pla de desenvolupament comunitari del Gironès - Pla Fent Poble.
4- SERVEIS D’ATENCIÓ A LA DONA

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 forment del diàleg per arribar a acords. També
es complementa amb accions formatives i educatives. Enguany, s’ha comptat
amb projectes a Quart (Habitatges Barceló) i Celrà.

Un dels objectius principals del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt és
impulsar programes que incideixin en la promoció de la igualtat d’oportunitats
entre dones i homes. Per aquest motiu, i per aprovació de la Junta General amb
data 13/04/2012, es va decidir prorrogar el Pla d’igualtat i gènere del
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per al període 2011-2013, per a
donar continuïtat a les línies estratègiques del Pla i a les accions i activitats relacionades.

Programa de capacitació intercultural per a professionals

Aquestes són les accions del PIG durant el 2012:

Durant el 2012 s’han dut a terme accions formatives adreçades a tècnics de
l'Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència del Gironès, sobre aspectes culturals de les comunitats gambiana i marroquina.

- Implementació del Pla d’igualtat al territori amb suport i assessorament al
personal tècnic i polític en temes de gènere, igualtat i violència masclista.

Taules locals de prevenció de la mutilació genital femenina

Amb motiu de la
commemoració del
8 de març del
2012, Dia de la
Dona Treballadora,
es va organitzar un
acte festiu a
l’Auditori de la
Coma Cros de Salt
(antiga fàbrica tèxtil on tradicionalment treballaven moltes dones) que va comptar amb l’assistència d’unes 220
persones, entre les quals hi havia autoritats, representants de diferents entitats
de dones, tècnics professionals de l’àmbit dels serveis socials i atenció a la dona
del territori, així com públic en general interessat a conèixer de prop la cultura i
gastronomia autòctona i també magribina o nigeriana, entre d’altres. L’acte va

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 2012 s’ha donat continuïtat a les dues taules que ja estaven en funcionament i s’ha elaborat el document de “Pautes locals d’intervenció” als municipis de Sarrià de Ter i de BordilsCelrà-Flaçà, en relació amb el protocol marc d’actuacions per prevenir la mutilació genital femenina.
Pla d’inclusió social del Gironès
L’any 2010 es va iniciar el Pla local 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 amb major vulnerabilitat social, els recursos i els serveis de què
es disposa per fer-hi front, així com les relacions i sinergies existents entre els
diferents agents socioeconòmics. Durant l’any 2012, s’ha continuat treballant en
els tres mapes que configuren la fase de diagnosi: s'han completat els mapes

- Organització d'activitats amb motiu del 8 del març i del 25 de novembre.
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Serveis Socials

amb 60 persones inscrites.

Serveis Socials

comptar també amb una xerrada
entorn les novetats legislatives
del nou règim de la seguretat
social per a empleades de la llar,
així com la projecció de curtmetratges amb històries d’arreu del
món relacionades amb la igualtat
de gènere en el treball.
Per commemorar el Dia Internacional per a l’Eradicació de la Violència vers
les Dones (25 de novembre), es van realitzar un conjunt d’accions durant la
setmana del 26 al 30 de novembre: l’exposició itinerant “Violència Masclista en
la parella: Desmuntem mites” cedida per l’Institut Català de les Dones al Centre
de Cultura Les Bernardes de Salt; una xerrada-coloqui sobre els “Mites al voltant de la violència masclista”, a càrrec de Maria Martín, treballadora social del
SIAD Gironès-Salt; i una Jornada Técnica de Formació adreçada a professionals a
l’Auditori de la Coma Cros de Salt a càrrec de Raúl Lizana, psicòleg, terapeuta,
supervisor d’equips i formador especialitzat en violència de gènere a la parella.
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.
El Servei va adreçat a totes les dones del Gironès i ofereix informació, orientació i assessorament legal en aspectes d’àmbit laboral, jurídic, social, personal i
familiar. Durant l'any 2012, el SIAD als municipis del Gironès ha atès un total
de 159 dones. De manera predominant, les demandes han girat entorn a
temes relacionats amb el dret de família, l’habitatge i l’estrangeria.
Taules de treball per a la prevenció de la mutilació genital femenina
Durant aquest 2012, s’ha continuat participant a la Taula de Prevenció de la
mutilació genital femenina. En aquest àmbit s’ha donat forma al circuit municipalitzat de prevenció de la MGF al municipi de Salt i s’ha col·laborat en l’elaboració dels corresponents a diversos municipis del Gironès. Les aportacions bàsiques de l’àrea són la definició de les tasques de prevenció i la concreció de la
gestió dels casos detectats des de diferents àmbits professionals i serveis del
territori.
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 119 dones, les quals presentaven indicadors d’haver patit

algun tipus de violència masclista (física, psicològica o socioeconòmica).
D’aquestes, aproximadament un terç procedien de municipis del Gironès.

5- SERVEIS DE PROMOCIÓ I AUTONOMIA PERSONAL
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 el 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 realitza en aquest
cas el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.
En el moment de tancar l’exercici 2012 s’han realitzat 2.896 PIA, xifra que
representa un 94,49 % d’assoliment.
Servei de Promoció de l’Autonomia Personal
El Banc d’Ajudes Tècniques (AT) i el Servei de Teràpia Ocupacional donen
resposta a la complexa problemàtica que comporta la cura de persones amb
diferents graus de dependència. A més d’assessorar i d’oferir dispositius (AT) per
millorar la funcionalitat en les tasques de la vida diària, s’assessora en tècniques
rehabilitadores / compensatòries i d’ergonomia, s’orienta en adaptació de l’entorn i supressió de barreres arquitectòniques i s’ofereix formació de manera
informal als cuidadors.
Durant l’any 2012, s'han gestionat un total de 244 ajuts tècnics i s'han realitzat al Gironès un total 297 intervencions del Servei de Teràpia
Ocupacional.
Servei de Foment de l’Envelliment Actiu
a) 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. L’any 2012 286 persones han participat
en els 22 tallers organitzats als municipis d’Aiguaviva, Bescanó, Bordils, Cervià
de Ter, Flaçà, Fornells de la Selva, Juià, Llambilles, Llagostera, Madremanya,
Medinyà, Quart, Sant Andreu Salou, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sant
Martí Vell i Vilablareix.
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b) Sortides de descoberta de l’entorn (Centre de Visitants del Gironès)
L’Àrea de Gent Gran, durant l’any 2012, ha ofert als diferents municipis del
Gironès organitzar una sortida al Centre d’interpretació del Gironès situat al
municipi de Sarrià de Ter. L’activitat es desenvolupa al llarg de tot un matí i inclou:
visita al Centre de Visitants, realització d’un taller artesanal, dinar i servei de
transport d’anada i tornada.

l’Envelliment Actiu i, per això, el tema de la jornada ha estat entendre l’envelliment i la joventut, i veure de quina manera es poden relacionar. L’acte ha
comptat amb l’assistència del conseller de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya, Josep Lluís Cleries, que ha estat l’encarregat de clausurar la jornada.

