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d’activitats

2013

El 2013 ha estat un any en el qual, tot i partir d'una situació econòmica límit, els consells comarcals hem
continuat oferint serveis bàsics. I és per poder garantir l'estat del benestar que el Ple del Consell Comarcal del
Gironès ha aprovat la seva sobirania fiscal, s'ha posicionat a favor del dret a decidir, ha incrementat la inversió
en ajuts socials i d'urgència i en emprenedoria, i ha congelat les taxes, dels serveis que ofereix, per al 2014.
Aquests que us descriuré, tot seguit, són alguns dels molts serveis que, durant el 2013, el Consell, a través
del treball i l'esforç de les diferents àrees que el conformen, ha desenvolupat en benefici de tots els habitants
de la nostra comarca: el Gironès. A favor dels fons d'habitatges, s'ha adherit al conveni per a la creació de fons
socials per a l'habitatge per a persones afectades per desnonaments i també, dins d'aquesta vessant, l'Oficina
d'Habitatge del Gironès s'ha afegit, aquest 2013, al servei de mediació hipotecària 'Ofideute' per atendre i
assessorar famílies amb problemes de pagament dels préstecs hipotecaris. Les conselleres comarcals del
Gironès van lliurar 35 cotilles a dones afectades per càncer de mama per donar continuïtat al banc de productes i que ha comptat amb el suport de 16 municipis de la comarca. De l'àmbit econòmic, vull destacar: la
posada en funcionament d'un programa d'ocupació per millorar la situació dels aturats de llarga durada, la
signatura del conveni entre el Gironès i Pimec Comerç Girona per potenciar el comerç urbà i de proximitat, així
com, la segona edició de les Jornades Networking per a fomentar l'emprenedoria.
Jaume Busquets i Arnau
President del Consell
Comarcal del Gironès

Dels sectors educatiu i cultural, vull subratllar: la licitació de 39 serveis de transport escolar per al curs 20132014; el Servei de Català, amb activitats ja consolidades com el Voluntariat per la Llengua i el Correllengua; la
8a edició d'Expojove, amb la participació de 5.000 estudiants; la 9a edició d'Escenaris, amb 58 espectacles, a
16 municipis del Gironès i 7.100 espectadors, i el Festival Emergent, amb 49 actuacions a 7 pobles de la comarca; l'aposta del Gironès pel reciclatge del paper i cartró a les escoles, amb el concurs de disseny de papereres
de reciclatge; així com l'important paper de Les Bernardes de Salt que es reivindica com la Casa de Cultura del
Gironès i, amb motiu del seu 30 aniversari, estrena imatge amb una nova pàgina web i logotip: Aquesta renovació fa que, des de Les Bernardes, s'impulsin nous projectes com la creació del Laboratori Contemporani o
de l'Escola de Fotografia.
D'altra banda, el Centre de Visitants del Gironès va celebrar el seu segon aniversari amb 23.000 visites, en
dos anys, i més de 54.000 consultes. Cal ressaltar que el Gironès i els agents turístics han sumat esforços per
promocionar els 27 municipis de la comarca.
Pel que fa a l'Àrea de Medi Ambient, el Consell s'encarrega de la recollida selectiva a 24 municipis de la
comarca i de la recollida del rebuig a 12, i l'ens comarcal gestiona també les deixalleries de: Salt, Sarrià de Ter,
Celrà, Cassà de la Selva, Sant Gregori, Sant Jordi Desvalls, Madremanya i Sant Martí de Llémena.
Com ja és habitual, un any més, el concert de final de curs de l'Escola de Música del Gironès, a l'Auditori de
Girona, va ser tot un èxit, amb la participació de més de 800 alumnes que conformen 16 aules a 15 ajuntaments de la comarca. L'EMG va celebrar també un concert de Nadal, en benefici de la Marató de TV3, al qual
van assistir més de 600 persones i que va reunir més de 100 músics sobre l'escenari.
En aquest marc més solidari, el Consell també, durant el 2013, ha destinat els imports de les inscripcions del
21è Concurs Fotogràfic del Gironès al banc dels aliments i ha col·laborat en el Calendari Solidari de l'Esport
Gironí que es va presentar al Centre de Visitants del Gironès.
Gràcies, doncs, a tots els que ho feu possible i gràcies a tots els que confieu en la nostra tasca perquè junts,
malgrat les dificultats del present, farem un futur millor.
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Composició del Ple
President:
Vicepresident 1r:
Vicepresident 2n:

Jaume Busquets i Arnau (CiU)
Lluís Freixas i Vilardell (CiU)
Jordi Fàbrega i Vilà (CiU)

Consellers comarcals
Josep Aliu i Mundet (CiU)
Domingo Álvarez i Álvarez (PSC)
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)
Susanna Garcia i Senen (ERC)
Felip Gil i Paradas (PPC)
Sònia Gràcia i Xuclà (CiU)
Josep Hernández i Batlle (ERC)
Sandra Maldonado i Oliver (CiU)
Albert Martí i Oliveras (PSC)
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)
Mari Serrano i Ramos (CiU)
Joan Antoni Simón i Fernàndez (CUP)
Alfons Soler i Pou (CiU)
Núria Terés i Bonet (ICV-EUiA-E)
Josep Miquel Terrádez i Valmaña (CiU)
Laura Vall-llosera i Casanovas (ERC)
Mª Àngels Vilà i Sastre (ERC)

Pressupost 2013
La proposta d'aprovació de pressupost consolidat per a l'any 2013 pateix un decrement del 10,11% respecte a l'any anterior, aquesta disminució es
correspon a una reducció en el pressupost del Consell Comarcal del 9,82% i una disminució d'un 14,43% en el pressupost de l'organisme autònom
Escola de Música del Gironès. L'import destinat a òrgans de govern és de 299.691€. Els imports són els següents:

General (consolidat)
Propi (Consell Comarcal)
EMG

2012
17.244.587,86
16.305.466,56
984.121,30

2013
15.501.215,26
14.704.103,35
842.111,91

%
-10,11
-9,82
-14,43

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

2013
1.198.891,00
1.234.638,34
128.340,00
6.146.471,52
2.078.828,29
3.258.746,85
499.837,22
113.349,00

%
-6,17
-25,03
-24,39
-14,25
-0,77
1,82
-17,12
-21,74

Per àrees:

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

Jaume Busquets i Arnau
VICEPRESIDÈNCIES

Lluís Freixas i Vilardell
Jordi Fàbrega i Vilà
GERENT

Carles Mulero i Punsí
SECRETARI

Jordi Batllori i Nouvilas
INTERVENTORA

Marta Dalmau i Palom
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

Jordi Fàbrega i Vilà

MEDI AMBIENT

SERVEIS ECONÒMICS

Jaume Busquets i Arnau

SERVEI D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN

Lluís Freixas i Vilardell

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

· Gestió de serveis públics
· Residus municipals i gestió
de deixalleries
· Neteja viària
· Recollida d'animals abandonats
· Planificació ambiental
· Gestió energètica
· Plans d'acció de l'energia sostenible

SERVEIS PROPIS

Jaume Busquets i Arnau
· Règim intern
ENSENYAMENT

Josep Miquel Terrádez i Valmaña

RECURSOS AMBIENTALS

· Transport escolar
· Menjador escolar

Lluís Freixas i Vilardell
· Educació ambiental i sensibilització
· Centre BTT Gironès
· Senderisme

BEQUES ESCOLARS

Josep Miquel Terrádez i Valmaña
· Ajuts de menjador escolar
· Ajuts de transport escolar

TURISME

COOPERACIÓ MUNICIPAL

·
·
·
·
·

Joaquim Roca i Ventura

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

Jaume Busquets i Arnau
·
·
·
·

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

7

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

Jaume Busquets i Arnau
· 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

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))
Constitucional,
Pl. Constitucional
nstit
stituciona , 1
AIGUAVIVA
17181 AIG
GUAVI
A VA
AVI
A
Tel.
Tel
el. 972 233 5500 07
Fax. 972 233 54 61
ajuntament@aiguaviva.com
ajuntament@aigu
ament@
ment
aviva.com
www.aiguaviva.info
www.a
aigguaviva.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.com

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

CANET D’ADRI
R - (5)
5)
Av. Rocacorba,
Rocacorbaa, 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 37 08
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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forma de gestió o altres formes associatives per a finalitats d’interès
públic.
· Ser informat del Pressupost de la corporació i de programes comarcals.

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.

Durant l’any 2013 el Consell d’Alcaldes va tractar els temes
següents:
La gestió dels serveis de recollida de residus municipals, la gestió dels serveis socials i l'Avantprojecte de llei de governs locals.
Així mateix, el Consell d'Alcaldes del Gironès va comptar, el 2013, amb
l'assistència i les intervencions de l’Hble. Sra. Neus Munté i Fernández,
consellera de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, i
del vicepresident primer de Dipsalut, Sr. Josep M. Corominas, per presentar el Programa Salut i Crisi.

Les seves principals funcions són:
· Proposar solucions a problemes administratius i de funcionament de serveis públics que els afectin.
· Emetre informes sobre matèries de competència comarcal.
· Proposar solucions o sistemes alternatius supramunicipals i la seva

Composició del Consell d’Alcaldes. Ajuntament de:
Aiguaviva
Bescanó
Bordils
Campllong
Canet d’Adri
Cassà de la Selva
Celrà
Cervià de Ter
Flaçà
Fornells de la Selva
Girona
Juià
Llagostera
Llambilles
Madremanya
Quart
Salt
Sant Andreu Salou
Sant Gregori
Sant Joan de Mollet
Sant Jordi Desvalls
Sant Julià de Ramis
Sant Martí de Llémena
Sant Martí Vell
Sarrià de Ter
Vilablareix
Viladasens

Joaquim Mateu i Bosch
Xavier Soy i Soler
Albert Serrats i Llach
Lluís Freixas i Vilardell
Jaume Frigolé i Torrentà
Enric Bagué i Vilà
Gerard Fernàndez i Tatjé
Roser Estanyol i Torrent
Josep Perich i Pons
Mateu Parera-Nieto i Perich
Carles Puigdemont i Casamajó
Josep Vidal i Mias
Fermí Santamaria i Molero
Josep Maria Vidal i Vidal
Albert Peracaula i Boschsacoma
Lluís Lloret i Costa
Jaume Torramadé i Ribas
Francesc Xavier Casanovas i Busquets
Joaquim Roca i Ventura
Ramon Costa i Palomeras
Jordi Corominas i Ribas
Narcís Casassa i Font
Jaume Busquets i Arnau
M. Àngels Vila i Sastre
Roger Torrent i Ramió
David Mascort i Subiranas
Alfons Soler i Pou
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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
www.cegirones.cat
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

SERVEI DE GESTIÓ
I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS.
XALOC
C. Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 20 64 41
Fax. 972 10 76 72
www.xalocgirona.cat
girones@xalocgirona.cat

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

SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS
I NETEJA VIÀRIA URBASER, SA
C. Modega, 8
17457 Riudellots de la Selva
Tel. 972 31 47 79
Fax. 972 31 63 55
Tel. Mòbil: 615 412 515
residus@girones.cat

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

SERVEI DE RECOLLIDA
DE PODA A. J. RUZ, SL
C/ Primer de maig, 4-10
17410 SILS
Tel. 972 16 81 80
Fax. 972 16 82 01
coordinador@ajruz.com

CENTRE DE VISITANTS
DEL GIRONÈS
Av. de França, 221
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 01 16 69
www.turismegirones.cat
centredevisitants@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
info@cbs.cat
CASA DE CULTURA
LES BERNARDES
C. Major, 172
17190 SALT
Tel. 972 23 46 95
www.bernardes.cat
bernardes@girones.cat

OFICINA COMARCAL D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR
C. Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 21 32 62
Fax 972 21 35 73
www.girones.cat
oficinadeconsum@girones.cat

OFICINA D’HABITATGE
C. Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 21 32 62
Fax. 972 21 35 73
gestiosstt@girones.cat

SERVEI DE RECOLLIDA
D’ANIMALS ABANDONATS
Associació Protectora d’Animals
i Plantes de l’Alt Empordà
C. Pont de Molins, 17
17600 FIGUERES
Tel. 972 50 23 61
info@protectorafigueres.com

DEIXALLERIA DE CASSÀ
Polígon Industrial
C. Pla de l’Estany, s/n
17244 CASSÀ DE LA SELVA
Tel. 972 46 46 91
DEIXALLERIA DE SALT
C. Amnistia Internacional, s/n
17190 SALT
Tel. 972 23 88 11
DEIXALLERIA COMARCAL
DE CELRÀ
Polígon Industrial
C. Espinau, s/n
17460 CELRÀ
Tel. 661 15 10 95
DEIXALLERIA
DE SANT GREGORI
Polígon Industrial 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
MINIDEIXALLERIA
DE SANT MARTÍ
DE LLÉMENA
Ctra. de Girona a les Planes
d'Hostoles, km 12,250
Telèfon: 972 21 32 62
MINIDEIXALLERIA
DE MADREMANYA
Zona d’equipaments
Telèfon: 972 21 32 62
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PROJECTES FISCALITZATS DEL PUOSC

LLISTAT REDACCIÓ PROJECTES

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 pista polivalent 2a fase
Juià
Edifici polivalent 1a fase
Llagostera
Biblioteca
Madremanya
Ampliació de la Casa Consistorial
Urb. de la plaça Major i rehabilitació de l'Ajuntament
St. Martí de L.
Salt
Comissaria de policia
Sant Gregori
Edifici per a centre cultural i biblioteca, 1a fase
Sarrià de Ter
Enllaç del carrer de Francesc Cambó
amb la rotonda de la Via Augusta
St. Joan de Mollet Nau polivalent municipal, última fase
St. Jordi Desvalls Camí accés zona esportiva carrer del Raval dels Horts
Vilablareix
Equipaments culturals del sector del Perelló i Can
Pere Màrtir: Llar de Jubilats i Ludoteca Municipal

Aiguaviva
Campllong
Canet d'Adri

Construcció del porxo a l'escola Vilademany
Llicència ambiental local social
Camí de la carretera Vella camí de Veïnera
Portada de gas carrer Boratuna
Cervià de Ter
Projecte d'activitat pista poliesportiva
Flaçà
Pavimentació d'una part del camí Ral
Remodelació del camí del Cementiri
Fornells de la S. Ampliació dispensari municipal
Juià
Remodelació del projecte enllumenat públic
de l'estació
Enllumenat a la Costa
Llagostera
Camí de la Bruguera
St. Joan de Mollet Sanejament i soterrament baixa tensió al c. Pedró
St. Martí de Llémena Legalització de les escoles Local Social
St. Martí Vell
Portada d'aigua masos Puig
Arranjament camí de la pl. de les Bruixes
Sarrià de Ter
Pavimentació i reforma del servei del pla d'en Xuncla

LLISTAT REDACCIÓ MEMÒRIES VALORADES
Campllong

Camí de la Bruguera / Xarxa de fibra òptica /
Llicència ambiental locals socials
Canet d'Adri
Ampliació del pont Adri / camí Montbó la Mota
1a fase / Cami Montbó la Mota 2a fase / camí Can
Germà a Montcal / Ampliació del pont Estanyol /
Arranjament del pont de la Torre / Ampliació del
mas Batlle
Cervià de Ter
Reparació del sanejament a l'Escola Aixart /
Valoració de la finca El Casal / Reforma a l'Hotel
d'Entitats última fase / Construcció de ninxols al
cementiri / Arranjament al camí de ronda entre
Cervià i Raset / Obres de protecció d'alzina
centenària / Estudi tècnic per urbanització de carrer
Juià
Ampliació del camí de la Costa / Passera Torrent
Vallboc
St. Joan de Mollet Valoració de la finca Casal Municipal /
Arranjament del Casal Municipal / Delimitació de
la franja de protecció contra incendis / Millora
del nucli antic / Nous nínxols al cementiri
St. Martí de Llémena Camí de can Dansa / Camí Ral / Camí de can
Xeia / Camí Berdera
Sant Martí Vell
Carrer Torrent / Treballs realitzat camí St. Joan
de Mollet
Sarrià de Ter
Auditori

LLISTAT DIRECCIONS D’OBRES
Aiguaviva
Construcció del porxo a l'escola Vilademany
Cassà de la Selva Instal·lació en la remodelació de l'antic teatre
Llagostera
Construcció del nou dipòsit de can Pinet

LLISTAT PLANS PROTECCIÓ CIVIL
Aiguaviva
Cervià de Ter
Fornells de la S.
Llagostera
Salt

Pla protecció civil Aerocat
Pla protecció civil Sismicat
Pla de protecció civil Infocat, Transcat,
Plaseqcat, Sismicat
Pla prot. civil Inuncat, Infocat, Sismicat, Transcat
Pla prot. civil bàsic, Inuncat, Infocat, Transcat, Aerocat

LLISTAT PLANS AUTOPROTECCIÓ
Bescanó
Campllong

PAU del pavelló
PAU de la festa major
PAU de la fira comarcal
PAU locals socials
Cervià de Ter
PAU pista poliesportiva
Fornells de la Selva PAU l'Escola Bressol Coloraines
Quart
PAU pavelló
PAU local social
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Comissió Tècnica d'Avaluació Ambiental
i Comissió Comarcal de Protecció Civil

EXPEDIENT D'AVALUCIÓ AMBIENTAL
Aiguaviva

Emmagatzematge i producció d'embalatges
en general
Bescanó
Taller de tria i desballestament de petits
electrodomèstics
Unitat de subministrament MI-IP04
i una base de càrrega MI-IP02
Celrà
Fabricació de remolcs i semiremolcs
Magatzem de ferralla i instal·lacions de valorització
Venda al detall de gas propà
Fornells de la Selva Centre hípic
Sant jordi Desvalls Explotació bovina de vaques de llet
Sarrià de Ter
Taller de xapa i pintura
Vilablareix
Taller d'impressió
Valorització de residus de la construcció
Deixalleria municipal, valorització de residus
i manteniment

L’11 d’agost de 2010 va entrar en vigor la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats que preveu que les
activitats sotmeses al règim de llicència ambiental de l’annex II són sotmeses a informe de la Comissió Tècnica Comarcal.
El 2011 va entrar en vigor el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. En cas que el Consell
Comarcal disposi de Comissió Comarcal de Protecció Civil, les funcions
d’homologació dels PAU per part dels municipis poden ser delegades en
el consell comarcal corresponent.
El Ple del Consell Comarcal del Gironès, en la sessió del dia 28 de juliol
de 2011, va acordar que les atribucions de la Comissió Tècnica
d’Avaluació Ambiental són les determinades a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i que aquestes atribucions abasten les especificades en el Decret 82/2010, de 29 de
juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar
mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

EXPEDIENT PROTECCIÓ CIVIL
Cassà de la Selva

La Comissió Tècnica d’Avaluació Ambiental i la Comissió Comarcal
de Protecció Civil durant aquest any s’han reunit 6 vegades i els
projectes presentats per a la sol·licitud de llicència ambiental han
estat uns 12 expedients, amb un mínin de 2 vegades per expedient, i 8 expedients d'homologació de PAU.

Llagostera

Sant Gregori

Sarrià de Ter
Oficina d’Habitatge del Gironès
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.
PROGRAMES QUE GESTIONEM:
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.
L'any 2013 es van tramitar:
30 sol·licituds d'antics perceptors.
147 sol·licituds de nous perceptors

Planta de reciclatge i gestió de residus
de la construcció
Escola Bressol El Carrilet
Residència Josep Baulida
Llar d'infants El Niu
Residència Les Oliveres
Residència Els Avets
Llar d'infants Els Escarlets
Escola taller Els Joncs

Prestacions econòmiques d'urgència especial
Es van crear l'any 2013 per ajudar les persones que es troben en situació
d'impagaments de quotes de lloguer o d'hipoteca. Aquestes ajudes ja
existien anteriorment i es van ampliar per donar cobertura a aquelles
famílies que ja han perdut el seu habitatge, ja sigui per un procés de desnonament de lloguer o hipotecari i ajudar-les en les despeses d'un nou
habitatge.
Estan coordinades amb els Serveis Socials, ja que són necessaris informes
socials per tramitar-les.
L'any 2013 es van tramitar 9 sol·licituds
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Assessorament a la propietat i la gestió de l’habitatge en els programes de mediació
El programa de mediació és una eina que ens serveix per oferir pisos de
particulars a persones que cerquen un habitatge a un preu baix.
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.
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.
Actualment disposem de 7 pisos llogats i en tràmit en tenim 3 més, als
municipis de Llagostera, Flaçà, Cassà de la Selva, Vilablareix i Sarrià de Ter.

ment. En aquests moments de crisi en què la problemàtica de l’habitatge
és important, el volum de consultes ha crescut considerablement, tal com
indiquen les dades del 2013, amb 1.359 consultes.
Hi ha també atenció al públic a l'Ajuntament de Llagostera, amb qui hi ha
signat 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.

Gestió de la Renda Bàsica d'Emancipació (RBE)
Són les ajudes creades pel govern Zapatero per ajudar els joves a emancipar-se.
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
domicili, comptes corrents...)
Sessions informatives sobre habitatge als municipis de la comarca
Juntament amb el Consorci de Benestar Social, s'ha engegat un programa per a la promoció de l'habitatge social, s'han mantingut reunions amb
els ajuntaments de la comarca per donar a conèixer els programes que
gestionem i s'han repartit díptics informatius a la població.
S'està treballant per fer un estudi sobre la tipologia de població que accedeix actualment als programes d'habitatge i treballar de manera transversal amb els usuaris que també utilitzen els Serveis Socials.
Ofideute
L'any 2013 es va signar 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.
A l'oficina del Gironès s'han tramitat 3 expedients l'any 2013, i s'han realitzat les entrevistes i els informes previs per tal que l'Agència faci de
mediadora amb l'entitat bancària.
Atenció telefònica i presencial
La finalitat més important d'aquesta oficina és l'atenció al ciutadà, i en
aquest sentit hem atès la ciutadania tant telefònicament com presencial13

Cursos de català
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).

La procedència dels alumnes és molt variada, tal com demostra el gràfic
següent:
Gràfic de procedència dels inscrits per agrupació de nivell
90
80
72
60
50

85

40

62

30

38

20
10

8

0
Inicials i B1

Nats a Catalunya

B2 i B3

Elementals

Nats a la resta de l’estat espanyol

Resta de nivells

Nats a l’estranger

Una altra dada important pot ser el grau de finalització i assoliment dels cursos. Ho podem veure al gràfic següent:
Gràfic d'inscrits que assoleixen, no s'incorporen o acaben el curs
46

Els cursos s'estructuren bàsicament en dos períodes al llarg de l'any: febrerjuny i octubre-desembre.
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A continuació detallem els cursos presencials organitzats pel Servei
Comarcal de Català del Gironès. Cal tenir en compte l'oferta de la comarca
es complementa amb els cursos de Girona i Salt.
200

Febrer - juny 2013

Municipi

Nivell

Cassà
Llagostera

Bàsic 3
Bàsic 2
Bàsic 3
Nivell Superior

Girona
C. Comarcal

90

Octubre - desembre 2013

Municipi
Cassà
Llagostera
Girona
(Consell
Comarcal)

Nivell
Curs inicial
Bàsic 1
Curs inicial
Nivell Superior
(acaba el mes
de juny
de 2014)

Inscrits no incorporats Inscrits incorporats que no acaben el curs
Inscrits incorporats que acaben i no l’assoleixen Inscrits que l’assoleixen

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 el nivell Suficiència 3 d'aquesta modalitat, que
combina l'aprenentatge totalment en línia amb unes sessions presencials
per treballar especialment les tasques més orals i que es fan periòdicament
a la seu del Consell Comarcal.
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El Parla.cat és un espai web per a l'ensenyament
i l'aprenentatge de la llengua catalana. És el
resultat d'un projecte dut a terme per la Direcció
General de Política Lingüística del Departament
de Cultura i l'Institut Ramon Llull, en col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística. A més de la modalitat semipresencial, hi ha les modalitats lliures i en línia amb tutoria.
Assessorament lingüístic
Durant el 2013, el Servei Comarcal de Català del Gironès ha revisat un
total de 785 pàgines.
Voluntariat per la llengua
Aquest programa, que el 2013 ha celebrat el seu desè aniversari, es porta
a terme a tot Catalunya, i al Gironès, a més de Girona i Salt, es porta a
terme a Cassà i a Llagostera.

A Cassà de la Selva, durant el mes d'abril, van tenir lloc tot un seguit d'activitats relacionades amb la diversitat lingüística. Es va dur a terme l'exposició "Les llengües dels catalans".
També hi va haver la mostra "A l'abril, cada paraula val per mil".
Quaranta-tres establiments hi van participar amb l'exhibició, als seus
aparadors, de cartells amb paraules catalanes d'orígens ben diversos.
De març a juny, vam organitzar i vam dur a terme un club de lectura fàcil
a Llagostera, que es va cloure amb la participació de l'autora dels llibres
llegits.
Com a activitat de final de curs i de coneixement de l'entorn, es va organitzar una excursió a Banyoles, el mes de juny.
El Servei de Català del Gironès col·labora també amb Ràdio Vilablareix i
Ràdio Sant Gregori amb l'espai El català correcte, que pretén acostar als
oients les correccions de conceptes i expressions que sovint es diuen
malament.

El mes de novembre es va fer una nova presentació del programa a
Llagostera, en el marc del Correllengua 2013, en coordinació amb l'entitat llagosterenca Joves per la Terra i altres entitats d'aquest municipi i
amb la col·laboració de l'Ajuntament. L'acte va consistir en una taula
rodona amb el títol: "La marea verda: cultura i llengua a les illes" i la lectura del manifest del Correllengua. Va cloure l'acte l'actuació musical de
Cesk Freixas.

A més de la mostra "A l'abril, cada paraula val per mil" en què van participar 43 establiments comercials de Cassà de la Selva, el mes de
desembre es van signar acords de col·laboració amb 5 establiments d'aquest mateix municipi i 1 de Llagostera per participar a la Campanya
"I tu, jugues en català?".

Administració pública

Infància i Joventut

El Servei Comarcal de Català del Gironès, al llarg del 2013, ha participat
a 6 processos de selecció de personal de nivells A bàsic, A elemental i C.

En aquest àmbit, podem ressaltar la participació a Expojove i a la I Fira
del Joc de Bordils i la distribució de cartes als reis en català.

Establiments comercials

També ha participat a la Comissió del Nomenclàtor de Cassà de la Selva.
Llengua, cultura i cohesió
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.
El mes de març vam celebrar el Dia de la Dona amb una sessió de contacontes a Llagostera.
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.
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Esports
Durant el transcurs de l'any 2013, el Consell Esportiu del Gironès ha treballat
en el desenvolupament de diversos programes destinats a la promoció de la
pràctica esportiva en les diferents franges d'edat.
Pel que fa a l'esport en edat escolar, que és un dels pilars fonamentals, s’han
desenvolupat diversos programes:
· Pla català d'esport a l'escola i Jocs Esportius Escolars de Catalunya
Són programes dissenyats pel Departament d'Ensenyament i la Secretaria
General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de promocionar i augmentar els índexs de pràctica de l'activitat física i esportiva i crear
hàbits de vida saludables. Aquests programes abasten un ampli ventall de
competicions escolars que prioritzen la formació integral dels esportistes, tant
pel que fa a les habilitats motrius com a l'educació en valors.
A més, al llarg del 2013, donada la situació de crisi econòmica que ha provocat una important manca de recursos per desenvolupar les nostres activitats,
els consells esportius de l'Agrupació Territorial de Girona han sumat esforços
per poder oferir competicions territorials en algunes disciplines esportives, on
poden prendre part totes les entitats de les comarques gironines que així ho
desitgin.
· Plans de promoció
Amb l'objectiu de donar a conèixer als infants i joves esports minoritaris i ferlos partícips de noves experiències esportives que molt sovint no tenen a l'abast, s'han treballat plans de promoció de rugbi, judo i vòlei, amb un total de
5.160 participants.

Accions en col·laboració amb Diputació de Girona
Com a novetat per a aquest 2013, conjuntament amb la Diputació de Girona,
s’ha realitzat una enquesta d'hàbits esportius entre la població en edat adolescent de la comarca (que actualment cursa l'educació secundària), per
conèixer de primera mà quins són els índexs de pràctica per copsar la realitat
del moment i determinar les línies estratègiques d'actuació en un futur. Per
altra banda, la Diputació també ha cedit a tots els consells esportius i comarcals de Girona un lot de material esportiu per al suport d'esdeveniments
esportius, a l'abast de tot el teixit esportiu. La sol·licitud d'aquest lot es pot
tramitar a través de la pàgina web www.cegirones.cat.
Formació esportiva
Una de les branques que també pren molta força en el dia a dia del CEG és la
vessant formativa. Al llarg del curs escolar, funciona l'Escola de Tutors de Joc
de Futbol-7 on es formen els àrbitres per a les lligues comarcals. També es realitzen formacions per als educadors de futbol adreçades als tècnics esportius
de les entitats esportives de la comarca. I en una altra vessant educativa, dins
el seminari del professorat de coordinadors del PCEE es va celebrar una formació d'escalada teòrica i pràctica.
Dinamització parcs urbans de salut i Xarxa d'Itineraris Saludables
El 2013 s’ha continuat desenvolupant el projecte impulsat per Dipsalut que
promou l'adquisició d'hàbits de vida saludables entre la població adulta i de la
tercera edat. El projecte comporta un gran treball social. El CEG ha participat
en les dinamitzacions de parcs arreu de la comarca, amb prop de 200 participants fidelitzats que assisteixen a les 20 sessions programades anualment.
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Joventut
La població jove, del Gironès i d’arreu, és un col·lectiu social amb entitat pròpia
i diferenciada, amb unes circumstàncies i necessitats específiques i que ha de ser
objecte de polítiques específiques, transversals i integrals, amb una perspectiva
global que interrelacioni els diversos àmbits de la seva vida: formació, treball,
habitatge, salut, temps d’oci, participació, cohesió social... tenint present per part
de l’Administració les necessitats d’un equilibri territorial. Hem de tenir en compte que no formen un bloc homogeni i que cal adreçar-s’hi de formes diferenciades, segons el col·lectiu, l’edat, l’àmbit social, l’experiència i la voluntat dels i les
joves.
Per això, 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.
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.
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 en el Consell Comarcal del Gironès.
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.