Serveis Socials

Durant l’any 2012, han visitat el Centre 43 persones majors de 65 i provinents
dels municipis de Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls, Vilablareix i Viladasens.
c) Formació en noves tecnologies
Enguany s’ha organitzat un taller d’informàtica adreçat a majors de 65 anys
per tal d’oferir aprenentatge sobre noves tecnologies: Internet, correu electrònic,
xarxes socials,... Es va realitzar al municipi de Fornells de la Selva i hi han assistit 9 persones. També s’ha programat una formació en l’ús del telèfon mòbil
per a gent gran amb l’objectiu d’aprendre a utilitzar-lo de forma habitual, i per
tant, familiaritzar-se amb les noves tecnologies. El taller, impartit per voluntaris
de Creu Roja Girona, es va realitzar al municipi de Bescanó, amb la participació
d’un total de 17 persones.
d) Cicle de xerrades per a gent gran
Xerrades destinades a gent gran per donar informació de com realitzar adequadament les activitats de la vida quotidiana per millorar la salut i evitar problemes
físics. Les xerrades van ser realitzades als municipis de Madremanya, Quart,
Cervià de Ter, Fornells de la Selva, Bescanó, Vilablareix, Campllong, Llagostera i
Sant Gregori, amb un total de 118 persones i van ser impartides per la terapeuta ocupacional del Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt, Montserrat
Vázquez.
e) Consell Consultiu de la Gent Gran de la Comarca del Gironès
El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt dóna 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 2012, 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 2012,
s’han organitzat 9 sessions de cinema, a les quals han assistit 1.385 persones
de més de 60 anys, amb una mitjana de 153 persones per sessió.
Com cada any, el Consell Consultiu de la Gent Gran del Gironès, conjuntament
amb els altres consells consultius de la demarcació, ha participat en l’organització de la Jornada “Per un Futur més clar”, que va tenir lloc el 23 de
novembre l’EspaiCaixa de Girona. L’any 2012, s’ha celebrat l’Any Europeu de
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ESCENARIS 2012, Teatre al Gironès
Escenaris és un projecte que mancomuna la programació teatral de quinze ajuntaments de la
comarca, amb la coordinació de l'Àrea de
Cultura del Consell Comarcal del Gironès, el
suport de la Diputació de Girona, a banda de la
col·laboració de diverses entitats i empreses. Els
ajuntaments que enguany hi han participat són
els de Bescanó, Bordils, Cassà de la Selva, Celrà,
Flaçà, Fornells de la Selva, Llagostera, Madremanya, Quart, Sant Gregori, Sant
Jordi Desvalls, Sant Julià de Ramis/Medinyà, Sant Martí Vell, Sarrià de Ter i
Vilablareix.
En aquesta edició
d'Escenaris s'han presentat un total de 65
espectacles de teatre
professional en un
total de setze pobles
dels quinze municipis
del Gironès que hi participen, des del 22 de
gener fins a l'1 de
juliol. Aquests espectacles es classifiquen en diversos apartats: Grans Escenaris, per a públic adult; Petits
Escenaris, per a públic familiar; Escenaris Mòbils; espectacles de carrer; Escenaris
de Circ, espectacles de circ; Escenaris Màgics, espectacles de màgia i Les Nits del
Coro, el cafè-teatre de Sarrià de Ter.

En total han estat 100 els alumnes que han format part d'aquest curs, un curs
que no pretén formar actors, sinó desenvolupar els alumnes amb l'aprenentatge
de tècniques teatrals que els capacitin en múltiples aspectes de la vida, i que els
faci ser el millor públic teatral el dia de demà.
El festival de fi de curs es va realitzar al Teatre La Sitja de Fornells de la Selva, un
magnífic espai cultural que es va omplir de gom a gom i va reunir el conjunt de
professors, pares i alumnes de l'escola.
Nombre d'alumnes matriculats:
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En total hi han assistit 7.600 espectadors, amb un important augment de públic
que es mou d'un municipi a un altre, fet cabdal per a la sostenibilitat de la programació cultural en els pobles petits i mitjans. Aquesta mobilitat d'espectadors,
la potencia la publicitat conjunta que es realitza al llarg dels mesos que dura
aquest cicle teatral.
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ESCOLA DE TEATRE DEL GIRONÈS
El curs 2011-2012 set pobles de la comarca del Gironès han format l'Escola de
Teatre del Gironès, sota la direcció de l'Àrea de Cultura del Consell Comarcal, i
amb la participació del professorat de l'Escola de Formació Teatral El Galliner de
Girona. Aquests pobles són: Celrà (2 aules), Llagostera (2 aules), Bescanó,
Fornells de la Selva, Vilablareix, Sant Gregori i per primer any, Cervià de Ter.

EMERGENT, Festival d'Arts Escèniques del Gironès
Emergent es configura com una plataforma de presentació de nous valors de les
arts escèniques, amb un públic ja del tot consolidat. La fórmula per a fer possible Emergent és també mancomunar la iniciativa. Sota la direcció de l'Àrea de
Cultura del Consell Comarcal i l'Associació Fringe de Girona, compta amb
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la participació de sis ajuntaments, cada un dels quals acull una sessió. Aquests
ajuntaments el 2012 han estat: Quart, Vilablareix, Madremanya, Sarrià de Ter,
Sant Gregori i Campllong. Amb aquesta participació conjunta els costos d'organització es reparteixen i la dimensió i difusió del festival agumenta considerablement, i això provoca que hi hagi un públic itinerant que es suma al públic local.

BANYS ÀRABS
El nombre de visitants de l'edifici dels Banys Àrabs de Girona al llarg d'aquest
2012 ha estat de 82.413, fet que significa un augment de 459 respecte de la xifra
de l'any passat, i que trenca una tendència descendent experimentada els darrers
quatre anys.
Comparació entrades individuals i de grups per mes:
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Entrades individuals
Entrades grups

Mes

· Vilablareix
Biel Ballester Trio, Nico Baixas, La Puça Diatònica, Pisquartet, Álvaro Carmona,
Miquel Abras, David Julià.
· Quart
Laia Bastús, Max Besora + Marc Egea, Le Croupier, Guillem Alonso, Jorge Luengo,
Joan Colomo, David Julià.
· Sant Gregori
Raydibaum, Laura Vilar i Miquel Barcelona, The Mamzelles, Los Martínez, Jorge
Luengo, Very Pomelo, David Julià.
· Sarrià de Ter
Glissando, Màrius Serra, Cabaret Misèria, Borja Gonzàlez, Peyu, Quico el Célio, el
Noi i el Mut de Ferreries, David Julià.
· Campllong
Els Cremats, Mayte Carreras, Bremen, Cia. Daraomai, Quim Vila, David Julià.
· Madremanya
Joan Masdeu, Cia. Pocacosa, Pau Gener, Hyperpotamus, Xavi Castillo, Paul Fuster,
David Julià.

Com cada any l'edifici dels Banys Àrabs acull diverses activitats culturals que es
complementen amb la visita al monument. Aquest any les activitats realitzades
s'han vist reduïdes significativament, amb tot se n'han programat les següents:
Exposició Girona, temps de flors – maig
Amics de la Girona Antiga – Amics de les Flors i els Jardins
Ajuntament de Girona

29

Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya – 26, 27 i 28 de setembre
Jornades de portes obertes amb diverses sessions de visites guiades gratuïtes.

24/01/2012 Editorial Spotlight

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

14/06/2012
06/07/2012

Girona 10
Promoció per als participants de la promoció conjunta Girona 10

16/07/2012

Trobada congrés bloggers - setembre
Aperitiu i visita per als participants al congrés
Recepció sector empresarial - octubre
Aperitiu i visita per a diversos agents comercials.

07/09/2012

Visites guiades Fires de Sant Narcís - octubre
Reforç del programa setmanal de visites
Consell Comarcal del Gironès

29/09/2012
Web

El Consell Comarcal posa a disposició del públic local un servei de visites guiades en català, el qual es realitza cada dissabte, en dos torns de 12 a 13 h.
Nombre d’assistents visites guiades 2012

Reportatge de Girona
per a la revista
alemanya Ecos
Fundación Santa Maria la Real Enciclopèdia del
Romànic a la península
Oxford Cine y Televisión
Reportatge de Girona
per a la BBC i la PBS
Institut Valldemosa de Barcelona Dossier de treball
sobre la Girona
medieval
Goroka tv
Programa "Página
2", de La 2
Canal televisiu belga VRT
Reportatge de Girona

1.685

Aquest servei es desenvolupa de gener a juny i de setembre a desembre, exceptuant les dates de Nadal. L’objectiu és mostrar els Banys Àrabs a aquell públic
més proper, el qual possiblement coneix l’edifici gràcies a la seva etapa escolar,
o que hi accedeix únicament durant l’exposició de flors. És una manera de convidar a una visita assequible i amena el públic més proper o l’excursionista local
de cap de setmana.
Reportatges realitzats el 2012
Les habituals sol·licituds per a gravacions de programes de televisió o reportatges s’atenen seguint la normativa d’ús aprovada pel Ple del CCG, fet que permet
tenir un control sobre les empreses que realitzaran les imatges així com el posterior seguiment d’aquests treballs. Un cop valorada la sol·licitud de les empreses interessades, es donen les màximes facilitats a fi que les gravacions o fotografies de l’edifici puguin difondre al màxim les seves característiques.