Mancomunar 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
dels municipis a través de diferents tècnics de joventut.
L'any 2013 s'han establert convenis amb els
ajuntaments de Bordils, Cervià de Ter, Flaçà,
Sant Jordi Desvalls, Sant Julià de Ramis i
Viladasens per mancomunar els serveis de
joventut i impulsar el programa de la ZONA
JOVE DE LA LLERA DEL TER.
La tasca que s'impulsa va dirigida a oferir un
espai de convivència i d’intercanvi amb i
pels 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.
Les línies de treball són:
1. Tardes Joves (informació
juvenils)
2. Activitats d’oci, lleure i cultura
3. Pidce a Institut de Celrà.
(Punt d’informació i dinamització en centres educatius)
4. Orienta’t
5. Em faig gran
6. Gen 95’
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 l’Institut de Celrà

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.
Enguany els tècnics del Consell Comarcal han pogut fer el seguiment de 28
casals infantils de lleure per a infants i joves.

11. Suport a les entitats juvenils
12. Treball comunitari: participació en les activitats
del municipi.
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
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dirigides a la població jove de la comarca. Les trobades faciliten el seguiment de
les polítiques de joventut municipals, intercanviar propostes i proposar activitats
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.
PROGRAMA DE SERVEIS MANCOMUNATS AMB AJUNTAMENTS DEL GIRONÈS

Bus de dia i de nit a ....
S’ha donat continuïtat a la iniciativa d’organitzar un servei de Bus de nit a Fires
de Girona entre els municipis de la comarca del Gironès. Entre els dies 25 d’octubre i 2 de novembre, durant 5 nits, i algunes
rutes 6, el Consell Comarcal del Gironès, en
col·laboració amb 20 municipis del Gironès ha
organitzat i coordinat 8 rutes.

Jornada per als delegats i per a les delegades d’ESO
Un any més, alguns municipis de la comarca del Gironès (Bordils, Cassà de la
Selva, Celrà, Flaçà, Fornells de la Selva, Girona, Quart, Salt, Sant Jordi Desvalls,
Sant Julià de Ramis i Vilablareix) n’han organitzat la quarta edició.

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

El divendres 18 de gener i la Casa de la Cultura Les Bernardes de Salt han estat
el dia i el lloc escollit per a realitzar aquesta jornada de delegats/ades d’ESO. Un
any més s'ha prioritzat exclusivament el grup de 2n d’ESO dels centres on s’impulsa el programa PIDCE. D’aquesta manera es garanteix que els dinamitzadors/informadors juvenils de cada municipi puguin fer-ne el seguiment amb
aquest grup de joves.
Aquestes jornades, de caràcter formatiu, es continuen duent a terme perquè és
important orientar i assessorar els joves en la seva tasca com a delegats de grup.
També perquè és interessant crear espais d’intercanvi que serveixin per establir
contactes entre els representants dels diferents centres de secundària de la
comarca del Gironès. Es treballen dinàmiques de cooperació, tècniques de participació i comunicació, i resolució de conflictes.
La jornada ha estat encaminada sobretot a formar-los amb eines i actuacions que
poden utilitzar en la seva tasca però també personalment.

Tiquets T. nit
1018
1105
819
688
101
583
215
507
252
936
85
276
186
177
200
259
2855
30
5.731
4.561

Bonobus

Jove

Altres
25
85

0

110

1

655
656

Total
2148
1592
685
722
1188
361
363
459
3540
11.058

Bus de dia a Waterworld, a TV3 i a PortAventura
El divendres 19 de juliol, un any més, la taula de dinamitzadors del Gironès va
promoure una sortida conjunta al parc aquàtic per celebrar l’inici de l’estiu.
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Hi van participar joves de: Celrà, Llagostera, Cassà de la Selva, Quart i els de
pobles de la Zona Jove de la Llera del Ter (Bordils, Cervià de Ter, Sant Julià de
Ramis, St. Jordi Desvalls i Viladasens). Entre tots vam fer un grup de 193 persones, o sigui, es van organitzar quatre busos de 55 places.
El dilluns 12 d'agost, amb el jovent de Celrà i la Zona Jove de la Llera del Ter es
va organitzar una sortida a Waterwold. En aquesta ocasió es va omplir un bus
amb 51 persones.
El dissabte 9 de novembre, i com a sortida de tardor, coincidint amb l'època que
en el parc se celebra Halloween, es va organitzar una sortida a Port Aventura. Hi
van participar els municipis de Vilablareix, Cassà de la Selva i els 6 pobles de la
Zona Jove de la Llera del Ter. Sant Gregori i Llagostera s'hi van mancomunar, però
per la poca demanda de joves, 2 a cada poble, se’ls va derivar al grup. Es van
omplir 78 places.
PROGRAMA DE COORDINACIÓ AMB INSTITUCIONS PER AL FOMENT DE
SERVEIS I ACCIONS PER A JOVES
Fira Saló Formació i Ocupació
El mes d’abril, es va organutzar la vuitena edició del saló Expo Jove al recinte de
Fira de Girona amb la voluntat d’informar dels serveis existents relacionats amb
l’educació i ocupació.

COMARCA

ALUMNES

Gironès

1599

Baix Empordà

1001

Alt Empordà

1002

La selva

756

Garrotxa

237

Pla de l’Estany

Total

288

4883

Del 10 al 12 d'abril de 2013, de 9.30 a
18.30 i divendres, de 9.30 a 14, es van
poder visitar els 54 estands i assistir a les
diferents activitats programades per institucions públiques i empreses privades d’arreu de Catalunya per donar a conèixer els
serveis que promouen per als joves.
4.883 joves de comarques gironines van
visitar la Fira l’any 2013.

Hi van participar 10 centres de la comarca amb un total de 726 alumnes distribuïts en 20 jornades, que s'han realitzat de l'11 de febrer al 7 de maig de 2013.
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 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 2013, es van presentar 2 treballs als premis comarca del Gironès dins els
premis als treballs de recerca organitzats per la Universitat de Girona. Un representant de l’Àrea de Joventut del CCG és membre del jurat qualificador
dels premis comarca del Gironès.
El treball que va obtenir millor puntuació d’entre els que optaven al premi comarca del Gironès va ser “Evolució de les hortes de Salt de la segona meitat del segle
XXI a la primera dècada del segle XXI" realitzat per Silvia Casals Bosch, estudiant
de batxillerat a l’Institut Salvador Espriu (Salt).
Projecte europeu: SERVEI DE VOLUNTARIAT EUROPEU
En el marc del programa “La Joventut amb Europa” es van aprovar tres 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 participa en un projecte que li permet adquirir noves competències, ampliar els seus horitzons i descobrir un nou entorn cultural i social.
L’any 2013 es van desplaçar 3 voluntàries a Alemanya per participar-hi:
· Roxana Covaci és la setena voluntària que s'envia a la Volkshochschule
Reckenberg-EMS a Rheda-Wiedenbrück
· Teresa de Vicente, del 3 de maig al 31 d'agost de 2013, en el projecte
Jugendaustauschwerk im Kreis Gütersloh e.V. – Droste-Haus de la ciutat de Verl
(Germany)

Campanya Alimentació
Durant el curs 2012-2013 es va portar a terme la quinzena edició d’aquesta campanya. L’activitat va dirigida als joves que cursen 3r o 4t d’ESO en els centres
d’ensenyament secundari de la comarca del Gironès.

· Sara Romero, del 7 de novembre al 6 de novembre de 2014, en el projecte
Jugendaustauschwerk im Kreis Gütersloh e.V. – Droste-Haus de la ciutat de Verl
(Germany)
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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, des de la
seva creació, l’any 2006 i 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. Durant aquest
any, s’han realitzat un total de 173 Serveis d’Atenció a Domicili.

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
1- SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL (SBAS)

Municipis
Nre. Interv.
Aiguaviva
7
Bescanó
10
Bordils
3
Campllong
4
Canet d'Adri
1
Cassà de la Selva
11
Celrà
13
Cervià de Ter
0
Flaçà
1
Fornells de la Selva
5
Juià
0
Llagostera
25
Llambilles
1

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

Municipis
Nre. Interv.
Madremanya
0
Quart
6
Salt
45
Sant Andreu Salou
0
Sant Gregori
3
Sant Joan de Mollet
0
Sant Jordi Desvalls
2
Sant Julià de Ramis
5
Sant Martí de Llémena
0
Sant Martí Vell
2
Sarrià de Ter
23
Vilablareix
6
Viladasens
0

Atenció social individual i familiar

3- SERVEI TECNOLÒGIC PER AL SUPORT I CURA

Durant l’any 2013, s’han realitzat un total de 50.460 intervencions en les
diferents SBAS dels municipis del Gironès, bé sigui per consultes d’informació,
orientació i assessorament o bé per rebre tractament i ajuda social en situacions
que ho requerien.

El Servei de Teleassistència consisteix en un equip tecnològic adequat i professional que permet fer controls diaris a través d’un aparell al domicili connectat a la línea telefònica. En cas de petició d’ajuda de la persona usuària s’assegura una resposta ràpida a les eventualitats que el puguin sobrevenir. El Servei
de Teleassistència es presta gràcies a un conveni entre el Consell Comarcal del
Gironès, l’Ajuntament de Salt i la Diputació de Girona. A finals d’any, hi havia 802
persones cobertes pel Servei de Teleassistència.

Municipis
Nre. Interv.
Aiguaviva
658
Bescanó
2.638
Bordils
524
Campllong
98
Canet d'Adri
66
Cassà de la Selva
3.615
Celrà
2.615
Cervià de Ter
204
Flaçà
360
Fornells de la Selva
1.478
Juià
77
Llagostera
2.973
Llambilles
328

Municipis
Nre. Interv.
Madremanya
31
Quart
2.392
Salt
26.572
Sant Andreu Salou
39
Sant Gregori
631
Sant Joan de Mollet
140
Sant Jordi Desvalls
226
Sant Julià de Ramis
1.102
Sant Martí de Llémena
141
Sant Martí Vell
126
Sarrià de Ter
2.353
Vilablareix
1.053
Viladasens
20

Municipis
Usuaris/àries Municipis
Usuaris/àries
Aiguaviva
4
Madremanya
4
Bescanó
42
Quart
27
Bordils
11
Salt
290
Campllong
5
Sant Andreu Salou
1
Canet d’Adri
3
Sant Gregori
19
Cassà de la Selva
109
Sant Joan de Mollet
4
Cervià
4
Sant Jordi Desvalls
9
Celrà
37
Sant Julià de Ramis
23
Flaçà
7
Sant Martí de Llémena
1
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Fornells de la Selva
Juià
Llagostera
Llambilles

30
3
53
11

Sant Martí Vell
Sarrià de Ter
Vilablareix
Viladasens

han estat molt diversos, pas-

1
80
21
3

sant des de la descoberta dels
recursos del municipi fins a la
integració cultural des d’una
vessant totalment creativa.

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 actuals i emergents que causen l’exclusió social de determinats
col·lectius.
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 la 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 2013 ha estat de
373, dels quals 72 han estat atesos per primera vegada aquest any.
Projectes de prevenció per a infants i adolescents
“FOTOACCIÓ”
El taller d’habilitats socials Fotoacció és un
projecte socioeducatiu preventiu amb joves
adolescents dels 12 als 16 anys. El taller s’ha
realitzat conjuntament amb els tècnics de
joventut dels municipis i del Consell Comarcal del Gironès, així com els educadors
dels Serveis Socials de base del Consorci i ha estat coordinat per un tècnic que
alhora ha estat el formador de les sessions.
Cada grup de treball ha escollit l’objectiu a tractar i, durant 7 o 8 sessions de mitjana, els joves han desenvolupat les seves habilitats socials per tal de resoldre,
mitjançant la fotografia, els dilemes o conflictes amb què s’han trobat, potenciar
així el treball en equip i fomentar les seves actituds prosocials. Els temes tractats

Aquest any 2013 s’han pogut
realitzar tallers als municipis de
Bordils, Celrà i Salt, amb la participació d’un total de 29 joves adolescents. En el cas de Celrà, a més, després
de realitzar el taller, s’ha pogut dur a terme una exposició fotogràfica a la Fira
d’Entitats del municipi, una exposició organitzada i realitzada directament pels
joves del taller i que va tenir un component molt comunitari perquè va tractar
una de les llegendes del poble.
PROGRAMA FEM POBLE: JOVES ACTIUS
El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt ha portat a terme durant el 2013 el
programa Fem Poble: Joves Actius, que ha tingut com a objectiu la capacitació
de competències relacionals i la participació dels joves adolescents de 12 a 18
anys de la comarca. La finalitat del programa ha estat potenciar les habilitats
socials, de civisme i de gestió de conflictes, i oferir assessorament i orientació als
joves segons els seus futurs interessos. A través d’aquest programa, s’han dut a
terme 7 activitats amb uns 10 alumnes per taller a Bescanó, Cervià de Ter, Flaçà,
Llagostera, Sant Gregori, Sarrià de Ter, Bordils, Sant Jordi Desvalls.
TALLERS SOBRE VIOLÈNCIA EN CENTRES DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
Aquest curs 2013-2014, el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt ha ofert als
Centres d’Educació Secundària dos tallers que tenien com a objectiu treballar i
reflexionar entorn a dos conceptes molt determinats: les situacions d’assetjament
o abús entre els alumnes (més conegut com a Bullyng) i les conductes abusives
en les relacions afectives en l’etapa adolescent. Als centres d’educació primària
també s’ha ofert un taller, en aquest cas adreçat a nens i nenes de 5è i 6è de primària, amb l’objectiu de reflexionar i debatre sobre situacions de
desigualtat per raó de gènere i prevenir la violència. Quant a dades, s’han realitzat 20 tallers al Gironès i 13, al municipi de Salt, a centres públics d’ensenyament, i s’ha comptat amb la participació de 653 nois i noies de 7 a 16 anys
i 37 professors i professores.
PROGRAMA DE PREVENCIÓ A LES DROGODEPENDÈNCIES
El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt ha engegat enguany un programa de
prevenció a les drogodependències amb accions grupals i comunitàries de pre-
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venció per a joves i les seves famílies. S’ha portat a terme una recollida i anàlisi
de dades sobre el consum d’estupefaents a la comarca; s’han posat en marxa
tallers socioeducatius sobre els riscos del consum de drogues adreçats a joves
adolescents en l’àmbit educatiu i s’ha desenvolupat un servei de mesures educatives alternatives a la sanció administrativa pel consum de drogues en espais
públics. En total, i des de l’octubre de 2013, s’han beneficiat d’aquest programa 244 joves adolescents de la comarca del Gironès.
El 2014, es posarà en funcionament el Servei d’Orientació i Assessorament sobre
Drogues (SOD), el qual neix a demanda de famílies, joves i professionals dels
àmbits de serveis socials, educatiu i sanitari, i comptarà amb punts d’atenció
directe a Salt, Llagostera i Celrà.
SERVEIS DE SUPORT A LES FAMÍLIES
Programa d’ajuts per a famílies en situació d’exclusió social
Enguany, el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt ha destinat 116.315,41
euros en prestacions econòmiques d’urgència social per a cobrir les
necessitats bàsiques de 7.186 persones dels municipis del Gironès (també Salt),
a excepció de la ciutat de Girona.
En aquest sentit, s’han destinat recursos econòmics per tal que persones i/o famílies en situació d’exclusió social i precarietat econòmica hagin tingut assegurades les necessitats bàsiques com són: ajuts en alimentació (amb el repartiment
en forma de lots al Gironès de 18.464,24 quilos de productes bàsics provinents
del Banc d’Aliments de Girona, i a Salt, amb el repartiment que es porta a terme
de forma continuada a través del Centre de Distribució d’Aliments (CDA) ubicat
al mateix municipi); ajuts en habitatge (amb subvencions per impagaments de
quotes de lloguer o hipoteca, i també per allotjaments d’urgència per a persones
sense sostre); ajuts econòmics per a subministraments (amb l’objectiu de
garantir els subministraments de gas, llum i aigua a persones i/o famílies en
situació de màxima vulnerabilitat social); i finalment, ajuts en productes farmacèutics, ortopèdics i, també adreçats a l’alimentació de nadons (amb
la provisió de llet per a 21 infants de 0 a 6 mesos).
El Consorci de Benestar Social Gironès- Salt enguany també ha col·laborat en el
Gran Recapte d’Aliments a Catalunya, que s’ha celebrat els dies 29 i 30 de
novembre de 2013. La iniciativa ha servit per a recaptar 2.910 quilos d’aliments,
dels quals s’han pogut beneficiar 235 famílies del Gironès.
Finalment, el 5 de desembre de 2013 el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
ha signat un conveni de col·laboració amb Dipsalut de la Diputació de Girona per
al desenvolupament al territori del projecte “Salut i crisi: aliments per a tots
des de tots”. Així doncs, durant el mes de desembre de 2013, en fase inicial de
desenvolupament del projecte, s’ha destinat una dotació econòmica per a la

compra d’uns 5.274 quilos d’aliments per atendre 238 famílies de diferents municipis del Gironès i s’ha pogut ampliar el nombre de beques de menjador a 29
infants més del municipi de Salt.
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 de les 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. Aquest any 2013 s’ha potenciat la intervenció a Gironès, tal com reflecteixen les dades i s’ha consolidat el servei amb un
augment tant en el nombre de casos derivats com en el de sessions realitzades.
Durant el 2013 al Gironès s’han atès 82 famílies amb un total de 314 sessions.
Per municipis, 44 han estat de Salt, 12 de Llagostera, 5 de Bescanó, 1 de Bordils, 6
de Celrà, 1 de Vilablareix, 1 d’Aiguaviva, 2 de Flaçà, 2 de Cervià de Ter, 1 de
Campllong i 1 de Cassà de la Selva. Les 8 restants, han estat derivacions de l’EAIA.
Servei de Maternatge i Atenció a la Família
El SMAF es centra en la capacitació parental i el 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 dos projectes, tot i que s’està començant
a gestar una línia d’acció comunitària que s’implementarà completament el 2014:
· 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 192 persones, de les quals 72 ha estat
infants de Salt, Llagostera, Bescanó, Sant Martí Vell, Sant Gregori, Celrà, Sant
Jordi Desvalls, Cassà i Vilanna.
· Espai Nadó i Espai Explorador: En aquest cas, el Consorci ha portat a terme 12
tallers d’Espai Nadó als municipis de Salt, Celrà, Cassà de la Selva i Bordils, adreçats a famílies i els seu nadons (des del naixement fins a l’any) amb l’objectiu
d’enfortir la relació mares/pares amb els seus fills/es, enfortir la seva seguretat i
confiança i resoldre dubtes o angoixes pròpies d’aquesta etapa. Pel que fa als
tallers d’Espai Explorador, adreçats a famílies amb fills i filles d’1 a 3 anys, s’ha
ofert un espai d’estimulació de l’infant per treballar les relacions vinculars i el pro-
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cés d’autonomia dels infants. En total, s’han dut a terme 47 tallers Espai
Explorador als municipis de Vilablareix, Sant Jordi Desvalls, Campllong, Fornells
de la Selva, Salt, Cassà de la Selva, Celrà, Sarrià de Ter i Bordils.
SERVEIS DE SUPORT A LA COMUNITAT
Programa Integral d’Acollida Comarcal del Gironès 2013 (PIAC Gironès)
Durant el 2013, el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt s’ha encarregat de la
gestió i execució del Programa Integral d’Acollida Comarcal del Gironès
2013 (PIAC Gironès), per donar continuïtat al Pla de ciutadania i immigració del
Gironès 2010-2012 i al Programa integral d’acollida municipal de Salt. El programa ha comptat amb el finançament del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, a través del Fondo Europeo para la Integración, amb
una durada fins al 31 de desembre de 2013.

Flaçà i Sarrià de Ter. S’ha donat suport tècnic a entitats locals de persones estrangeres, com les associacions musulmanes de Bordils, Celrà i Flaçà i l’Associació de
dones africanes Llera del Ter. Així mateix, s’ha col·laborat en l’organització de la
“Jornada de dones de Salt: Habitatge, iniciatives socials i solidaritat entre les
dones”.
Aquest és el quadre de beneficiaris/àries del PIAC Gironès 2013:

Nacionalitat Homes Dones Total Nacionalitat Homes Dones Total
Brasil
Burkina Faso
Colòmbia
Xina
Equador
Espanya
Gambia
Geòrgia
Ghana
Guinea

Per tal d’adaptar-se a les necessitats de cada municipi, el PIAC ha estat un complement al que ja s’estava duent a terme a l’àmbit local, amb una voluntat clara
de ser un servei cap a la ciutadania dels diferents municipis i dels tècnics, serveis
i entitats locals.
A l’àmbit general, el PIAC Gironès ha desenvolupat durant el 2013 la següent
cartera de serveis:
· Servei d'acollida individualitzada. Atenció directa de les demandes de les
persones estrangeres i dels diferents tècnics/es implicats/des en el procés d’acollida. Municipis: Salt, Bordils, Celrà i Flaçà.
· Programa de formació sobre coneixement de l’entorn. S’han realitzat 6
formacions sobre coneixement de l’entorn, 7 formacions bàsiques d’alfabetització i conversa i 3 formacions de millora de capacitació individual. Municipis: Salt,
Celrà, Bordils, Flaçà i Sarrià de Ter.
· Programa de formació sobre acollida i interculturalitat. S’han realitzat 7
formacions adreçades a personal tècnic sobre estrangeria, mediació intercultural,
identitat cultural i assessorament jurídic.
· Servei de traducció i interpretació i Servei de mediació intercultural. S’ha
comptat amb una borsa de 18 traductors i intèrprets, a més del personal propi
del programa, que han donat servei a les demandes dels Serveis Bàsics d’Atenció
Social, l’Equip d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència i centres d’ensenyament
tan de primària com de secundària. També s’han realitzat dues mediacions comunitàries en dues comunitats de veïns, als municipis de Celrà i Flaçà.
· Servei d’assessorament jurídic en estrangeria. S’ha comptat amb el servei
d’una advocada especialitzada en temes d’estrangeria.
· Accions de participació i voluntariat. S’ha participat a una Taula de formació de persones adultes a Salt i s’ha participat a la coordinació de les taules locals
de prevenció de la mutilació genital femenina als municipis de Bordils, Celrà,
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5
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India
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9
6
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0
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49
6
28
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1
1
53

273

747 1.020

Pla d’inclusió social del Gironès
El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, a través del Pla d’inclusió social del
Gironès, ha continuat apostant per actuar de forma transversal en projectes d’actuació sobre col·lectius més vulnerables i sobre els factors que generen exclusió
social. L’objectiu és dotar els municipis de les eines d’actuació imprescindibles per
incidir sobre els factors causals d’exclusió dels col·lectius vulnerables socialment
i sobre els efectes en el conjunt de la població, per obtenir un nivell més alt de
cohesió social en els municipis.
Enguany, el Pla d’inclusió social del Gironès ha comptat amb les següents
accions: la finalització del Mapa de Recursos Inclusius del Gironès i la seva posterior difusió, accions grupals en projectes per a joves en situació d’exclusió
social, i tallers d’habilitats bàsiques i la planificació d’accions de prevenció a les
drogodependències en centres educatius.
I finalment, a partir de la col·laboració estreta amb l’Oficina d’Habitatge del
Consell Comarcal del Gironès, s’ha treballat conjuntament per tal d'abordar l'habitatge des d'una perspectiva transversal i col·laborativa. Es tracta d'una iniciativa que s'ha d'emmarcar en el Pla d'inclusió social del Gironès (PLIS) i que sorgeix
a partir de les conclusions del Mapa Relacional, document elaborat també pel PLIS
i que apuntava cap a la necessitat d'emprendre iniciatives conjuntes i col·laboratives entre les diferents àrees del Consell Comarcal i del Consorci de Benestar
Social Gironès-Salt. S’han iniciat un conjunt de reunions amb els ajuntaments de
la comarca amb l’objectiu d’oferir xerrades i material de difusió per a donar conèi-
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xer els diferents serveis. Més endavant, es preveu l'elaboració de protocols conjunts d'intervenció entre l'Oficina d'Habitatge i els Serveis Bàsics d'Atenció Social,
així com l'estudi dels perfils de les persones sol·licitants de determinats ajuts per
tal definir els mecanismes més adients d'intervenció.
SERVEIS D’ATENCIÓ A LA DONA
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 2013, el SIAD ha atès un total de 165 dones a Salt i 120
dones a la resta dels municipis del Gironès. De manera predominant, les
demandes han girat entorn a temes relacionats amb el dret de família, l’habitatge i l’estrangeria.
Atenció a la Dona- Resposta urgent. Serveis Bàsics d’Atenció Social
Els Serveis Bàsics d’Atenció Social del Consorci, ubicats en cada municipi del
Gironès, han atès 385 dones (183 al Gironès i 202 a Salt), les quals presentaven indicadors d’haver patit algun tipus de violència masclista (física, psicològica o socioeconòmica).
Accions del PIG 2011-2013
El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt continua realitzant accions i impulsant programes segons les directrius del Pla d’igualtat d’oportunitats i gènere del
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt 2011-2013. En el marc d'aquest Pla,
s’ han organitzat durant el 2013 les activitats que es detallen a continuació:
- La primera trobada Intercultural d'Iniciatives d'Intercanvi entre les
dones de Salt, organitzada conjuntament amb l'Àrea d'Integració i Convivència

de l'Ajuntament de Salt, el Programa Integral d'Acollida Comarcal i l'Associació
Dones d’Amal. Es va tractar d'un espai de relació, d'intercanvi i d'informació per
a les dones de Salt, per compartir inquietuds, preocupacions i interessos. Els
temes seleccionats van ser l'habitatge i els serveis socials. Es va presentar el
Projecte EFCI Dones Emprenedores de la Fundació Plataforma Educativa i la
Fundació Utopia, com a experiència innovadora que promou l’esperit emprenedor i els talents creatius personals per al desenvolupament socioeconòmic de les
dones de SALT. Durant les jornades, també va tenir lloc la presentació de les diferents entitats de dones que actualment són actives al nostre territori, i fins i tot,
es va oferir un espai de guarda per als fills i filles de les participants amb l’organització de diversos tallers infantils d'expressió artística.
- Col·laboració amb el Projecte EFCI Dones Emprenedores de Salt: EL SIAD
va organitzar conjuntament amb els responsables del Projecte EFCI una trobada
entre les alumnes d'EFCI i representants d'algunes entitats de dones del municipi. La trobada pretenia presentar el SIAD a les dones d'EFCI, però també que
poguessin connectar-se amb altres dones actives de la ciutat, que coneguessin
les diferents entitats actives de dones al municipi i exploressin les possibles vinculacions dels seus projectes personals d'autocupació amb la xarxa de recursos
del municipi. Van participar representants de Les Cuineres de Salt, de l'Associació
Dones Endavant i de l'Associació Dones d'Amal.
- Setmana del 25N: El SIAD de Salt, en col·laboració amb el programa
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JUGUEM?, el Centre Obert, l'Àrea d'Integració i Convivència de l'Ajuntament de
Salt i l'Associació Identitats, van organitzar diferents activitats amb motiu del 25
de novembre, Dia Internacional per a la Eliminació de la Violència envers
la Dona. Les activitats d'aquest any van voler posar l'èmfasi en la prevenció, i
totes es van adreçar a infants, adolescents i joves del municipi. Van participar-hi
uns 300 infants i adolescents de Salt. Es va realitzar el taller "Cors amb missatges", en el qual nens i nenes del Juguem? van dissenyar i confeccionar un gran
llaç fet amb cors amb missatges, el qual va estar penjat a la façana de
l’Ajuntament de Salt durant tota la setmana. D'altra banda, també es van realitzar diferents tallers de jocs no sexistes; jocs cooperatius per a la NO discriminació per raó de gènere, tant en les places del programa Juguem? com en el Centre
Obert Infantil de Salt. Finalment, es va presentar l'obra És de conya? de la companyia de teatre NUS a l'auditori de la Coma Cros davant d'estudiants de 3r i 4t
d’ESO dels IES Salvador Sunyer i Vallvera, de Salt.

Amb l’aprovació de la Llei estatal de dependència es reconeix un nou dret universal i subjectiu, es crea el Sistema per l’Autonomia i Atenció a les Dependències
que acorda el barem del grau i nivell de dependència, i es coordinen equips interdisciplinaris i intercomarcals impulsats per la Generalitat de Catalunya. El dictamen resultat de la valoració indicarà al mateix temps la cartera de serveis i prestacions econòmiques a què té dret al ciutadà en funció del grau i d’acord amb la
Llei. L’aplicació d’aquests serveis i prestacions econòmiques es fa mitjançant els
PIA (Pla individual d’atenció), que són realitzats en aquest cas pel Consorci de
Benestar Social Gironès-Salt. En el moment de tancar l’exercici 2013 s’han realitzat 3.156 PIA, la qual cosa representa un 96,78% 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 2013, s'han gestionat un total de 201 ajuts tècnics i s'han realitzat un total 363 intervencions del Servei de Teràpia Ocupacional.
Servei de Foment de l’Envelliment Actiu
a) Tallers de Memòria

- Taller sobre violència masclista adreçat a dones: El SIAD va organitzar, amb
la col·laboració de l'Àrea d’Integració i Convivència de l’Ajuntament de Salt, un
taller sobre violència masclista adreçat a dones de Salt, membres d'entitats i
associacions i usuàries de serveis i recursos del municipi. El taller va comptar amb
l’assistència de 12 dones. La iniciativa ha estat la primera d'una sèrie de sessions
de formació sobre violència masclista promogudes per l'Institut Català de les
Dones, l'ICD, i dirigides a membres d'entitats de dones de les comarques de
Girona.
SERVEIS DE PROMOCIÓ I AUTONOMIA PERSONAL

Consisteixen en diferents activitats orals o escrites dirigides a treballar les diferents àrees cognitives com són: l’orientació del temps, la memòria, el llenguatge
o les funcions executives. Els tallers s'adrecen a persones majors de 65 anys i es
treballa amb grups reduïts de màxim 15 persones. Enguany, s’ha comptat amb la
participació de 251 persones en els 21 tallers organitzats als municipis
d’Aiguaviva, Bescanó, Bordils, Campllong, Cassà de la Selva, Flaçà, Fornells de la
Selva, Juià, Llagostera, Llambilles, Madremanya, Medinyà, Sant Julià de Ramis i
Sant Martí Vell.
b) 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 2013, 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 2013,
s’han organitzat 9 sessions de cinema, en les quals hi han participat 1.071 persones de més de 60 anys, amb una mitjana de 119 persones per sessió.