Des de la posada en funcionament de la pàgina web www.banysarabs.cat l’increment de visitants ha estat constant i molt important, especialment els mesos
o setmanes anteriors als períodes de vacances. També ha agilitat la relació
entre els centres educatius que preparen les seves sortides i el Consell
Comarcal i els Banys Àrabs.
Nre. visitants web 2012
11.384

Nre. visites web 2012
13.683

Pàgines visitades 2012
32.555

Adequacions
Els Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Gironès, l’any 2012, han substituït
diversos elements deteriorats per desgast. En concret es tracta d'una part dels
suports metàl·lics de la passarel·la exterior, deteriorats a causa de l'elevada humitat de la zona i a l'antiguitat de l'estructura original.
Al mateix temps s'han substituït diversos elements no estructurals: vidres de protecció del
jaciment arqueològic, vidres de protecció de la
claraboia de l'entrada i llums de la passarel·la
superior.
S'han efectuat diversos treballs per evitar l'accés i nidificació de coloms. Com que el monument té una part oberta, aquesta incidència es
produeix periòdicament, fet pel qual cal ajustar
i millorar cada any els elements dissuassoris.
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19è CONCURS FOTOGRÀFIC DEL GIRONÈS
En aquesta edició tota l'activitat del Concurs Fotogràfic del Gironès s'ha desenvolupat per primera vegada en el Centre de Visitants del Gironès de Sarrià de Ter,
per la qual cosa ha comptat amb la col·laboració de l'Àrea de Turisme del Consell
Comarcal.
El Concurs, com és habitual en les darreres edicions, compta amb la col·laboració de les dues entitats dedicades a la fotografia de la comarca del Gironès: Zoom
Amics de la Fotografia de la Vall del Llémena i l'Associació Fotogràfica de Salt.
El concurs es va realitzar en format de ral·li, amb sortida i arribada al Centre de
Visitants, i va comptar amb la participació de 52 fotògrafs. En el mateix equipament es va realitzar una exposició de fotografies amb els millors treballs presentats.
SUPORT MANCOMUNAT EN GESTIÓ CULTURAL
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 per a la creació, seguiment i
valoració dels seus projectes.
SIGNATURA CONVENI ESCOLA DE BALL DEL GIRONÈS
El Consell Comarcal del Gironès va signar un conveni de col·laboració amb
l'Escola de Ball del Gironès, nascuda a Quart, amb l'objectiu que aquesta escola
adquirexi una dimensió comarcal, i pugui oferir els seus cursos i activitats al
màxim nombre de municipis de la comarca.
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El projecte de la Casa de
Cultura Les Bernardes té com
a eixos bàsics l’eficàcia en les
seves activitats, l’eficiència
dels recursos i una major participació en tot allò que realitzem. El 2012 s’han assolit
aquests criteris en bona part
malgrat que han estat uns
mesos de canvis.
Racionalitzar la despesa i cercar accions que no requereixin de recursos econòmics ha
estat la solució pel que fa a
les activitats que ha ofert la Casa de Cultura Les Bernardes.

Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Girona i també la dels diferents clubs
de lectura dels diversos municipis. I, com no podia ser d’una altra manera, els
16 alumnes matriculats i el nivell elevat dels professors de l’escola.
Les exposicions s’han anat adequant a l’esperit de la Casa de Cultura Les
Bernardes, que no és altre que el d’afavorir els joves artistes. S’ha dividit les
sales de forma que la Sala Sant Jordi assumeix bona part de les exposicions
d’art contemporani mentre que la Sala Central té diferents usos: fotografia,
escultura, pintura, etc. i sempre amb artistes del Gironès principalment.
La difusió és l’element que ens ha donat aquests bons resultats. Així, s’ha
posat en funcionament una nova pàgina web amb tota la informació, una
pàgina al facebook i una nova forma de distribució de la informació de la
publicitat.

Amb tot, i malgrat aquesta situació, s’ha iniciat el 2012 el curs anual de fotografia, els cursos d’alemany i noves activitats de caràcter anual dirigides al benestar, com ara, pilates i hipopressius.
Més enllà dels cursos volem destacar també el caràcter gratuït de les activitats
que s’han fet ja que s’ha valorat la necessitat de facilitar l’accés a les activitats i
a la Casa a aquelles persones o famílies amb pocs recursos. Així s’ha iniciat el
cicle de cinema “De la novel·la a la gran pantalla” i el teatre infantil.
Capítol a part es mereix el naixement de l’Escola d’Escriptura del Gironès. La
necessitat de disposar al nostre entorn d’un escola d’escriptura que anés més
enllà dels típics cursos ha estat una realitat i un encert. Hi ha ajudat la unió al
projecte de la Fundació de la Universitat de Girona, el Gremi de Llibreters, la

Pàgina al Facebook de la Casa de Cultura
El 2012 també s’han pogut aconseguir petites inversions que han millorat les instal·lacions de la Casa en general com la nova il·luminació de la Sala Central d’ex-

Nova web de la Casa de Cultura
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MAIG
ENRIC BELTRAN
SAFAREIG TEATRE
JUNY
ELENA KUDRYASHOVA
QUICO ESTIVILL
PEP AYMERICH
JULIOL
ESCOLA MUNICIPAL BELLES ARTS DE SALT

QUELIC BERGA, PEP CAMPS, MONTSE
COSTA, IGNASI ESTEVE, ALICIA KOPF,
VÍCTOR MASFERRER, MARC PADROSA,
CARME SANGLAS i JORDI SERRA
SETEMBRE
FONS CASA CULTURA LES BERNARDES:
1983-2011
OCTUBRE
ELENA KUDRYSHOVA
JORDI AMAGAT, MANEL BAYO, PERE
BELLÈS, NARCÍS CODERCH, MIQUEL
FERRERINO, JORDI ISERN, KIM
PEREVALSKY
NOVEMBRE
NATÀLIA FIGUERAS i ADRIÀ CREUS
MANU Vb TINTORÉ
DESEMBRE
LOLA MONTSERRAT

posicions, un nou equip de so a l’aula magna i nou mobiliari a la zona administrativa, així com la pintura de l’escala i de les diferents sales d’exposicions.
Finalment només cal assenyalar que s’han racionalitzat, durant el 2012, els horaris de la Casa de Cultura i, per tant, també el del personal. D’aquesta manera
pensem que s’ha assolit una millor i major atenció als usuaris així com també una
millora pel que fa a l’administració de la institució.
Aquesta memòria fa evident que cal treballar per un millor finançament de cares
a propers anys si es vol mantenir la situació actual i poder tenir un futur després
dels 30 anys d’existència de la Casa de Cultura Les Bernardes, efemèride que
celebrarà el setembre de 2013.

PINTURA
25 ANYS DE TEATRE
PINTURA
PINTURA
ESCULTURA
PINTURA, DIBUIX, CERÀMICA, ESCULTURA

PINTURA

PINTURA, ESCULTURA, CERÀMICA
i FOTOGRAFIA
PINTURA
PINTURA

PINTURA
PINTURA
FOTOGRAFIA

ALTRES ACTIVITATS REALITZADES
16 MARÇ
Homenatge a Josep M. de Sagarra; poemes i música.
12 ABRIL
Presentació del llibre de Salvador Sunyer i Aimeric Les deixes del Reremús
21 ABRIL
Jornada d’intercanvi cultural i gastronòmic entre Girona i el Friuli (Itàlia)
22 ABRIL
Cicle teatre infantil: Operació Avi
20 MAIG
Cicle teatre infantil: El soldadet de plom
9 JUNY
Marató de donació de sang
26 JULIOL
Festival de guitarra de Girona Granada Esfahan Trio

EXPOSICIONS
GENER
NÚRIA BOLÍVAR
COLLAGE i PINTURA
JOSEP GUIVES
PINTURA
MIQUEL FIGUERES
POLICROMATS
FEBRER
ROBERT FLORES
AQUAREL·LES
ESCOLA BELLES ARTS ST. JOAN LES FONTS PINTURA i FOTOGRAFIA
ABRIL
COL·LECTIU LA CAFETERA
PINTURA
NABIL TALEB
CULTURA MARROQUINA
MARTÍ QUINTANA
FOTOGRAFIA
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13 SETEMBRE
Cicle de cinema “De la novel·la a la gran pantalla”: Soldados de Salamina
15 SETEMBRE
Teatre de Salt: poemes i música homenatge a Salvador Espriu
20 SETEMBRE
Cicle de cinema “De la novel·la a la gran pantalla”: La Plaça del Diamant
21 i 22 SETEMBRE
Primera mostra de cinema de caiac
27 SETEMBRE
Cicle de cinema “De la novel·la a la gran pantalla”: Pa Negre
21 OCTUBRE
Cicle teatre infantil: Colossal! (música, malabarisme, etc.)
26 OCTUBRE
Vetllada musical amb Silveri de la O i Noemi Sorribes
18 NOVEMBRE
Cicle teatre infantil: La Bleda, Maduixes.