Servei d’Atenció a les Dependències
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ESCENARIS 2013, Teatre al Gironès

Bescanó

Escenaris - Teatre al Gironès
és un projecte de dinamització del teatre professional
que mancomuna la programació de setze 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 Aiguaviva, Bescanó, Bordils, Cassà de
la Selva, Celrà, Flaçà, Fornells de la Selva, Llagostera, Madremanya, Quart, Sant
Gregori, Sant Jordi Desvalls, Sant Julià de Ramis, Sant Martí Vell, Sarrià de Ter i
Vilablareix.
En aquesta edició d'Escenaris s'han presentat un total de 58 espectacles de teatre professional en
els setze municipis
del Gironès que hi
han participat, des
del 20 de gener fins
al 30 de juny.
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).

Bescanó
Bescanó
Bescanó
Bescanó
Bordils
Celrà
Celrà
Celrà
Cervià de Ter
Cervià de Ter
Llagostera
Llagostera
Madremanya
Quart
Sant Gregori
Sant Gregori
St Martí Vell

COMPANYIA
Cascai
Sala Flyhard
Espejo negro
Guillem Albà

Don Juan,
memòria amarga de mi
Sala Trono
Red Pontiac
Marlia Produccions
Carmela, Lilí, Amanda
Cia. Egos Teatre
Ruddigore
o la Nissaga Maleïda
Pere Hosta
Pàjaru
Festuc Teatre
El malalt imaginari
Mentidera Teatre
Mgogoro
Roser López Espinosa
Miniatura/Before
we fall Dansa
Teatro de Cerca
Que vaya bonito
Teatre Guerrilla
El xarlatan
Quim Lecina i Pau Ferrer Llegendes i misteris
de les terres gironines
Cascai
Zirocco
Baulida Burset Prod.
Dies de vi i de roses
Cascai
Hotot
La Troca
La nostra Champions
particular
Claret Clown
Paraula d'humor
Clac & Roll
Melodies de Broadway
Teia Moner
Minimal magic

PETITS ESCENARIS

MUNICIPI
Celrà

COMPANYIA
Terranegra

Aiguaviva
Bescanó
Bescanó

Bordils

Anna Roca
Veus Veus
El que ma queda
de teatre
Teatre al Detall
Centre de Titelles
de Lleida
Anna Roca

Cassà de la Selva

Atot

Cassà de la Selva
Celrà
Celrà
Celrà
Celrà
Celrà

Engruna Teatre
Pocacosa Teatre
El Replà Produccions
La Coja Dansa
Forani Teatre
2princesesbarbudes

Bescanó
Bescanó

PROGRAMACIÓ
GRANS ESCENARIS

MUNICIPI
Bescanó
Bescanó
Bescanó
Bescanó

Pelmànec

ESPECTACLE
Hotot
Litus
Jonàs el espermatozoide
Trau
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ESPECTACLE
El viatge del senyor
Nagata
Can Pere Petit
La Bella i la Bèstia
Puig i Fontanals,
carters professionals
Llepafils
Gullivert,
al país de Lil·liput
La granja més petita
del món
El soldadet de plom
(audició musical)
El perquè de les coses
La vaca que canta
Bambi
Amagatall
El carnaval dels animals
Cançons i rimetes

Celrà
Cervià de Ter
Fornells de la Selva
Llagostera
Llagostera
Quart
Sant Gregori
Sant Gregori
Sant Martí Vell
Sant Martí Vell
Vilablareix

La fàbrica de somnis
El xou de Sant Jordi
El llibre de la Selva
Mimix
El fantasma mentider
Gaia, el nou vestit
aventurer
Claret Clown
Sóc un pallasso
Sanfaina de colors
El cabaret Patufet
Alma i la Mar de Contes Alma, en Patufet
i la Rateta
Tatoina
Pinotxo a l'aventura!
Quina Xerinola!
Animalades

ESCENARIS DE CIRC

MUNICIPI
Bescanó
Cassà de la S
Celrà
Quart

En total han estat 78 els alumnes d'aquest curs.

País de cotó
Alehop
Veus Veus
Katraska
El Cau de l'Unicorn
Gaia, Contes Musicals

COMPANYIA
Companyia de circ EIA
Improvisto's Krusty Show
Trifaldó
Mumúsics Circus

ESPECTACLE
Capas
Finger Light
ES3
Mérci bien

ESCENARIS MÒBILS

PROGR.
COMPANYIA
Sant Jordi Desvalls Ne me títere pas

ESPECTACLE
Circumloqui

L'ETG no pretén formar actors,
sinó desenvolupar els alumnes
amb l'aprenentatge de tècniques teatrals que els capacitin
en múltiples aspectes de la seva
formació, i que els faci ser el
millor públic teatral el dia de demà.
El festival de fi de curs es va realitzar a l'Ateneu de Celrà, 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.
Aules de l'ETG curs 2012/2013
1. Bescanó
2. Celrà
3. Cervià de Ter
4. Fornells de la Selva
5. Llagostera A
6. Llagostera B
7. Sarrià de Ter
Nombre d'alumnes matriculats
120
100

ESCENARIS MÀGICS

MUNICIPI
Bordils
Flaçà

COMPANYIA
Struc
Fèlix Brunet Il·lusionista

ESPECTACLE
Això no és màgia, o sí!!!
Abracamàgic

80
60
40

LES NITS DEL CORO

ESCOLA DE TEATRE DEL GIRONÈS
El curs 2012-2013 sis 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.
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Claret Clown NC
Rosa Zaragoza NC

20

/2

Sarrià de ter
Sarrià de ter

ESPECTACLE
Fruits de la passió
Nymio: historias mínimas
contadas a mano
Paraula d'humor
Te cuento un cuento

04

COMPANYIA
La Minúscula NC
Zero en Conducta NC

20

MUNICIPI
Sarrià de ter
Sarrià de ter

EMERGENT, Festival d'Arts Escèniques del Gironès
Emergent representa un bon aparador de presentació de nous valors de les arts
escèniques, amb un públic, tant local com itinerant, del tot consolidat. L'estratègia
per a fer possible Emergent és també la mancomunació de la iniciativa.
Sota la direcció de l'Àrea de Cultura del Consell Comarcal i l'Associació Fringe de
Girona, ha comptat amb la participació de set ajuntaments, un més que la proppassada edició, cada un dels quals acull una sessió amb set funcions d'arts escèniques.
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Fornells de la Selva

Els ajuntaments en aquesta edició han estat:
Cassà de la Selva, Celrà, Fornells de la Selva, Madremanya, Quart, Sarrià de Ter i
Vilablareix.

Obeses, Ignasi Gil, Oques Grasses, Trio Elegance, Peyu, Quimi Portet, David Julià.

Amb aquesta participació conjunta, els costos d'organització es reparteixen i la
dimensió i difusió del festival augmenta considerablement, fet que provoca que
hi hagi un públic itinerant que es suma al públic local.

Acció, David Planas, Leonmanso, Cia. Estampades, Dudú ARnalot, Marc Parrot,
David Julià.

Un dels punts també interessants d'aquesta iniciativa és la utilització dels espais
públics per a la celebració de cada sessió, d'aquesta manera s’apropa al públic
no habitual a les activitats culturals.
Emergent compta amb el suport del Consell Comarcal, l'Associació Fringe, els
ajuntaments esmentats, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya,
entre d'altres patrocinadors privats.
CARTELLERA 2013
Celrà
The Gruixut's, Nico Baixas, David
Batlló, Isaac Ulam, Xuriguera i
Faixedas, the Gramophone
Allstars, David Julià.

Madremanya

BANYS ÀRABS
El nombre de visitants de l'edifici dels Banys Àrabs de Girona al llarg d'aquest
2013 ha estat de 80.954. La tendència a la baixa que s'ha experimentat els
darrers anys dóna senyals d'estabilitzar-se, amb una xifra que segueix sent molt
destacable.
Com cada any l'edifici dels Banys Àrabs acull diverses activitats culturals que es
complementen amb la visita al monument. Aquests darrers anys les activitats
realitzades s'han vist reduïdes significativament, tot i així s’hi 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

Vilablareix

Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya – 26, 27 i 28 de setembre

Sàvats, Josep Pedrals, Psirc,
Acousters, Brodas Bros, Roger
Mas, David Julià.

Jornades de portes obertes amb diverses sessions de visites guiades gratuïtes.

Quart

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya – Federació de Municipis
de Catalunya – Associació Catalana de Municipis i Comarques – Museu
d’Història de Catalunya – Consell Comarcal del Gironès

Albert Solà, Nacho Flores, Projecte Mut, Miner Montell, The Scalextris Experience,
Miquel Abras-Cesk Freixas, David Julià.

Girona 10 - gener
Promoció per als participants
de la promoció conjunta Girona
10
Trobada congrés bloggers setembre
Aperitiu i visita per als participants al congrés
Recepció sector empresarial - octubre
Aperitiu i visita per a diversos agents comercials.

Cassà de la Selva

Visites guiades Fires de Sant Narcís - octubre

Empty Cage, Roc Casagran, Núria Graham, Mag Edgard, Pepa Plana, Blaumut,
David Julià.

Reforç del programa setmanal de visites
Consell Comarcal del Gironès

Sarrià de Ter
Xarim Aresté, Ramiro, Cia. Toons, Biel Ballester Trio, Boni, Pattin Lindy, David Julià.

El Consell Comarcal posa a disposició del públic local un servei de visites guia-
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des que es realitza cada dissabte, en dos torns de 12 a 13 h.
Nombre d’assistents visites guiades 2013

aquesta edició ha comptat amb la participació de 53 concursants.
2.600

Aquest servei es desenvolupa de gener a juny i de setembre a desembre, exceptuant les dates de Nadal. L’objectiu és apropar els Banys Àrabs al públic local.
Reportatges realitzats el 2013

DATA
08/06/2013

ENTITAT
Associació Sociocultural
i Educativa Secrets Bcn

ACTE
Festival Simfònic

ENTITAT
Joan Marc Samsó
Patronat Call Girona Vidicam (Àvila)
Hamletstore. com

ACTE
Projecte sense endoll
Video 24 ciutats Red
de Juderías de España
Videoclip

ENTITAT
Manel Antolí

ACTE
Fotos per a diferents revistes

GRAVACIONS

DATA
21/03/2013
28/05/2013
20/07/2013
FOTOS

DATA
13/04/2013
WEB

Visitants web 2013 Visites web 2013 Pàgines visitades 2013
11.384
13.683
32.555
A principis de 2014 estarà disponible la nova web.
Adequacions
Els Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Gironès han procedit aquest any
2013 a reparar diversos desperfectes deguts al desgast que l'elevada xifra de visitants provoca en les zones de pas.
Les tasques de manteniment es fan de manera periòdica i consisteixen petites
reparacions, neteges, substitucions de material malmès o gastat, treballs puntuals de jardineria, entre d'altres.

Els treballs premiats i finalistes han format part d'una exposició que s'ha pogut
veure al Centre de Visitants del Gironès.
Concretament, els guanyadors d'aquesta edició són:
· Premi d’Honor per a Miquel Sureda i Taberner
· Premi “Colors del Gironès” per a Xavier Xaubet i Serra
· Premi “El teu racó favorit del Gironès” per a David Bohigas i Serra
· Premi “Escultures rotonda” per a Artur Altabas i Molina
EFICIÈNCIA A LA FESTA: Propostes de millora en l'organització i la seguretat d'esdeveniments.
El 17 d'abril es va realitzar a la seu del Consell Comarcal una jornada organitzada per l'Àrea de Cultura i la plataforma Festalafesta.com, adreçada als tècnics i
regidors de Cultura, Joventut i Festes, en la qual es va tractar del marc normatiu
i les eines per complementar jurídicament les decisions sobre la contractació i la
seguretat en l’organització d’esdeveniments culturals o festius.
Està previst que aquestes sessions tinguin continuïtat al llarg del proper any.
REUNIONS ÀREA DE CULTURA I AJUNTAMENTS
Al llarg de l'any 2013 s'ha iniciat una ronda de converses amb els regidors i tècnics de Cultura dels ajuntaments de la comarca, a banda de les trobades puntuals que s'hagin pogut fer per al normal funcionament dels projectes de
col·laboració entre Consell Comarcal i ajuntaments.
L'objectiu és el de valorar els interessos dels pobles en la seva gestió cultural, així
com analitzar els projectes que l'Àrea de Cultura del Consell Comarcal articula
en benefici dels ajuntaments del Gironès.
Fins al moment s'han realitzat trobades amb els ajuntaments de:
Bordils, Cassà de la Selva, Celrà, Cervià de Ter, Fornells de la Selva, Madremanya,
Sant Jordi Desvalls, Sarrià de Ter, Vilablareix

21è CONCURS FOTOGRÀFIC DEL GIRONÈS

NOVA UBICACIÓ DE L'ÀREA DE CULTURA A LES BERNARDES DE SALT

La 21a edició més solidària del Concurs Fotogràfic del Gironès, organitzat pel
Consell Comarcal del Gironès i l’Agrupació Fotogràfica de Salt, va concloure el
divendres, 22 de novembre, amb el lliurament de premis als guanyadors.

L’any 2014 l'Àrea de Cultura del Consell Comarcal del Gironès s’ubicarà a la Casa
de Cultura Les Bernades de Salt.

Els diners de la inscripció s'han destinat íntegrament al Banc dels Aliments de
Girona.

Aquest fet ha de permetre una millor col·laboració entre les activitats d'aquest
equipament cultural i els projectes que desenvolupa el Consell Comarcal, en
benefici dels ajuntaments de la comarca i del propi equipament.

L'objectiu del concurs segueix sent convertir-se en un punt de trobada, obert i
participatiu, per a les entitats i les persones afeccionades a la fotografia. En
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La Casa de Cultura Les Bernardes ha implementat aquest 2013 diferents modificacions tant d’estructura com de gestió que l’han d’aproximar als tres grans eixos
previstos per als propers anys i facilitar-ne l’assoliment.
El primer eix que ha de permetre mirar el futur amb optimisme ha estat les obres
de millora de la infraestructura realitzades entre setembre i novembre al primer
i segon pis. Aquesta obra important ha permès estabilitzar i renovar part de l’estructura de suport de la volta de la sala Sant Jordi que havia començat a cedir
(en bona part per la forma de construir del segle XIX).
Aquesta obra de millora ha permès també el canvi del terra de suro del segon
pis, la renovació de portes, parets, etc. Al primer pis s’ha aconseguit ampliar un
espai amb l’enderrocament d’una paret mitgera.

d’Art Contemporani segueix creixent amb exposicions de gran nivell. En aquest
sentit, s’han engegat, aquest 2013, converses amb Arts Santa Mònica i el Macba
per compartir experiències i exposicions en un futur. Les Beques Saltus segueixen
amb el seu afany de suport a joves artistes. La primera exposició de Víctor
Masferrer i Marc Padrosa s’ha inaugurat aquest novembre del 2013. I paral·lelament, s’ha entregat també la beca d’enguany al Col·lectiu Fang amb el projecte
Denuncia.cat.
L’Escola d’Escriptura i la de Fotografia es van consolidant així com la resta de cursos. Cal assenyalar l’augment de propostes d’aquest any amb més activitats a
l’aula de salut (Hipopressius, pilates i relaxació), la consolidació de la llengua alemanya i l’augment de les activitats de cuina i labors. La resta de cursos s’han
mantingut o han augmentat en nombre d’alumnes i s’ha diversificat la seva procedència.
Finalment, cal remarcar que no hi ha hagut augment de preus per tal de facilitar
l’accés als cursos. Aquest 2013 la direcció ha proposat un projecte de gestió de
la Casa de Cultura, un projecte que caldrà discutir i millorar, però que ha de posar
les bases fins al 2025.