11 MAIG
ASSOC. CULTURAL UNDARIS
FESTIVAL INFANTIL
25 MAIG
GRUP SANT JORDI
ASSAIG CANT CORAL
1,8,15,22,29 JUNY
GRUP SANT JORDI
ASSAIG CANT CORAL
13 JUNY
AJUNTAMENT DE SALT
REUNIÓ CASAL ESTIU i ESPORTIU
21 JUNY
AJUNTAMENT DE SALT
JORNADA ONL
22 JUNY
ESCOLA MÚSICA CLAUDEFAULA
CONCERT FI DE CURS
5 JULIOL
EL LLOP FEROTGE
NIT POÈTICA
6 JULIOL
GRUP SANT JORDI
ASSAIG
13 i 14 JULIOL
CONCERT DE VIOLONCEL
28 SETEMBRE
CONVERGÈNCIA i UNIÓ
HOMENATGE JOAN VIDAL I GAYOLÀ
4 OCTUBRE
EL LLOP FEROTGE
NIT POÈTICA
8,13,14,15,22,24 OCTUBRE
ASSAIG PIANO i CANT – CONCERT BENÈFIC A BENEFICI DE CÀRITAS
11 NOVEMBRE
CONVERGÈNCIA i UNIÓ
ACTE DURAN i LLEIDA
17 NOVEMBRE
CONCERT INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ ADRIÀ CREUS I NATÀLIA FIGUERES
22 NOVEMBRE
JORNARDES DE COMERÇ i CONSUM
24 NOVEMBRE
ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÉS
PROVES INSTRUMENTS DE CORDA
11 i 12 DESEMBRE
ESCOLA POMPEU FABRA
ASSAIG MARATÓ DE TV3
14 DESEMBRE
ESCOLA POMPEU FABRA
NIT POÈTICA MARATÓ DE TV3
18 i 20 DESEMBRE
CENTRE LA CASETA
TEATRE
19 DESEMBRE
ESCOLA LA FARGA
CANTATA DE NADAL

ÚS i CESSIÓ DE LES SALES
AULA FELIP PEDRELL
• Escola d'adults de Salt per portar a terme els cursos d'accés a la universitat
per a majors de 25 anys. De dilluns a dimecres, al matí, entre els mesos de
gener i juny.
AULA MONTSERRAT ROIG
• Cambra de Comerç de Girona -Taller embolcalls de Nadal
• Federació de Comerciants de Salt- Jornades de Comerç i Consum "Drets i
deures dels consumidors i els comerciants en el comerç català"
AULA MAGNA
DISSABTES i DIUMENGES DE GENER A JULIOL
Culte evangelista
29 FEBRER
ESCOLA LA FARGA
ASSAIG OBRA TEATRE
1 MARÇ
ESCOLA LA FARGA
OBRA TEATRE
23 MARÇ
DIADA DE LES PARRÒQUIES DE SALT
26 MARÇ
CONCERT ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS
30 MARÇ
IES VALLVERA
JORNADES TÈCNIQUES
5 ABRIL
TESTIMONIS DE JEHOVÀ
CONFERÈNCIA BÍBLICA

34

Serveis de recollida selectiva i deixalleria

Medi Ambient

Hi ha hagut un lleuger descens en els kg de vidre, envasos i fracció orgànica que
es recullen al Gironès. La fracció que ha presentat una davallada més acusada
respecte el 2011 ha estat el paper/cartró, amb 1.520 tones, gairebé un 17%
menys, fruit dels continus furts que pateix aquest residu.
A partir del mes de gener ha entrat en vigor el nou contracte del Servei públic de
la recollida de la fracció orgànica. Amb una durada de 4 anys, s'han canviat tots
els contenidors instal·lats per uns de nous de color marró i amb ventilacions laterals per reduir olor i lixiviats. Alhora, s'han substituït les àrees on hi havia 2 o més
contenidors de 240 litres per uns de 360 litres. D'aquesta manera s'han reduït els
costos de recollida.
Pel que fa a la gestió del Servei de deixalleries, durant el 2012 es detecta un descens tant en el nombre total de visites com en el de residus aportats. A la deixalleria de Sarrià de Ter s'ha ajustat l'horari d'atenció al públic a les necessitats reals
dels usuaris i s'ha reduït el cost del
Servei. Properament, es farà el
mateix a la deixalleria de Salt.

Un dels nous contenidors
per a la recollida selectiva
de la fracció orgànica,
instal·lat al c/ Modeguer
de Quart, amb ventilacions laterals per reduir
les males olors i els lixiviats.

El Compromís Cívic Ciutadà en favor de la recollida selectiva

Presentació del Compromís Cívic Ciutadà a Llambilles
El Consell Comarcal del Gironès ha promogut entre els ajuntaments de la comarca, la campanya "Compromís Cívic Ciutadà" que té per objectiu reconèixer i premiar aquelles famílies i empreses que col·laboren en la recollida selectiva dels
residus. Mitjançant la signatura d'un acord voluntari, la persona signant es compromet a efectuar correctament la separació dels residus que genera a casa,
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Curs
2007/8
2008/9
2009/10
2010/2011
2011/2012

Unes 120 famílies de Campllong i Llambilles ja han signat aquest Compromís.
Durant el 2013, educadors de l'Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal faran
les oportunes visites i inspeccions a aquests habitatges.
Implantació de la càrrega lateral per a la recollida de la fracció resta (rebuig)
El 2012 s'han incorporat al Servei de
recollida lateral de
la fracció resta
els municipis de
Campllong, Canet
d'Adri, Cervià de Ter,
Llambilles, Quart, i el
mes de gener de
2013 s'incorpora Flaçà. Amb aquests, ja són un total de 10 municipis al Gironès
que han substituït els seus contenidors, de càrrega posterior, per uns de nous,
més moderns i estètics, de càrrega lateral. Alhora, tots ells contribueixen significativament a la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, ja que el
Servei de recollida de la fracció resta (rebuig) es realitza amb vehicles de gas
natural.
Servei de neteja viària
El mes de juliol s'adjudicà el nou Servei de neteja viària a l'UTE Neteja Viària
Gironès, formada per les empreses Urbaser i Transports i Ecoserveis Geli. Com a
novetats al Servei destaquem la incorporació d'una nova màquina de neteja viària d'aspiració i un bufador elèctric per a fulles, menys sorollós que els habituals.
Dotze ajuntaments de la comarca han mancomunat aquest Servei amb serveis
de neteja mixtos (màquina acompanyada per peó escombriaire) o bé manuals.
EDUCACIÓ AMBIENTAL
El curs 2011-12 hi han participat un total de 41 centres d'ensenyament del
Gironès, amb un total de 5.740 alumnes, 1.356 alumnes més que el curs anterior.
Les activitats més sol·licitades han estat, un any més, la visita guiada a "La capçalera de l'Onyar", oferta per Sorbus, i la xerrada "La recollida selectiva i el reciclatge" que ofereix l'Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal.

Sol·licituds
41
76
102
89
103

Participants
1.993
4.318
5.803
4.384
5.740

Pacte dels alcaldes per una energia sostenible local
El Pacte dels alcaldes per una energia sostenible local
és una iniciativa europea de lluita contra el canvi climàtic, mitjançant la qual, les autoritats locals es comprometen a reduir les emissions de diòxid de carboni
en un 20% l'any 2020, respecte a les emissions del 2005.
Els municipis que signen el Pacte d'alcaldes es comprometen a elaborar un Pla
d'acció per a l'energia sostenible (PAES), per tal d'avaluar els consums energètics i les emissions del municipi, i establir mesures per reduir-les.
L'Àrea de Medi Ambient anima els ajuntaments de la comarca que formin part
de la xarxa de municipis europeus que signen el Pacte d'alcaldes i dóna suport
en la redacció i seguiments dels plans d'acció. El 2012 s'han redactat i aprovat
els de Campllong, Llagostera i Sant Martí de Llémena.
Contractació centralitzada del subministrament d'energia elèctrica
S'ha sotmès a procediment de licitació pública la compra conjunta del subministrament de l'energia elèctrica per a aquells ajuntaments de la comarca que s’hi
han mostrat interessats i s'han adherit al grup de compra constituït pel Consell
Comarcal del Gironès. L'empresa adjudicatària del contracte ha estat Aura
Energia, sl, la qual s'encarregarà de subministrar energia elèctrica a un total de
19 municipis de la comarca fins a 31 de desembre de 2013.
Parcs Urbans de Salut i Xarxa d'Itineraris Saludables
S'ha signat un conveni amb Dipsalut per promoure l'activitat física i els hàbits de
vida saludables entre la població del Gironès. Per fer-ho, s'han realitzat més de
325 sessions de dinamització als diferents parcs de salut i els itineraris saludables que hi ha instal·lats a la comarca. Un total de 205 persones han participat
el 2012 a les diferents sessions que s'han programat.
Els encarregats de dinamitzar les sessions són un equip de professionals expressament formats per Dipsalut amb aquesta finalitat.
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Medi Ambient

alhora que dóna permís perquè es puguin fer les inspeccions oportunes a casa
seva per comprovar que realment selecciona els residus que genera. Els municipis de Campllong i Llambilles preveuen bonificacions a la taxa d'escombraries
per a aquelles persones que signin el Compromís Cívic Ciutadà.