Nova imatge de la Web:

Pel que fa a la gestió, aquest 2013 s’han assolit els objectius que ens plantejavem: augment d’alumnes, augment d’ingressos, augment d’activitats i millora de
la imatge de Les Bernardes. La renovació total de la web, la posada en funcionament de noves vies de comunicació (Twitter), l’aparició regular de noticies a la
premsa escrita i a la digital, així com a la televisió, han ajudat a millorar la imatge de la casa de cultura.
Per a arribar a un major nombre de persones s’ha posat en marxa Bernardes
Photo, una sala destinada únicament a exposició de fotografies. El Laboratori
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EXPOSICIONS

ALTRES ACTIVITATS REALITZADES

Gener
MIRADA PALESTINA (Fund. Pau per Sempre) TEXTOS I FOTOGRAFIES
HOMENATGE MARTA FONT
PINTURA I ESCULTURA
GENÍS CARRERAS
DIBUIX
Febrer
NATÀLIA RUIZ
PINTURA I ESCULTURA
DELPHINE LABEDAN
PINTURA
Març
MARTÍ ARTALEJO
FOTOGRAFIA
ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA FOTOGRAFIA
Abril
ESCOLA PINTURA PACO MORGADO PINTURA
JORDI RENART
FOTOGRAFIA
ENRIC SOY
PINTURA
LLIBRE GRAN DE LA MASSAGRAN
DIBUIXOS I CONTES
Maig
INSTAGRAM
FOTOGRAFIA
PERE BALLÉS
ESCULTURA I DIBUIX
DANIEL BERDALA
PINTURA
Juny
LLUÍS MATEU
PINTURA I ESCULTURA
ALUMNES LABORS
TREBALLS REALITZATS CURS
Juliol
ESC. MUN. BELLES ARTS DE SALT
PINT., DIBUIX, CERÀMICA, ESC.
ENRIC PENALBA
FOTOGRAFIA
Setembre
MONTSE PLANELL ARPA
PINTURA
ANDREA ZAYAS
PINTURA
MARTA MATEU
FOTOGRAFIA
Octubre
IV CONCURS D'HUMOR GRÀFIC
DIBUIXOS
ESPORTIU
ANNA GALÍ
FOTOGRAFIA
Novembre
SALVADOR JUANPERE
ESCULTURA I TEXTOS
FARGA ART (REVISTA LA FARGA)
PINTURA I ESCULTURA
EL ZEN (COL·LECTIU HIDROQUININA) FOTOGRAFIA
Desembre
BEQUES SALTUS
PINTURA i VIDEOART
D.LABEDAN i C. GONZÁLEZ
PINTURA i CAL·LIGRAFIA
CONXI MOLONS
FOTOGRAFIA

17 de gener
Nit poètica "El llop ferotge"
23 de febrer
Cicle de Cinema " En busca del fuego"
21 de març
Nit poètica "El llop ferotge"
13 d’abril
Cicle de Cinema "Juli Cesar"
18 d’abril
Nit poètica "El llop ferotge"
11 de maig
Cicle de Cinema "El nombre de la rosa"
7 de juny
Concert Pep Poblet i Nito Figueres
14 de juny
Presentació llibre Salvador Sunyer
15 de juny
Cicle de Cinema "Los fantasmas de Goya"
20 de juliol
Festival de Guitarra del Gironès Soirée Extraordinaire (versió cabaret)
20,21,22 de setembre
II Mostra de Cinema de caiac internacional
26 de setembre
Nit poètica "El llop ferotge"
19 d’octubre
Cicle de cinema "Ay Carmela"
24 d’octubre
Nit poètica "El llop ferotge"
29 de novembre
30è aniversari Casa de Cultura " Isabel Rocatti i Nito Figueres"
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Les dades de recollida de residus a la comarca, com a tot Catalunya, mostren, per
una banda, la disminució global en la generació de residus de tota la societat i,
per l’altra, un cert estancament en la dades de la recollida selectiva. La crisi econòmica, juntament amb els continus furts de paper i cartró, expliquen l'evolució
de la dades de recollida de residus.

800.000

lva

La concessió actual del servei recull un ampli ventall de modalitats de recollida,
per tal d'adequar-se a les necessitats de cada municipi, però alhora, els municipis integrants del servei comparteixen recursos humans i tècnics i es beneficien
d'una gestió mancomunada. Així, es disposa de serveis de recollida del rebuig
amb càrrega lateral, orgànica amb càrrega posterior, selectiva amb contenidors
iglús de càrrega superior, càrrega lateral o la recent implantació del servei porta
a porta amb cubells individuals.

ix.

El mes d'abril de 2013, es feia balanç davant dels alcaldes, de la gestió comarcal
dels residus municipals dels últims anys. La majoria dels municipis de la comarca gestionen les diverses fraccions de residus de manera mancomunada.

De

Gestió de residus municipals

Així, entre d'altres actuacions, s'han renovat els contenidors de les deixalleries de
Cassà de la Selva i Salt, s'han instal·lat compactadores per a les fraccions paper
i envasos, s'ha millorat la retolació i la senyalització de totes elles, s'han ampliat
els coberts per a l'emmagatzematge dels residus d'aparells electrònics, i s'han
ampliat els horaris d'atenció al públic a les deixalleries de Salt, Celrà i Sant
Gregori.

De l'exercici 2013, cal destacar el retorn del servei de deixalleria mòbil a Salt, on
cada divendres s'instal·la al mercat de la Maçana per a facilitar la bona gestió
dels residus dels ciutadans d'aquest municipi.
A final d'any, també s'ha començat un servei de deixalleria mòbil amb caràcter
mensual a Cassà de la Selva, l'últim dissabte de mes, coincidint amb el mercat
setmanal. Fornells de la Selva, Llagostera, Flaçà i Girona són els altres municipis
de la comarca que ofereixen també serveis de deixalleria mòbil als seus ciutadans, coordinats per l'Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal.

Sumant les diferents fraccions de recollida de residus que es gestionen comarcalment, entre elles, vidre, paper, envasos, orgànica, resta, voluminosos, poda,
olis i tèxtils i la valorització de residus a través de les deixalleries, s'han recollit i valoritzat, a través dels més de 3.300 contenidors instal·lats al carrer a l'abast
dels 87.000 habitants als quals es dóna servei, un total de 9.185 tn de residus.
El Servei de Gestió de Residus es complementa amb la gestió de vuit deixalleries i tres deixalleries mòbils que presten serveis a diferents municipis. La licitació pública de la gestió de les deixalleries de Salt, i de les de Cassà de la Selva,
Celrà i Sant Gregori, que s'ha fet durant el 2013, ha permès rebaixar costos,
millorar les instal·lacions i ampliar l'horari d'atenció als ciutadans, entre d'altres
avenços.
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Educació ambiental
Programa d'educació per al desenvolupament sostenible
Durant el curs escolar 2012/2013, un total de 40 escoles, instituts o associacions
varen sol·licitar alguna de les activitats proposades dins el marc del Programa
d'Educació Ambiental. Es van realitzar 97 activitats (entre visites a espais naturals de la comarca, tallers i xerrades de temàtica ambiental), en les quals hi han
participat 3.721 alumnes. Les activitats són executades per entitats d'educació
ambiental de la comarca o pels mateixos d'educadors del Consell Comarcal.
Cal destacar, la tasca d'educació ambiental pròpia del Consell Comarcal, l'impuls,
el suport i de la coordinació del projecte Euronet 50/50, un projecte d'àmbit
europeu, que implica escola i administració local, en la lluita conta el canvi climàtic, i que fomenta l'estalvi i l'eficiència energètica a l'escola, amb la implicació de tota la comunitat educativa, mestres i alumnes. Les escoles de Bescanó,
Llagostera, Fornells i Flaçà varen participar en aquest projecte, sota la tutela dels
educadors ambientals del Consell Comarcal i han aconseguit importants estalvis
econòmics. Ha estat un projecte molt ben acollit per les escoles i els ajuntaments,
i que s'ha ampliat per al proper curs escolar amb la participació ara de dues escoles més.
Convocatòria del concurs escolar per dissenyar la nova paperera del
paper/cartró.
A final d'any, es varen convocar
les escoles per participar en el
disseny de la nova paperera de
paper i cartró per incentivar la
separació i la recollida selectiva
d'aquests residus a escoles,
ajuntaments, entitats, empreses, etc. Una vegada més, sorprèn l’originalitat dels dibuixos
i eslògans dels nens i nenes de
primària.

Ciutadà a Favor de la Recollida Selectiva i per a la Reducció de Rebuig, per premiar els ciutadans que fan l'esforç de separar a casa els residus enfront dels que
ho llencen tot barrejat. Mitjançant la signatura d'aquest acord voluntari, la persona es compromet a efectuar correctament la recollida selectiva i dóna permís
al tècnic municipal, o tècnic comarcal corresponent, per efectuar les inspeccions
oportunes a la seva llar o activitat comercial, de manera que es pugui comprovar
in situ la correcta separació dels residus i donar la informació necessària en el cas
de detectar mancances.
Al llarg de l'any s'han fet més de 60 visites a domicilis d'ambdós municipis i
s'ha pogut comprovar com tots els signants del Compromís fan correctament la
separació a casa de les deixalles que generen.

Des del 2005, s'han distribuït
més de 5200 papereres a més
de 400 entitats, escoles i
empreses de la comarca.
Compromís Cívic Ciutadà en Favor de la Recollida Selectiva
Els ajuntaments de Llambilles i Campllong varen promoure el Compromís Cívic
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Dinamitzacions dels parcs urbans de salut
Durant el 2013, han continuat les dinamitzacions als 23 parcs de salut i a les
13 xarxes d'itineraris saludables existents a la comarca i ubicats en els municipis de Madremanya, Llambilles, Aiguaviva, Vilablareix, Fornells de la Selva, Sant
Gregori, Sant Julià de Ramis,- Medinyà, Bescanó, Cassà de la Selva, Llagostera,
Campllong, Sant Jordi Desvalls, Flaçà, Celrà, Salt i Girona.
En cadascun dels parcs es programen unes 20 sessions a l'any, dirigides majoritàriament pels tècnics en
educació física del
Consell Esportiu del
Gironès. Un total de
1.698 homes i dones
han passat pels diferents parcs i itineraris.
L'hàbit de l'exercici
físic per a una millor
salut s'està consolidant en el sector de la
gent gran de la comarca.
Gestió i planificació ambiental
Redacció de plans d'acció per a l'energia sostenible

llumenat amb LED's i la substitució dels vehicles de les brigades per vehicles elèctrics amb un punt de subministrament públic.
Informes ambientals
En col·laboració amb l'equip redactor del POUM de Sant Andreu Salou, els tècnics ambientals del Consell Comarcal estant redactant l'informe ambiental d'aquest pla urbanístic. A finals del 2013 s'ha dut a terme el procés de participació
corresponent. A aquest efecte, es va elaborar una exposició, que ha estat exposada a l'Ajuntament els mesos de novembre i desembre, es va realitzar una sessió informativa per als veïns del municipi, i es va elaborar una pàgina web amb
tota la documentació disponible del Pla.
Contractacions centralitzades amb els ajuntaments de la comarca
Amb l'objectiu de donar suport tècnic als ajuntaments de la comarca, en la
redacció dels plecs i en la contractació pública de subministraments o serveis, i
amb l'objectiu d'abaratir els costos en relació amb aquests contractes, l’any
2013 s'ha ampliat l'oferta de les contractacions centralitzades: a les ja existents
de la telefonia, o de la contractació de l'energia elèctrica, on participen un
total de 19 ens locals de la comarca, amb més de 530 pòlisses d'enllumenat,
amb una despesa aproximada d’1.7000.000 €, i s'ha adjudicat el manteniment dels aparells elevadors. En aquesta contractació, hi han participat 8 ens
locals amb un total de 19 aparells. L'adjudicació ha representat un important
estalvi per a tots ells.

Dins les accions de
suport a la lluita contra el canvi climàtic, el
Consell
Comarcal
dóna suport a la iniciativa europea de les
autoritats locals en la
lluita contra l'escalfament global del planeta. Durant el 2013,
s'han
continuat
redactant els plans d'acció per a l'energia sostenible dels municipis. En aquesta
ocasió, els ajuntaments de Cervià de Ter, Flaçà, Sant Joan de Mollet i Sant
Martí Vell han aprovat els seus PAES i s'han compromès a executar un seguit
d'accions per a reduir les emissions de CO2 en més d'un 20% fins a l'any 2020,
i destaquen les propostes de calderes de biomassa a les escoles, les millores d'en-
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AJUDES PER A ÚS DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR
1) Ajuts individuals de menjador escolar (AIM), curs 2013/2014: L’objecte
d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’ajuts individuals de menjador per
necessitats socioeconòmiques i geogràfiques als alumnes d’infantil, primària i
secundària obligatòria de la comarca. Per a aquest curs, a gener de 2014, s’han
atorgat 1.609 ajuts: 1.210, a alumnes de centres escolars públics i 399, a alumnes de centres escolars privats concertats.

Fig.2 Comparativa AIM curs 2012/2013 i 2013/2014, per a centres escolars
públics:

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

Nivell de Import/dia Criteris socials
l’ajut
de l’ajut
i geogràfics
3
3,00€
Monoparentalitat justificada
Invalidesa /disminució
mínim 33 %
2
2,60€
Pirmi
Atenció educativa preferent
1
2,05€
Llindar econòmic
unitat familiar atur
Llindar econòmic treballant
3 ó més germans
de 0 a 16 anys
Geogràfics

Criteri
econòmic
Fins a 4.476€ rpc neta

Fins a 2.984€ rpc neta
Fins a 2.984€ rpc neta
Fins a 3.601€ rpc neta
Fins a 3.601€ rpc neta

1.2) Ajuts de menjador a centres escolars privats concertats:
S’han atorgat, fins al moment de tancar aquesta memòria, 399 ajuts de menjador escolar per necessitats socioeconòmiques a alumnes de centres escolars privats concertats. Els criteris a complir per cada tipus d’ajut són els que ja s’han
especificat anteriorment. Per tant, podeu consultar a la mateixa taula de descripció dels requisits a complir, l’import/dia per a cada ajut.
Fig.1 Distribució dels AIM, curs 2013/2014 per a centres escolars privats concertats:

fins a 4.476€ rpc neta

1.1) Ajuts de menjador a centres escolars públics:
S’han atorgat, fins al moment de tancar aquesta memòria, 1210 ajuts de menjador escolar per necessitats socioeconòmiques a alumnes de centres escolars
públics. Els criteris a complir per cada tipus d’ajut són els que ja s’han especificat
anteriorment. Per tant, podeu consultar a la mateixa taula de descripció dels
requisits a complir, l’import/dia per a cada ajut.
Fig.1 Distribució dels AIM, curs 2013/2014 per a centres escolars públics:

Fig.2 Comparativa AIM, curs 2012/2013 i 2013/2014 per a centres escolars privats concertats:
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1.3) Increment extraordinari d’ajuts concedits:
El Departament d’Ensenyament ha aprovat per a 761 alumnes (que disposaven
d’un ajut concedit pel Consell Comarcal del Gironès d’un dels tres tipus i que figura en els apartats 1.1 i 1.2) l’increment de l’import de l’ajut fins a un màxim de
3,10 €/dia. Amb aquesta iniciativa es garanteix el 50 % del preu màxim del menjador fixat pel Departament a les famílies més desafavorides econòmicament d’aquesta convocatòria d’ajudes de menjador escolar de la comarca del Gironès.
2) Alumnes amb dret a la gratuïtat del menjador escolar:
2.1) Gratuïtats de menjador a centres escolars públics:
Per a aquest curs, actualment, hi ha 1008 alumnes escolaritzats a centres escolars públics de la comarca amb dret a la gratuïtat del servei (amb un import
màxim de 6,20 €/dia/alumne/a segons la Resolució ENS/1435/2013 de 18 de
juny, del Departament d’Ensenyament); és a dir, que provenen d’un municipi diferent al del centre escolar i en el seu municipi no hi ha oferta d’ensenyament obligatori (primària, secundària i educació especial).