Ensenyament

AJUDES PER A ÚS DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR

Ajuts de menjador a escoles privades concertades:

Ajuts individuals de menjador escolar (AIM), curs 2012/2013: L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’ajuts individuals de menjador per necessitats
socioeconòmiques i geogràfiques als alumnes d’educació infantil, primària i
secundària obligatòria de la comarca. Per a aquest curs, a gener de 2013, s’han
atorgat 1613 ajuts: 1227, a alumnes d’escoles públiques i 386, 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 57 alumnes.

D’aquesta manera, les categories d’ajuts de menjador escolar per a l’alumnat
escolaritzat al Gironès han estat les següents:

Nivell ajut
3
2
1

Criteris socials i geogràfics
MONOPARENTALITAT JUSTIFICADA
INVALIDESA / DISMINUCIÓ MÍNIM 33 %
PIRMI
ATENCIÓ EDUCATIVA PREFERENT
LLINDAR ECONÒMIC UNITAT FAMILIAR ATUR
LLINDAR ECONÒMIC TREBALLANT
3 Ó MÉS GERMANS DE 0 A 16 ANYS
GEOGRÀFICS

Criteri econòmic
Fins a 4.350 € RPC neta
Fins a 2.900 € RPC neta
Fins a 2.900 € RPC neta
Fins a 3.500 € RPC neta
Fins a 3.500 € RPC neta
Fins a 4.350 € RPC neta

També hi ha 102 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/1594/2012, de 27 de juliol, del
Departament d’Ensenyament).
A més a més, s’han atorgat, fins al moment, 386 ajuts de menjador escolar per
necessitats socioeconòmiques a alumnes d’escoles privades concertades. Els criteris a complir per cada tipus d’ajut són els que ja s’han especificat anteriorment.
Per tant, podeu consultar la mateixa taula de descripció dels requisits a complir
i l’import/dia per a cada ajut.
Fig.1 Distribució dels AIMa, curs 2012/2013 per a escoles privades concertades:

Ajuts de menjador a escoles públiques:
Fig. 1 Distribució dels AIM, curs 2012/2013 per a escoles públiques:

Fig.2 Comparativa AIMs, curs 2011/2012 i 2012/2013 per a Escoles Privades
Concertades:

Fig. 2 Comparativa AIM curs 2011/2012 i 2012/2013, per a escoles públiques:

Alumnes amb dret a la gratuïtat del menjador escolar:
Per a aquest curs, actualment, hi ha 1088 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 l’ENS/1594/2012, de 27 de juliol, del Departament
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Nivell
Infantil i primària
ESO
EE

Beneficiaris
462
365
261

Fig.1 Gratuïtats per nivells educatius, curs 2012/2013 per a escoles públiques:

dels municipis corresponents, a més de la pròpia responsabilitat que tenen els
equips directius de cada escola.
La gestió dels menjadors escolars que vàrem iniciar el curs 97/98 continua consolidant-se pel que fa a escoles gestionades, i per a aquest curs 12/13 es manté
el mateix nombre de menjadors que el curs 2011/2012. 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 atès que són escoles en
creixement.
Per tant, actualment hi ha signats convenis de col·laboració per a la gestió dels
17 menjadors escolars 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.

Escola
Escola Balandrau
Escola Carme Auguet
Escola El Gegant del Rec
Escola El Pla de Salt
Escola El Veïnat
Escola Font de la Pólvora
Escola La Farga
Escola Les Deveses
Escola Madrenc
Escola Arrels
Escola Mas Masó
Escola Montjuïc
Escola Pericot
Escola Pla de Girona
Escola Sant Jordi
Escola Santa Eugènia
Escola Silvestre Santaló
Escola Vila-roja
IES Jaume Vicens Vives
CEE La Maçana
TOTALS

Fig.2 Comparativa de les gratuïtats curs 2011/2012 i 2012/2013, per a escoles
públiques:

Cal destacar que aquest curs la majoria de centres d'educació secundària s'han
acollit a la jornada compactada i per tant, han desaparegut molts menjadors
obligatoris i com a conseqüència s'han atorgat menys gratuïtats de menjador
escolar als alumnes d'ESO. Els únics centres que no s'han acollit a la jornada
compactada són l'Institut Narcís Xifra i l'Institut de Cassà de la Selva.
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

11/12
13
8
64
14
20
87
11
62
120
20
28
169
136
294
36
25
6
58
178
18
1354

* Dades de setembre a desembre del 2012
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12/13*
28
9
58
5
24
60
4
53
118
29
20
173
158
301
44
13
7
44
10
22
1180

Increm.
115%
13%
-9%
-64%
20%
-31%
-64%
-15%
-2%
45%
-29%
2%
16%
2%
22%
-48%
17%
-24%
-94%
22%
-15%

Ensenyament

d’Ensenyament); és a dir, que provenen d’un municipi diferent al del centre escolar i en el seu municipi no hi ha oferta d’ensenyament obligatori (primària, secundària i educació especial).

Ensenyament

Així observem que en relació amb el volum de destinataris del servei, comptem
amb una mitjana de 1.180 usuaris diaris al servei de menjador que, respecte als
1354 del curs passat, representa un decrement del -15%.

Hispano Hilarienca, SA; SARFA, SL, TEISA i UTE TEISA-PACHECO.

A continuació es mostra el gràfic on es pot veure que per al curs 12/13 l’atorgament d’ajuts i gratuïtats de menjador escolar ha disminuït en un 13,85% respecte al curs 11/12, i respecte a les matrícules del servei de menjador també s'ha
produït un decrement del 17,43% dels centres gestionats pel Consell.

1.244 alumnes de secundària; 958 alumnes de primària; 257 alumnes d’educació especial.

Amb aquesta infraestructura s’ha prestat el servei de transport escolar a un total
de 2.459 alumnes:

Per atendre els usuaris de menjador es disposa d'un equip de 70 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 del
recull diari d'assistències, l'atenció per temes puntuals dels pares i mares dels
usuaris del menjador i per a altres tràmits de la gestió diària i de relació amb el
Consell Comarcal i/o direcció del centre escolar.
TRANSPORT ESCOLAR
Gestió del transport escolar col·lectiu, curs 2012/2013:
Aquest servei que a la comarca suposa la contractació de 57
autobusos, dels quals n’hi ha 17 d’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 i
característiques de l’alumnat dels itineraris d’aquest curs, aquest any es disposa
de 74 acompanyants.
Les empreses adjudicatàries d’un o diversos serveis de transport escolar (i els
corresponents acompanyants) de la comarca són: AMPSA; Autocars Maynau, SL;
Autocars Plenacosta, SA; Autocars Roca de Salt, SL; Autocars Terradas-Coll de
Porqueres, SL; Autocars Xiberta, SL; Cía. FFCC Olot – Girona, SA; Gironabús, SA;
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Ensenyament

La Jove Coral del Gironès va arrencar tot just començat l’any 2012. Ha esdevingut una autèntica motivació per a l’alumnat que vol millorar els coneixements musicals en la disciplina del cant. Malgrat la seva incipient creació, ja ha
realitzat algun concert, com el del 16 de desembre a l’església de Cervià de Ter,
un concert molt recordat i especial ja que va ser una actuació compartida amb
la coral d’adults de l’EMG (Coral Interval) i la coral del Casino Menestral
Figuerenc (Coral Germanor Empordanesa).
ACTUACIONS MÉS DESTACADES DE LES FORMACIONS DE L’EMG
L'Escola de Cobla i Tradicional del Gironès i l'Escola de Guitarres del
Gironès varen actuar de manera conjunta a Flaçà, en un concert ofert el 27
d'octubre que va fer gaudir de valent el públic assistent. A més, l’Escola de
Cobla i Tradicional del Gironès va dur a terme un concert de festa major a
Llorà, el 16 de setembre del 2012, i el 12 d'abril del 2012, en el marc del XIIè
Cicle d'Escoles de Músical fet a Sant Pere de Galligants.
La Jove Orquestra del Gironès ha realitzat els concerts següents:

Data
Municipi
25/04/2012 Girona
05/05/2012
13/05/2012
20/05/2012
16/12/2012

Espai
Pavelló de Fontajau

Motiu
18a Trobada de
corals de secundària
Celrà
Ateneu
Assaig concert
de Festa Major
Llagostera
Teatre del Casino
Concert dins el cicle
Llagosterenc
Lacústica
Medinyà (St Julià de R) Local social
Concert amb motiu de la
Festa de la Gent Gran
Fornells de la Selva
Centre cultural La Sitja Concert nadalenc

ACTIVITATS MUSICALS ORGANITZADES PER L’EMG
La segona edició de la Setmana Oberta va convertir la pluralitat d’aules de la
comarca en una successió de tallers, jornades i concerts del 24 al 30 de març,
una oportunitat magnífica per apropar a alumnat, professorat i pares la música
des d'una altra vessant més lúdica i distesa. Cal destacar especialment els
Concerts de Primavera, organitzats a totes les aules, i emmarcats dins la
Setmana Oberta, que varen fer gaudir pares i familiars dels progressos del nostre alumnat.
Les Sortides Pedagògiques novament s’han desdoblat en un concert de
l'Orquestra Fireluche al Teatre Casino Llagosterenc de Llagostera per als alumnes més menuts; en l’assistència a l’òpera Els Miserables a Barcelona, al Teatre

Musical, per als més grans de tots; i en l’assistència a l’espectacle musical La
Ventafocs, a l'Auditori de Cornellà de Llobregat, per als nivells intermedis.
El Festival de Final de Curs, realitzat a l'Auditori de Girona el 16 de juny de
2012, fou la posada en escena de tots els grups i alumnes de l'EMG per cloure
el curs escolar 2011-2012. Les dues sessions que va organitzar l’EMG feren petit
l’Auditori de Girona. A les 12.00 h del migdia es presentà La cantata del nen trapella. Aquesta cantata, la representaren l’alumnat de Sensibilització fins a Primer
de llenguatge musical de l’EMG. A les 18.30 h de la tarda, la Jove Orquestra del
Gironès, l'Escola de Guitarres del Gironès, l'Escola de Cobla i Tradicional del
Gironès, la Jove Coral del Gironès... i tots els alumnes de Segon fins a Música per
joves interpretaren diferents peces provinents de diversos musicals.
Un dia ben especial que ens permet recordar a tots la grandesa de la música.
ACTIVITATS MUSICALS AMB PRESÈNCIA DE L’EMG
Com cada any, l'EMG ha estat seu del Giraconcert, una trobada d'alumnes de
diverses escoles de música que ofereixen concerts en diferents espais i
ambients. Els 5 alumnes de l'EMG presents al Giraconcert van demostrar el
talent que atresoren i l’esforç que comporta aprendre música.
L'EMG va ser present de nou a l'Orquestrada, que organitza el Conservatori de
Música de Girona en col·laboració amb diferents escoles de música, un gran
concert que s'organitzà el gener del 2012. Es compon d'assajos, concerts i un
gran concert final on es fusionen les guitarres, els instruments de vent, la corda
i la percussió, un autèntic plaer per als sentits.
Novament l'EMG va esdevenir membre col·laborador de la Flautada de les
Comarques Gironines, un esdeveniment musical que organitza cada any una
escola de música diferent. És una magnífica ocasió per veure com s’apleguen
una multitud de flautes travesseres, de molt diferents nivells musicals, però amb
un resultat extraordinari.
L'EMG va participar com cada curs a la Nit del Jove Intèrpret de Fornells de
la Selva, el 5 d'abril del 2012, una ocasió única per poder gaudir durant el vespre de les interpretacions dels nostres més joves talents al municipi fornellenc.
CURS 2012-2013
NOVES FORMACIONS
Aquest curs s'engeguen dues noves propostes formatives denominades
Conjunt Instrumental (que pretén donar sortida a l'alumnat que no pot tocar
en la resta de formacions, com és el cas dels pianos) i la Banda (que s'aplegarà uns 3 cops a l'any i busca ser una formació innovadora per la seva llibertat
d'interpretació).
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CANT CORAL: UNA NOVA VISIÓ
Aquest curs s'ha concentrat el cant coral en quatre seus. D’aquesta manera es
reforça l'ensenyament col·lectiu del cant coral i es millora la interpretació grupal perquè s’aplega un major nombre d’alumnat (aules de Sant Julià de Ramis,
Celrà, Fornells de la Selva i Salt).
L’ALUMNAT A LES AULES DE L’EMG
El nombre d’alumnes a les aules de l’EMG a principi del curs 2012-2013 és el
següent:

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

Nombre d’alumnes
7
38
64
7
131
72
9
186
14
47
88
49
2
36
41
13
20
824

1r claustre

Escola de Cobla

L’ALUMNAT A LES FORMACIONS DE L’EMG
El nombre d’alumnes a les formacions de l’EMG a principi del curs 2012-2013
és el següent:

Formació
Curs 12-13
Coral Interval (Cervià de Ter)
8
Escola de Guitarres
19
Escola de Cobla i Tradicional
5
Jove Coral del Gironès
12
Jove Orquestra del Gironès
44
Coral Interval (Cervià de Ter)
8

Escola de guitarres

42

43

Escola de Música

PROGRAMA DE FORMACIÓ I TREBALL PER A JOVES

Promoció Econòmica

• Programa SUMA'T al Gironès
El Consell Comarcal del Gironès l'any 2010 va posar en funcionament el projecte SUMA'T al Gironès, subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons
Social Europeu. Aquest projecte té per objectiu incrementar la formació i l'ocupabilitat de les persones joves, mitjançant la formalització de contractes per a la formació.
El programa Suma't al Gironès va formar durant el 2011 un total de 42 alumnes
en les especialitat següents:
· Operari/ària de magatzem (Sarrià de Ter)

que formava part de la Xarxa INICIA de la Generalitat de Catalunya, per realitzar
tasques d'assessorament i suport a les persones emprenedores de la comarca
que volien crear la seva pròpia empresa.
Aquesta actuació està cofinançada per la Diputació de Girona, mitjançant la
Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica, de la qual el Consell Comarcal
del Gironès forma part.
Durant el 2012 el Servei de Creació d'Empreses del Consell Comarcal del Gironès
ha donat informació sobre la creació d'empreses a un total de 44 persones, de
les quals 32 han estat assessorades però 9 persones han finalitzat el Pla d'empresa i s'han creat 6 empreses.

· Empleat/ada d'oficina (Celrà)
· Tasques bàsiques de restaurant i bar (Llagostera)

PROGRAMA YUZZ

A part de la formació professionalitzadora, els joves participants en el programa
van rebre formació en competències clau (100 h) i paral·lelament a tot el projecte es van donar suport a les persones participants per tal d'obtenir el graduat en
educació secundària obligatòria (ESO) mitjançant l'Institut Obert de Catalunya
(IOC).

El programa 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 per arribar a crear un projecte empresarial.