Nivell
Infantil i primària
ESO
EE

Beneficiaris
496
262
250

També hi ha 31 alumnes que tenen
concedida la gratuïtat de menjador
per resolució del director dels Serveis
Territorials d’Ensenyament a Girona.

Fig.1 Gratuïtats per nivells educatius, curs 2013/2014 per a centres escolars públics

Cal destacar que aquest curs l’únic centre que no s'han acollit a la jornada compactada és l'Institut Narcís Xifra.
2.2) Ajuts màxims de menjador per a centres escolars privats concertats:
En aquest cas es tracta de tres tipus de destinataris:
-Per a alumnes d’educació especial de centres escolars privats concertats (CEE
Joan Riu i CEE Mare de Déu del Carme), els quals reben un ajut que garanteix la
gratuïtat del servei, una vegada s’ha descomptat l’ajuda que poden tenir d’àmbit estatal. Aquest curs 13-14 hi ha 104 alumnes beneficiaris.
-Per a alumnes de primària i secundària que estan escolaritzats fora del seu
municipi de residència en centres escolars 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/1435/2013 de 18 de juny, del Departament
d’Ensenyament). Aquest curs 13-14 hi ha 56 alumnes beneficiaris.
-Per resolució del director dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Girona, s’han
concedit ajuts a 57 alumnes escolaritzats a centres escolars privats concertats de
la comarca.
GESTIÓ DE MENJADORS ESCOLARS
L’Àrea d’Ensenyament és qui té encomanada per delegació de competències la
gestió dels menjadors de la comarca. Des del curs 97/98 es gestionen menjadors
escolars que propicien un estil participatiu dels agents interessats en el servei i
una definició acurada del servei segons les circumstàncies i necessitats del menjador de l'escola i dels usuaris.
Mitjançant els convenis de col·laboració per a la gestió compartida del servei de
menjador escolar es procura implicar tota comunitat interessada, i comptar així
amb les associacions de mares i pares d’alumnes i els ajuntaments dels municipis corresponents, a més de la pròpia responsabilitat que tenen els equips directius de cada escola.

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

Fig.2 Comparativa de les gratuïtats curs 2012/2013 i 2013/2014, per a centres
escolars públics
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12/13
30
10
59
5
23
61
4
50
117
31

13/14*
49
6
65
16
31
76
14
56
112
41

Increm.
63%
-40%
10%
220%
35%
25%
250%
12%
-4%
32%

Ensenyament
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
Institut Narcís Xifra
TOTALS

23
174
157
304
45
14
8
48
5
22
1190

24

4%

158
320
44
26
14
52

1%
5%
-2%
86%
75%
8%

21
265
1390

-5%

Mas Masó de Salt. L'Ajuntament de Salt i el Consell Comarcal han treballat per
crear una cuina central a Salt, aprofitant les instal·lacions de la cuina de l'Escola
Mas Masó, per tal que totes les escoles de primària públiques de la ciutat rebin
el menjar cuinat des del seu municipi.
A continuació es mostra el gràfic on es pot veure que aquest curs 13/14 la sol·licitud d’ajuts i gratuïtats de menjador escolar s’ha incrementat en un 28% respecte al curs 12/13, i respecte a les matrícules del servei de menjador també s'ha
produït un increment del 14% dels centres gestionats pel Consell.

17%

* Dades desembre 2013

Així observem que en relació amb el volum de destinataris del servei, comptem
amb una mitjana de 1.390 usuaris diaris al servei de menjador, que respecte als
1.190 del curs passat, representa un increment del 17%.
Per atendre als usuaris de menjador es disposa d'un equip de 81 monitors, dels
quals 16 realitzen la coordinació matinal del servei del menjador de les 16 escoles gestionades des del Consell. Aquesta coordinació correspon a la gestió administrativa del servei, que inclou la realització de la comanda dels menús, l'atenció als pares i mares, el recull d’inscripcions i baixes al servei i la comunicació
amb el Consell Comarcal. És per això que el Consell Comarcal, el 10 de setembre
de 2013, va realitzar unes jornades de formació per als coordinadors d'aquestes
escoles sobre la gestió administrativa del servei a la intranet.
A dia d'avui el Consell Comarcal ofereix una gestió personalitzada i detallada per
a cada escola, que s’adapta a les demandes de les associacions de mares i pares
i equips directius i aprovades per les corresponents comissions de seguiment del
menjador. El Consell és l'òrgan administratiu que realitza la contractació pública
de la gestió del servei del menjador, el que gestiona els cobraments dels usuaris
i els pagaments de les factures, així com el que realitza la formació dels coordinadors pel que fa a la gestió administrativa del servei, i el que vetlla pel seu bon
funcionament.
El resultant de la gestió econòmica del servei de menjador és un valor afegit per
al servei i per a l'escola, ja que es poden atendre millores als menjadors en
infraestructura o mobiliari o en la reducció dels costos de cursos posteriors. Per
exemple, l’estiu de 2013 s'han realitzat millores al menjador escolar de l'Escola
de Sant Jordi Desvalls, s’ha insonoritzat el menjador, i s’han instal·lat cortines i
un matamosques nou.
Aquest curs 2013/2014 també s'ha posat en marxa la cuina central de l'Escola

TRANSPORT ESCOLAR
Gestió del transport escolar col·lectiu, curs 2013/2014:
Aquest servei suposa la contractació de 50 autobusos dels quals n’hi ha 16 d’adaptats per al transport de persones amb disminucions físiques. Aquests autobusos realitzen un total de 64 serveis: 19 per a alumnes de primària, 27 per a secundària i 18 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 les característiques de
l’alumnat dels itineraris d’aquest curs, aquest any es disposa de 63 acompanyants.
Amb la inauguració del nou edifici (i nova ubicació) del centre escolar Pericot de
Girona per a aquest curs 2013/2014, s'ha deixat de prestar-hi servei de transport
escolar. Això ha suposat una disminució de 4 autobusos i 250 usuaris.
Així mateix, també ha finalitzat el servei transport escolar a l'Institut Vallvera de
l'alumnat de Bescanó, atès que aquest municipi ja disposa de centre escolar
d'ensenyament secundari per a tots els nivells obligatoris. Això ha significat una
disminució d'1 autobús i 29 usuaris.
Respecte al transport no obligatori, també s'ha deixat de prestar servei per a
alumnat de la zona de Llagostera per manca de sol·licituds suficients per poder
cobrir el cost del servei.
Les empreses adjudicatàries d’un o diversos serveis de transport escolar (i els
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corresponents acompanyants) de la comarca són: AMPSA; Autocars Maynau, SL;
Autocars Plenacosta, SA; Autocars Roca de Salt, SL; Autocars Terradas-Coll
Porqueres, SL; Autocars Xiberta, SL; Cía. FFCC Olot – Girona, SA; Gironabús, SA;
Hispano Hilarienca, SA; SARFA, SL, TEISA i UTE TEISA-PACHECO.
Amb aquesta infraestructura s’està prestant el servei de transport escolar a un
total de 2.208 alumnes, dels quals 1.239 són alumnat de secundària, 703 són
alumnat d'infantil i primària i 266 són alumnat d’educació especial, cosa que
suposa una disminució del 10% respecte al curs anterior.
Seguidament es mostra una gràfica comparativa dels dos cursos escolars que
s'engloben a l'any 2013:

Ajuts individuals de desplaçament (AID), curs 2012/2013:
Aquests ajuts cobreixen parcialment o totalment – si són alumnes d’educació
especial o derivats del Departament d’Ensenyament – el cost del desplaçament,
quan aquest no es pot assumir com a transport escolar col·lectiu, i que directament gestiona l’interessat.
Per a aquest curs han presentat sol·licitud 316 alumnes, que representa un increment d'un 35% respecte al curs anterior. Aquest increment respon a l'eliminació
de les rutes de transport escolar mencionades anteriorment. D’aquests:
-213 sol·licituds corresponen a ajuts per a alumnes de primària i secundària de
centres escolars públics i privats concertats; per a aquest curs, les ajudes cobreixen parcialment el cost del servei quan la distància del domicili requereix transport per arribar a la parada de transport escolar col·lectiu; o bé al centre escolar
en cas de no disposar de parada TEC.
-103 sol·licituds corresponen a ajuts d’educació especial i d’ajudes de transport
per a alumnes de primària i secundària de centres públics i privats concertats de
la comarca, quan aquests han estat derivats per la Comissió de Matriculació del
Departament d’Ensenyament a algun d’aquests centres o a alguna Unitat
d’Escolarització Compartida i la distància del domicili al centre fa necessari un
mitjà de transport. Aquestes ajudes financen el 100% de la despesa del transport.
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CURS 2012-2013
L'EMG ha iniciat aquest curs escolar amb canvis estructurals i pedagògics que
s'han implantat al llarg del primer període de l'any 2013. Cal destacar la centralització en 5 seus del cant coral en els municipis de Celrà, Cervià de Ter,
Fornells de la Selva, Salt i Sant Julià de Ramis.
També s'ha treballat les rodes d'instruments des del vessant de les famílies
d'instruments. Els nostres alumnes gaudeixen de la posada en escena, en dissabtes alternatius, de les diferents prestacions dels intruments, perquè coneguin
de primera mà com sonen, com són de grans... per tal que escullin amb tota
seguretat quin és el que més els interessa a l'hora d'iniciar la seva aventura
musical.
ACTIVITATS MUSICALS ORGANITZADES PER L'EMG
Per a seguir fidels al vessant pedagògic de l'Escola s'han organitzat dues sortides pedagògiques adreçades a aprofundir el coneixement musical dels alumnes:
els més menuts han gaudit de La Fàbrica de Somnis, i els més grans de la meravellosa Sant Andreu Jazz Band, vertader referent musical juvenil dels nostres
temps.
La tercera Setmana Oberta, realitzada del 16 al 22 març 2013, va ser un èxit,
amb un total de 13 tallers a totes les aules de l'EMG i, per primer cop, amb la
participació dels pares. Les Jornades de Portes Obertes de la JOG i l'Escola de
Guitarres, així com la Jornada de Portes Obertes de l'Escola de Cobla i
Tradicional del Gironès foren algunes de les activitats més concorregudes.
Finalment, la segurament més esperada i treballada cita anual és el Festival de
Final de Curs, celebrat el 15 de juny de 2013. Vam comptar amb la col·laboració
de l'Escola de Dansa de Celrà, l'Escola Conrad Saló i la participació especial de
la Coral Germanor Empordanesa. Es va celebrar a l'Auditori de Girona, que
s'omplí de gom a gom. Van passar per l'escenari tots els cursos presents a
l'EMG, amb un apoteòsic final amb La Santa Espina interpretada per la Jove
Orquestra del Gironès que va posar dempeus l'Auditori de Girona.
ACTIVITATS MUSICALS AMB PRESÈNCIA DE L'EMG
Com sempre, l'EMG ha estat present al Giraconcert, cita ineludible per als nostres futurs concertistes. Passen una selecció en una jornada molt intensa i rigorosa per després fer unes actuacions al llarg de la geografia gironina.
No va faltar tampoc a la 12a Flautada de les Comarques Gironines, celebrada a
Sant Feliu de Guíxols, una cita anual molt important per a l'EMG, ja que la flauta és un dels instruments que més agrada als nostres alumnes.

participativa i oberta a totes les escoles de música de les comarques de Girona.
TALLER D'ESTIU DE L'EMG
L’estiu de 2013 ha començat el primer taller musical d'estiu a Celrà, que ha estat
tot un èxit. Es va dur a terme de l'1 al 12 de juliol a l'aula de l'EMG ubicada al
centre cultural La Fàbrica de Celrà.
CURS 2013-2014
L'EMG ha continuat les modificacions estructurals i pedagògiques iniciades el
curs 2012-2013, i ha adaptat el seu programa pedagògic a noves formes d'aprenentatge musical. Les principals novetats es detallen tot seguit:
El Taller de Música Moderna i Jazz: taller introductori al món del jazz i de la
música moderna;
Els cursos d'aprofundiment: adreçats a alumnes que han finalitzat el nivell elemental i volen aprofundir en coneixements musicals;
Les classes col·lectives d'instrument als cursos aprenentatge bàsic: de 2, 3 o 4
alumnes per a practicar el mateix o diversos instruments.
S'han creat noves formacions: la Batucada (amb seu a Sant Gregori) i la Banda,
i s’ha fusionat amb l'Escola de Cobla i Tradicional.
S'ha obert la multidisciplinarietat de l'Escola: conjuntament amb l'Escola de
Dansa de Celrà, s'han creat les audicions conjuntes de l'Escolta i Dansa (per a
alumnes de sensibilització II, s'ofereixen 3 sessions conjuntes d'una hora de
duració, que compaginen música i dansa), així com altres col·laboracions al llarg
del curs entre les dues escoles.
Els alumnes d'iniciació han estrenat aquest curs el Taller Instrumental, audicions
de les famílies d'instruments per tal que els alumnes puguin escollir millor quin
instrument volen començar a tocar el curs vinent. Es tracta d'un treball addicional i opcional a la Roda d'Instruments.
La música per a joves i la música per a adults s'ha convertit en la nova Música
a Mida, una necessitat feta realitat per a adaptar-nos a les demandes del nostre alumnat.
ACTUACIONS MUSICALS
Les actuacions musicals més destacades de l'any 2013 han estat:

Jove Orquestra del Gironès
Data
Municipi
04/05/2013 Riudellots
10/05/2013 Girona

També s'ha format part de l'Orquestrada, organitzada per l'Auditori de Girona,
una cita anual que és molt important per a l'EMG, perquè és una activitat molt
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Espai
Sala d'actes
Teatre Municipal

Motiu
Assaig-audició
Dia d'Europa

Escola de Música
11/05/2013 Celrà
26/05/2013 Llagostera
08/06/2013 Girona
15/06/2013 Girona
21/06/2013 Girona