També es va contactar amb diverses empreses de la comarca i es van realitzar un
total del 9 contractes de formació per a joves participants en el projecte SUMA'T
al Gironès.
El projecte va finalitzar el mes de maig del 2012.
PROGRAMA DE SUPORT A LA INSERCIÓ
• Dispositiu d'Inserció Sociolaboral del Gironès
Per segona anualitat el Consell Comarcal del Gironès posa en marxa un dispositiu sociolaboral a la comarca mitjançant el cofinançament del Servei d'Ocupació
de Catalunya a partir del programa de Plans Operatius 2010. 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.
Durant el 2012 s'han atés un total de 55 persones dels municipis de Cassà de la
Selva, Llagostera, Bescanó, Bordils, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis,
SERVEI DE CREACIÓ D'EMPRESES
El Consell Comarcal del Gironès durant el 2012, ha realitzat actuacions de suport
als emprenedors de la comarca mitjançant un conveni amb l'Ajuntament de Salt

La Fundació Banesto i els socis aporten l'organització i coordinació global del
programa, els recursos acadèmics, l'assessorament i els coneixements de gestió
empresarial necessaris per plasmar amb èxit les idees dels joves Yuzz en el Pla
d'empresa.
S'han seleccionat un total de 20 joves amb un perfil concret: persones creatives
amb esperit emprenedor, amb idees i inquietuds, proactives, amb interès per
envoltar-se de persones que vulguin desenvolupar el seu propi projecte, conèixer
experts en noves tecnologies i, a més, de voler involucrar-se en un entorn amb
recursos formatius i, sobretot, experiencial.
El Consell Comarcal del Gironès participa en el programa amb la cessió de l'espai físic que esdevé el centre d'alt rendiment en què es desenvolupen els projectes a Girona.
Al llarg del 2012 s'han celebrat 43 sessions a la seu del Consell Comarcal del
Gironès, hi han participat un total de 19 experts professionals i els tutors proporcionats per SECOT han realitzat més de 5 tutories de mitjana per projecte, com a
suport a l'elaboració del Pla d'empresa.
El guanyador d'aquesta segona edició 2012 ha estat Jonathan García, amb el
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OFICINA COMARCAL D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CONSUMIDOR DEL
GIRONÈS

Megafounder és una plataforma de micromecenatge (crowdfunding) per a
empreses.

L'Agència Catalana de Consum va delegar l'any 2011 les competències en matèria de consum a l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor del Gironès.

PROGRAMA XEC SERVEI

A partir d'aquesta delegació de competències l'OCIC del Gironès ha assumit les
següents funcions:

El projecte Xec Servei té com a objectiu la promoció de l'ocupació en el
sector seveis 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 usuàries.
El Xec Servei s'emmarca dins la campanya "Domicilis per a viure-hi". Durant
l'any 2012 6 municipis de la comarca han participat en el projecte: Aiguaviva,
Fornells de la Selva, Quart, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Vilablareix.
S'han distribuït un total de 2.475 xecs, la majoria dels quals pertanyen als serveis
de neteja i suport a la persona a la llar.
JORNADES TEMÀTIQUES DE TREBALL EN XARXA (NETWORKING)
Els ajuntaments de Celrà, Vilablareix, Salt i el Consell Comarcal del Gironès van
organitzar de manera conjunta unes Jornades de treball en xarxa (Networking)
per als emprenedors de la comarca interessats a participar en jornades on es treballaven aspectes relacionats amb les empreses i a més s'aprofitava l'espai de la
jornada per propiciar el coneixement entre emprenedors i provocar sinergies que
facilitessin el treball conjunt entre les persones participants.
En total es van realitzar 4 jornades amb les temàtiques següents:
- Presentació de projectes - 25 d'octubre - Consell Comarcal del Gironès.
- La comercialització al s. XXI - Viver d'Empreses: El Rusc de Vilablareix.
- Organització eficient entre socis - Centre de Promoció Econòmica de Celrà.
- Negociació financera - Viver d'Empreses Creativo-cultural de Salt.
El nombre de participants va ser entre 10 i 15 per jornada i creiem que va ser un
bon instrument per fomentar el coneixement i les sinergies entre emprenedors.

· Gestió de consultes i reclamacions.
· Gestió de denúncies del seu àmbit.
· Xerrades informatives de consum.
· Realització d'activitats de difusió de polítiques de consum a l'ACC.
· Foment de pràctiques de consum responsable.
· Realització d'activitats educatives de consum.
· Col·laboració i coordinació amb ajuntaments.
· Foment de l'arbitratge i de les adhesions al JACC.
· Actuacions inspectores.
Durant el 2012 l'Oficina Comarcal d'atenció al Consum ha atès un total de 402
consultes i 350 reclamacions. Això implica un augment del 40% del nombre de
consultes rebudes i un 19,5% del total de reclamacions tramitades respecte a
l'any 2011. Així doncs, l'OCIC del Gironès ha presentat un creixement considerable del nombre de reclamacions en un sol any.
Cal afegir que es tracta d'una oficina relativament nova i, per tant, s'espera un
augment del volum de consultes i reclamacions també l’any 2013.
Les altres actuacions realitzades al llarg del 2012 són les següents:
· Sessions informatives sobre consum als municipis de Celrà i Sarrià de Ter.
· Jornada sobre el nou Codi de consum i el funcionament de les actuacions inspectores de l'ACC dirigit als membres de l'associació de comerciants de Celrà.
· Foment del concurs escolar de consum responsable mitjançant la difusió de les
bases i els terminis d'inscripció, a totes les escoles i instituts de la comarca.
· 66 actuacions inspectores programades, 30 de les quals derivades de la xarxa
d'alertes.
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projecte Megafounder, el qual va viatjar el mes de juliol a Silicon Valley amb la
resta de guanyadors de les diferents ciutats en què es desenvolupa el programa.

46

Promoció Econòmica

També hem atès 23 visites protocol·làries, 35 grups escolars i 6 viatges de familiarització (fam-trips) amb agències de viatges especialitzades en MICE (reunions,
incentius, conferències i exposicions) i altres en turisme de la 3e edat. Hi hem gravat escenes per a 2 programes de TV, amb la col·laboració del cuiner Joan Roca,
qui va fer-nos un escrit molt emotiu al llibre de visites.

-Àmbit Centre de Visitants del Gironès:

Recordem els diferents espais que donen al visitant una experiència amb el territori i amb la gastronomia.
Dinamitzem 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.
La creació del Centre de Visitants del Gironès ha implicat 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.

• Oficina Comarcal de Turisme
Es tracta d’un nou servei situat a la recepció de l’equipament, destinat a l’acollida, l’atenció individualitzada de consultes, de documentació i d’orientació dels
visitants. La central de reserves és un servei que ofereix 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,
que vehiculem mitjançant un butlletí electrònic per a clients actuals
i potencials, visitants i turistes,
agents privats i ajuntaments.

Durant aquest any hem celebrat el 1r aniversari, amb activitats molt especials,
entre les quals destaquem la "Cadira que opina" amb persones vinculades al
territori, com per exemple el pintor Quim Hereu, de Girona/Juià, i el músic i cantant de PulpoPop, Edgar Massegú, de Sarrià de Ter, i la festa final amb els Marrecs
de Salt.
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Turisme

Compromís ferm amb el territori en un any ple d'actuacions que consoliden bona
comunicació, diàleg permanent i participació activa de tots els agents turístics
privats i públics de la comarca en nous projectes i alhora estimulen i faciliten les
accions desenvolupades per dinamitzar turísticament 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 2012 ha estat clau amb
el primer aniversari del Centre de Visitants del Gironès, la plataforma turística
per excel·lència dels nostres 27 municipis, “Gironès, territori d'experiències“.

L'any 2012 hem atès 12.000 persones, a les quals hem suggerit, organitzat i
reservat diferents serveis turístics de la comarca o els hem informat.

-Els Remences: descoberta de la vall del Llémena a partir de les revoltes remences, organitzada per la Mancomunitat de la Vall del Llémena.

• Espai de gastronomia (serveis de cafeteria i restaurant). Espai per viure i
assaborir una experiència que fusiona gastronomia i territori amb els nostres productors locals. Una proposta singular amb el menú de tastets com a un punt
estratègic per descobrir el producte local i la gastronomia casolana, arrelada a la
filosofia de cuina de proximitat, cuina km 0 o ecogastronomia (slow food).

-BiodiversiTer: els usos del Ter: itinerant exposició del riu Ter, organitzada pel
Consorci Alba-Ter

Turisme

S'han servit més menús de tastets, i s'han organitzat diferents serveis d'empresa (pauses cafè (coffe
break), dinars de treball, brunch, aperitius, jornades de treball en xarxa (networking), petites convencions....) com celebracions familiars (bateigs,
aniversaris...)
• Espai botiga. Aquest espai, ubicat també a la planta baixa, es destina a la
comercialització i promoció de productes alimentaris i artesanals vinculats al
Gironès. Es dinamitzen accions com els "dimecres de tast", un cicle de tertúlies
i degustacions de productes per enfortir la relació amb el territori i els nostres
productors locals. S'han organitzat 30 activitats diferents.

• Espai d’exposicions temporals.
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 turístiques. Es vincula el contingut de l’exposició amb el programa de turisme escolar que oferim a
les escoles i centres educatius. El 2012 hem acollit quatre exposicions:
-Fotografia i territori: les millors fotos del concurs de fotografia-ral·li nocturn,
organitzada per l'Àrea de Cultura del Consell Comarcal del Gironès
-Vestits de paper: mostra del talent de les dones de Sarrià evocant contes de nens
i modistos de renom, organitzada per l'Associació Dones del Coro i amb el suport
de l'Associació de Comerciants de Sarrià de Ter.