Ateneu de Celrà
Teatre del Casino
Llagosterenc
Plaça dels Jurats
Auditori
Auditori

Concert de Festa Major
Concert dins el cicle
Lacústica
Festival simfònic
Festival final de curs
Dia de la Música

Jove Coral del Gironès
Data
Municipi
06/01/2013 Llagostera

Espai
Església de Llagostera

Motiu
Concert nadalenc

Escola de Cobla i Tradicional
Data
Municipi
Espai
15/09/2013 St M de Llémena (Llorà) Plaça
21/12/2013 Sant Julià
Centre cívic

Escola de Guitarres del Gironès
Data
Municipi
Espai
21/12/2013 Sant Julià
Centre cívic

Motiu
Festa Major
Concert de Nadal
per la Marató conjunt
amb l'Escola
de Guitarres
Motiu
Concert de Nadal
per la Marató conjunt
amb l'Escola de Cobla
i Tradicional

25 ANYS D'EMG
L’EMG ha arribat aquest curs escolar, 2013-2014, a la seva 25a edició. La vitalitat de l’EMG és inqüestionable malgrat la complexa i conjuntural situació econòmica d'aquests moments. Per aquest motiu hem preparat diferents actes amb
la intervenció de tots els municipis amb aula (16 aules en 15 municipis) i de tots
els alumnes de les aules (760 en total) que ara mateix es troben distribuïts d'aquesta manera:

Aula de l’EMG
Aiguaviva
Bescanó
Bordils
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

42
7
35
27
28
10
760

*Pertany al municipi de Sant Julià de Ramis
El primer pas ha estat la creació del logotip del 25è aniversari i adquisició de
l'expositor que acompanyarà a totes les actuacions, concerts, espectacles i
manifestacions musicals en les quals intervé l'EMG.
El segon moviment ha estat programar diferents actes de celebració d'aquest
aniversari que posarà en escena tota la dinàmica, força i vitalitat de l'EMG als
municipis de la nostra comarca, el Gironès.
Relació dels actes de celebració dels 25 anys de l'EMG durant el 2013
- Concert de l'Escola de Guitarres i de les corals de l'escola 21 de desembre de
2013
12.00 h del migdia, Centre cívic del municipi de Sant Julià de Ramis. Associat
amb La Marató de TV3 i en col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Julià de
Ramis, amb més de 600 participants.
Es varen recaptar un total de 420,14 € que es destinaran a la campanya de La
Marató de TV3 contra les malalties neurodegeneratives. Aquest primer acte ha
suposat el tret de sortida de tot un seguit d'activitats que es portaran a terme
al llarg del 2014 per commemorar els 25 anys de l'Escola.

Nombre d’alumnes
7
35
58
118
71
13
194
10
11
94
42
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Promoció Econòmica
Programa de Formació i Treball per a persones aturades de llarga durada

Inserció al municipi de Llagostera.

El Consell Comarcal del Gironès ha iniciat aquest any un programa d'ocupació
per a persones aturades de llarga durada. Aquest programa compta amb la subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya, el Servicio Estatal de Empleo i el Fons
Social Europeu.

Els dilluns, l'orientadora-insertora laboral es desplaça a Llagostera i realitza
mòduls formatius relacionats amb la recerca de feina. En concret els mòduls que
realitza són els següents:

Les persones que participen en aquest projecte portaven més de 12 mesos en
situació d'atur i no cobren cap prestació econòmica i es va prioritzar les persones de la mateixa comarca.
Es van seleccionar un total de 20 persones per participar en el projecte.
L'objectiu del programa és millorar l'ocupabilitat de les persones aturades de llarga durada i, proporcionar-los qualificació professional i competències bàsiques
personals que augmentin les seves possibilitats d'incorporació al mercat laboral.
Aquest programa combina formació qualificadora, tutories per a l'ocupació i possibilitats de contractes amb empreses de la comarca.
La primera fase del programa, la formació qualificadora, es va iniciar al mes de
febrer i les persones participants van rebre formació d'operari/ària de magatzem
i competències bàsiques per a la millora de la seva ocupabilitat.
Aquest procés es va combinar amb tutories personals que s'han realitzat al llarg
de tot el projecte.
Al llarg del 2013 es va contactar amb més de 100 empreses per tal d'oferir la subvenció oferta des del Servei d'Ocupació de Catalunya per la qual la contractació
de personal del projecte comptava amb una part subvencionada. Tot i així, només
dues empreses es van acollir a la subvenció i van contractar persones del projecte a partir d'aquesta via.
Per altra banca, un total de 9 participants han tingut un contracte de més o
menys durada relacionat o no amb la formació realitzada al llarg del projecte.
El projecte té una durada de 15 mesos, el qual es va iniciar el desembre de 2012
i finalitzarà el proper mes de març de 2014.
Programa de suport a la inserció a Llagostera
El Consell Comarcal del
Gironès ha signat un conveni amb l'Ajuntament de
Llagostera pel qual, una tècnica d'orientació i inserció
del Servei de Promoció
Econòmica del Consell
Comarcal del Gironès realitza actuacions d'orientació i

- El currículum vitae i la carta de presentació.
- Eines i canals per a la recerca de feina
- L'entrevista de treball.
- Recerca de feina per Internet.
- Feina Activa i emprenedoria.
Cada sessió té una durada de 3,5 hores i es realitza setmanalment al municipi de
Llagostera.
Aquest conveni es va iniciar a finals de 2012 es va allargar tot el 2013 i es preveu la seva continuïtat durant el 2014.
Participació al Saló del Treball i Formació 2013
L'Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès ha participat
per primer cop al Saló del Treball i Formació celebrat del 10 al 12 d'abril, organitzat per l'Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Gironès.
La participació de l'Àrea de Promoció Econòmica es va centrar en la realització
de sessions informatives dirigides a estudiants i al públic en general. El tema tractat era els canals del recerca de feina i en total es van atendre unes 50 persones.
Programa Xec Servei
El projecte Xec Servei té com a objectiu la promoció de l'ocupació en el sector
serveis d'ajuda a domicili per reduir 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 el
2013, 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
2.731 xecs, la majoria dels quals
pertanyen als serveis de neteja i
suport a la persona a la llar.
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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.

Durant el 2013 l'OCIC del Gironès ha realitzat tasques de gestió de consultes i
reclamacions a través del programa SIC, programa informàtic per a la gestió de
les consultes i reclamacions de consum.
Durant el 2013, l'OCIC del Gironès ha atès un total de 787 consultes, un 95%
més que l'any 2012 i un total que 483 reclamacions que representen un augment
del 38% en referència a l'any anterior.

En total es van realitzar 4 jornades amb les temàtiques següents:
- Desenvolupament estratègic: 26 de setembre- Consell Comarcal del Gironès.
- Community Manager: 8 d'octubre. Viver d'empreses El Rusc de Vilablareix.
- L'excel·lència professional: 18 de novembre. Centre de promoció econòmica de Celrà.
- Com portar clients a la nostra web- Viver d'empreses creativocultural de Salt.
El nombre de participants va ser entre 10 i 15 per jornada i considerem que va
ser un bon instrument per fomentar el coneixement i les sinergies entre emprenedors.
Jornades als municipis
A través del suport de la xarxa de promoció econòmica local de la Diputació de
Girona vam poder oferir una sèrie de càpsules formatives als municipis de la
comarca del Gironès.
En total es van dur a terme quatre càpsules formatives relacionades amb la recerca de feina.
Aproximadament cada una de les càpsules formatives va comptar amb unes 10
persones i es van realitzar les següents:
- La crisi: una oportunitat per reinventar-se. Als municipis de Bescanó, Celrà,
Fornells de la Selva, Llagostera i Vilablareix.
- Taller d'emprenedoria a Llagostera.
- Taller de xarxes socials per a la recerca de feina a Llagostera.
- Descobrim les nostres potencialitats als municipis de Bescanó i Vilablareix.
Al mes de desembre i conjuntament amb PIMEC comerç va tenir lloc una jornada dirigida a comerciants de la comarca "Aparadors nadalencs", la qual es va
realitzar al Centre de Visitants del Gironès i va comptar amb unes 15 persones de
diversos municipis de la comarca.
Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor
L'Agència Catalana del Consum durant el 2013 ha fet un encàrrec
de gestió a l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor del Gironès per al desenvolupament de tasques de gestió de consultes i reclamacions.
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Compromís ferm amb el territori amb un any ple d'actuacions que consoliden la
bona comunicació, diàleg permanent i participació activa de tots els agents turístics privats i públics de la comarca en nous projectes que es couen i alhora estimulen i faciliten les accions desenvolupades 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 2013 ha
estat clau amb el discurs que disposem d'un espai únic i exclusiu de connexió permanent amb el territori, a partir de l'equipament Centre de Visitants
del Gironès, la plataforma turística per excel·lència dels nostres 27 municipis,
Gironès, territori d'experiències.

-Àmbit Centre de Visitants del Gironès:

museogràfic i d’interpretació del territori, a més dels serveis gastronòmics, educatius i comercials. I que és l'espai que aglutina tota l'oferta turística d'activitats,
empreses, productes o paquets i esdeveniments dels nostres 27 municipis.

També hem atès 40 visites protocol·làries, 11 grups escolars i 3 fam-trips amb
agències de viatges especialitzades en mice (mercat incentius i convencions
empreses) i altres en turisme de la 3e edat, 8 grups turístics i s'han fet unes 20
presentacions, rodes de premsa i altres actes empresarials, on destaquem el
Consell d'Administració del Patronat de Turisme Costa Brava Girona.
Destaquem la visita de l'alcalde de Girona, de la rectora de la UdG, del director
dels ST d'Empresa i Ocupació, de la degana de la facultat de Turisme de la UdG.
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

· 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 s’ofereix a 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...).
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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.

-Fotografia i territori: les millors
fotos del concurs de fotografiaral·li nocturn, organitzada per
l'Àrea de Cultura del Consell
Comarcal del Gironès.

L'any 2013 hem atès 8.741 persones, que hem informat i a les quals hem suggerit, organitzat i reservat diferents serveis turístics de la comarca.
· 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 (slow food).

-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 suport de l'Associació
de Comerciants de Sarrià de Ter.
-Auca de la Catedral, amb els Amics de la UNESCO de Girona. Exposició de les
reproduccions de l'Auca de la Catedral i d'una maqueta de fusta de la Catedral
de Girona, feta a mà.
· Centre d’Interpretació del Territori

S'ha participat en campanyes promogudes per l'Associació d’Hostaleria Girona
Radial i l’Ajuntament de Girona com Girona 10.
· 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 15 activitats diferents en el primer semestre de l'any.
· 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.
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 2013 hem acollit tres exposicions:

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 es podrà imprimir aquesta informació o
enviar-se-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
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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 individuals,
incentius d’empresa, recomanem la visita amb la targeta intel·ligent personalitzada. Enguany, hem incorporat, també, una visita guiada que es pot fer amb tauleta o telèfon intel·ligent, gràcies a un projecte creat pels estudiants de l'ERAM.
La nova guia turística virtual del Gironès és la Garriga, la goja d'aigua.
Destaquem les jornades anomenades Experiències Educatives que vam organitzar per al col·lectiu docent de mestres, professors, coordinadors i directors
d'escoles i centres educatius.
-Àmbit Promoció:
Creació i edició del material promocional vinculat a l'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 full informatiu de butxaca que inclou tots els esdeveniments d’interès turístic que es celebren a les poblacions del Gironès durant l’any 2013. El
catàleg més importanta ha estat la 2a edició i ampliació 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 dedicades 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 sinergies entre els
agents privats i públics de la comarca en el procés de posada en marxa del nou
equipament turístic. Es treballa sempre la millora de la competitivitat i del capital humà, en 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 al nostre
projecte turístic. Tots ells estan dins el nou catàleg EXPERIÈNCIES, mencionat
anteriorment.

Quant a fires, s’ha participat enguany amb un projecte compartit entre els 8 consells comarcals i el Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, amb accions al
Mercat del Ram de Vic, al Mercat de Mercats, a l’Illa Diagonal de Barcelona,
Narbonne i un workshop al museu Pompidou a París.
Hem dirigit la nostra campanya de comunicació en línia amb l'organització i
seguiment de publitrameses en 6 targets importants: segment escoles,
segment empreses, segment agències de viatges,
segment jubilats, segment
famílies i segment associacions.
En l’àmbit d’accions de
relacions públiques,
hem organitzat 12 fam-trips amb agents turístics, amb institucions i amb equips
docents, així com 3 press-trips per afavorir la nostra difusió en els mitjans de
comunicació.
També, 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 amb la
difusió de la cartera de serveis del Centre de Visitants del Gironès:
- Entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya, R5
- Càpsules informatives amb Vulcània Produccions, per fer un programa de natura al Gironès
En el camp de les noves tecnologies, s’ha posat especial èmfasis 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 de 2000 seguidors i amics. També s’ha mantingut un canal propi a
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Youtube, on, a part de penjar tots els vídeos que ha editat l’Àrea de Turisme, es
convida tots els empresaris i agents turístics de la comarca que tinguin vídeos de
les seves activitats o empreses, perquè ens els enviïn per tal de penjar-los també
i unificar-ho en una sola pàgina.
Hem realitzat també una campanya de concursos en línia a través de

RESUM ESTADÍSTIQUES TURISME 2013
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 social...)
aquest és el còmput de l’any 2013.
Centre de Visitants del Gironès de gener a desembre de 2013
Total persones ateses 8.743 usuaris atesos individualment
Total consultes ateses16.321 informacions ateses
Xarxa telemàtica de punts locals d’informació turística de gener a desembre de 2013
8 punts ubicats en el territori amb un global de
Usuaris

31.448 persones

Consultes

89.630 consultes

WEB turismegirones.cat de gener a desembre de 2013

Facebook, web i Twitter. Es tractava de 4 concursos, coincidint amb les 4 estacions: hivern, primavera, estiu i tardor, en què formulàvem una pregunta diferent
en cada concurs amb tres possibles respostes, que el participant ens havia d’enviar per participar. Hem regalat estades en allotjaments hoteler i rural, entrades
per visitar el Centre 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.
També hem participat al programa Instagram your city a Girona, amb una visita
als Banys Àrabs i la col·laboració a la presentació anual de la campanya d'aquestes accions.
Hem fet assessorament a propostes i 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 Girona. El representant polític de l’Àrea ha participat a les reunions del Consell d’Administració
del Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, així com a diferents actes protocol·laris on ha calgut fer costat al sector.

Usuaris

18.800 persones

Consultes

72.173 consultes

Fires de Turisme. Hem participat com a expositor
Hem participat a 4 fires específiques de turisme i 1 fira a la comarca
Visitants
Consultes

9.500 pers. ateses personalment en el global de les accions
39.000 consultes

Cal destacar la xifra de 68.491persones interessades a la comarca del
Gironès, durant l’any 2013, amb un global de 217.124 consultes i 186.107
visites a publicacions emeses en el nostre Facebook, en el total dels nostres 933 amics a Facebook i 1908 seguidors a Twitter. Tot allò suposa un
82% més d’interès, des de l’obertura del Centre de Visitants del Gironès
per la comarca del Gironès.
Estem molt satisfets de la feina feta fins ara i agraïm la implicació dels
27 ajuntaments i de tots els agents turístics privats i públics de la comarca.
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