• 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 pretenem que sigui el primer a
visitar en la descoberta de la comarca del Gironès, una experiència amb el territori que comporta una passejada de multimèdies i emocions a la carta.
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 visitant individual disposa d'un targeta intel·ligent personalitzada que permet seleccionar
individualment els continguts i anar guardant la informació del seu recorregut de
tal manera que en finalitzar la visita podrà imprimir aquesta informació o enviarse-la per correu electrònic.
Aquest espai proposa un itinerari a la carta i/o un itinerari guiat per educadors i
guies del territori especialitzats on s’ofereixen visites guiades, tallers i activitats.
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 a 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. Principalment les visites guiades estan dirigides al turisme escolar i al
turisme de la 3a edat. Per a turisme familiar, visitants individual, incentius d’empresa, recomanem la visita amb la targeta intel·ligent personalitzada.
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gies 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 aquestes accions. D'aquí, en va sortit la carta de compromís amb Gironès, terra de passeig i que 50 agents turístics es vinculin molt
fort amb el nostre projecte turístic. Tots ells formem part del nou catàleg
EXPERIÈNCIES, mencionat anteriorment.

-Àmbit Promoció:
Creació i edició del material promocional vinculat a la creació de 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!. No és el mateix mirar
que veure" amb propostes de senderisme guiat a càrrec de l'Associació de Guies
Comarcals de Natura. Accions de màrqueting en línia amb la interactuació de les
xarxes socials (facebook, twitter, google plus, ...) També el calendari d’esdeveniments del Gironès, un opuscle de butxaca que inclou tots els esdeveniments d’interès turístic que es celebren a les poblacions del Gironès durant l’any 2012. Les
estratègies de comunicació del Centre de Visitants del Gironès. Es va fer un targetó i un pòster promocional amb les activitats del 1r aniversari.
El catàleg estrella ha estat la 1a edició d' Experiències, en 4 idiomes, que recull
l'oferta turística global de la comarca: atractius dels municipis,
suggeriments,empreses i serveis, així com el plànol de la comarca i el de la capital. Hi ha planes especials als agents turístics que estan compromesos amb el
projecte turístic Gironès, terra de passeig.

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 siner-

D’accions en fires, s’ha participat enguany amb un projecte compartit entre els
8 consells comarcals i el Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, amb accions
de mercats de proximitat i Km.O. Hem estat expositors al Mercat del Ram de
Vic, al Mercat de Mercats i a l’Illa Diagonal de Barcelona. També hem participat a fires locals com la Fira de Primavera de Campllong, la Fira de Locomoció
i Artesania de Fornells de la Selva, la Fira del Conte de Medinyà, la Fira de
Tardor de Vilablareix, la Fira del Pa i la Xocolata de Sant Gregori i a Firatast a
Girona. Hem comercialitzat la comarca en accions potents com el Workshop
del SITC i el BUY Catalonia, organitzades per la Agència Catalana de Turisme.
Hem dirigit la nostra campanya de comunicació en línia a l'organització i
seguiment de trameses en 6 col·lectius importants: escoles, empreses, agències
de viatges, jubilats, famílies i associacions.
Quant a Relacions Públiques, hem organitzat 12 viatges de familiarització
(fam-trips) amb agents turístics, amb institucions i amb equips docents, així
com 3 viatges de premsa (press-trips) per afavorir la nostra difusió en els
mitjans de comunicació, on destaquem el TBEX Blog-Trip dins el congrés
europeu, promogut pel Patronat de Turisme Costa Brava-Girona. Nosaltres
hem estat els encarregats de planificar i acompanyar durant 3 dies 9 periodistes bloggers americanes i europees, una de les quals era catalana, amb
un seguiment post-acció molt interessant i productiu. Els vam fer viure una
experiència única amb el territori, descobrint pobles i productors locals,
patrimoni natural i gastronomia, patrimoni cultural i el Centre de Visitants
del Gironès. Destaquem una visita guiada nocturna i un sopar a peu dret als
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Destaquem les jornades de les oficines de Turisme de Catalunya, que van acabar
amb una visita guiada i un aperitiu networking, una altra oportunitat de negoci
perquè ara professionals del turisme d'arreu de Catalunya ens coneixen. Així com
les jornades anomenades Experiències Educatives que vam organitzar pel col·lectiu docent de mestres,
professors, coordinadors i directors d'escoles i centres educatius.

Turisme

Banys Àrabs, un taller amb els Marrecs de Salt i
un dinar bucòlic al mig de la vall de Llémena,
amb la gentilesa de la cuina de remences del
col·lectiu de cuina de les Carboneres, així com
un apropament del món rural a Campllong i
descoberta del riu Ter amb la passejada amb
caiacs.

Tanmateix, volem esmentar les col·laboracions fetes amb mitjans de comunicació per potenciar el posicionament de la comarca el Gironès i el seu projecte
turístic Gironès, terra de passeig, incidint enguany en la difusió de la cartera de serveis del Centre de Visitants del Gironès:

d'Interpretació del Territori i dinars al Centre de Visitants del Gironès, entrades als
Banys Àrabs, activitats de turisme actiu, sopars... que molt amablement els agents
turístics de la comarca ens varen cedir.
Hem fet assessorament en les propostes i en els projectes presentats a diferents
empreses i municipis que ens ha 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. El concepte territori defineix aquestes jornades de treball entre consells comarcals i Patronat de Turisme Costa Brava Gironas. El responsable polític de
l’Àrea ha participat a les reunions del Consell d’Administració del Patronat de
Turisme Costa Brava-Girona, així com en diferents actes protocol·laris on ha calgut
donar suport al sector.
RESUM ESTADÍSTIQUES TURISME 2012
Avaluades les estadístiques de visitants, usuaris, turistes i consultes fetes en el
Taulell de l’Oficina Comarcal de Turisme del Centre de Visitants del Gironès i en les
diferents plataformes en línia (Web, Xarxa punts digitals, Xarxes socials...), aquest
és el còmput de l’any 2012:

- Programa Terra d’amfitrions de la productora Volcano Grup, emès per Televisió de
Girona i altres televisions de la xarxa local, amb el convidat especial pel Gironès, el
xef Joan Roca, amb una escena gravada al Centre de Visitants del Gironès.
En el camp de les noves tecnologies, s’ha posat especial èmfasi a adaptar l’actual web de Gironès, terra de passeig a les tendències 2.0.
S’ha 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 existents a la comarca, i es convida tots els seguidors, per tal de promocionar-los. En total ja tenim prop dels 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 a tots els empresaris i agents turístics de la comarca que tinguin vídeos de les seves activitats o empreses, que ens els enviïn per tal de penjarlos també i unificar-ho en una sola pàgina.
Hem realitzat també una campanya de concursos 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 que formulàvem una pregunta diferent en cada concurs
amb tres possibles respostes, que el participant ens havia d’enviar per participar.
Hem regalat estades en allotjament hoteler i rural, entrades per visitar el Centre

CENTRE DE VISITANTS DEL GIRONÈS
TOTAL PERSONES ATESES
11.891 usuaris atesos individualment
TOTAL CONSULTES ATESES
35.673 informacions ateses
XARXA TELEMÀTICA DE PUNTS DIGITALS D’INFORMACIÓ TURÍSTICA (de gener a desembre)
8 punts ubicats en el territori amb un global de
USUARIS
23.100 persones
CONSULTES
99.330 consultes
WEB turismegirones.cat (de gener a desembre)
USUARIS
17.458 persones
CONSULTES
70.943 consultes
FIRES DE TURISME EN QUÈ HEM PARTICIPAT COM A EXPOSITOR
Hem participat a 4 fires específiques de Turisme i 6 fires a la comarca
VISITANTS
9.100 persones
CONSULTES
36.400 consultes
Cal destacar la xifra de 61.549 persones interessades en la comarca del Gironès, durant
l’any 2012, amb un global de 242.346 consultes i 146.407 visites a publicacions emeses en
el nostre Facebook. Tot allò suposa un 79% més d’interès, des de l’obertura del Centre de
Visitants del Gironès per la comarca del Gironès. L'Àrea de Turisme valora positivament
aquestes dades i agraeix la implicació dels 27 ajuntaments i de tots els agents turístics privats i públics de la comarca.
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