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Ha estat un any en el qual, una vegada més i com ja ve essent habitual
en el context actual, els alcaldes del Gironès hem mancomunat esforços
i recursos amb el Consell, com a denominador comú, envers diferents
temes que afecten de ple el nostre territori i els seus habitants en la
seva vessant més social: el projecte comarcal de prevenció i pal·liació
de la pobresa energètica, que suma els esforços dels 27 ajuntaments
de la comarca, el Consell i diferents entitats i agents econòmics amb
la creació de la Taula Comarcal contra la Pobresa Energètica; el Pla per
reforçar el suport a infants i famílies de Salt, els tallers de memòria i
sessions de cinema per a la gent gran; el suport a famílies i afectats per
les drogues; el Pla d’igualtat d’oportunitats i gènere per als anys 20142016 i el Servei de Prevenció i Mediació de Conflictes Familiars o Veïnals
al Gironès. En aquest àmbit també cal destacar el conveni signat entre el
Consell i l’Obra Social la Caixa per al finançament del Servei Terapèutic
i d’Orientació Educativa a Famílies i Adolescents amb Risc Social.
Durant el curs 2014/2015, el Consell ha incrementat més d’un 33% els
ajuts de menjador escolar per al curs 2014/2015 i ha signat convenis de
col·laboració amb Girona i Salt, respectivament, per garantir, a tots els
infants, l’accés als menjadors escolars i a una alimentació saludable que
beneficia un total de 14 escoles i 66 alumnes.
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No es pot qualificar el 2014 de ser un any ‘10’, ni en les millors de les
situacions, però sí que el 10, com a xifra, ha estat present, enguany, en
diferents accions i iniciatives que, el Consell Comarcal del Gironès ha
desenvolupat i consolidat amb èxit: el desè aniversari d’Escenaris, que
s’ha pogut celebrar amb unes xifres de programació d’espectacles i de
públic molt satisfactòries, amb 15.700 espectadors i 100 representacions
en 16 municipis del Gironès i amb la incorporació del Teatre de Salt com
a novetat d’aquesta edició; la desena edició del Festival Emergent, amb
77 actuacions i 44 artistes en 11 pobles de la comarca, i els 10 anys del
Bus de Nit a les fires i festes de Sant Narcís, amb 8 línies, 21 municipis i
més de 10.000 joves com a usuaris.

No podem deixar d’esmentar altres iniciatives dels sectors educatiu
i cultural: la 9a edició d’Expojove, amb la participació de 70 expositors
i 6.000 estudiants; l’aposta del Gironès pel reciclatge del paper i cartró
a les escoles, amb el concurs de disseny de papereres de reciclatge i el
foment de l’estalvi energètic en escoles del Gironès a través del projecte
Euronet 50/50; la Casa de Cultura Les Bernardes de Salt, que ha estrenat
l’Espai, 29m2 per a exposicions i projeccions audiovisuals d’artistes
internacionals i, a través de l’art, el jazz i la literatura, ha reivindicat
els 25 anys de fotografia a Salt. Aquesta casa també ha commemorat
enguany els 30 anys de concerts a Les Bernardes, i també cal destacar
l’exposició de la fotografia de guerra d’Agustí Centelles i la creació del
seu propi seient dissenyat per Andreu Carulla: un banc únic i exclusiu per
a les Bernardes.
Cal subratllar també la tasca important de l’Escola de Música del Gironès,
que ha celebrat els seus 25 anys amb diferents actes, al llarg de l’any,
que van culminar en el ja tradicional concert de final de curs a l’Auditori
de Girona. Aquesta escola, amb 25 anys d’existència, compta amb més
de 820 alumnes i 16 aules a 15 ajuntaments de la comarca.
Finalment, pel que fa a esports i turisme, s’han portat a terme diferents
accions com ara: el programa “La Grada Suma, amb valors sempre
guanyem!” per fomentar l’esportivitat a les grades que el Consell ha
impulsat en col·laboració amb el Girona Futbol Club i l’Uni Girona Club
de Bàsquet, i el foment del turisme, de la mà del Centre de Visitants del
Gironès, que treballa amb els ajuntaments per al foment territorial del
turisme i continua promocionant la comarca reinventant-se amb noves
activitats com el tren turístic del Gironès, el Trekking aquàtic, el Segway,
i les visites guiades a peu i en bicicleta.
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PRESENTACIÓ

Pas a pas i sense deixar-nos cap racó de la nostra comarca, elaborem
aquesta memòria, precisament, per recordar-nos, a nosaltres mateixos,
que l’objectiu del Consell Comarcal del Gironès és facilitar la vida de tots
els que hi viuen i que hi treballen.

Des del nostre ens comarcal també hem apostat per la promoció
econòmica del Gironès amb les següents actuacions: el naixement del
projecte Reempresa al Gironès per a la conservació de l’actiu empresarial
de la comarca (iniciativa promoguda per la Cecot amb el finançament
de la Diputació de Girona); el programa “Treball i Formació 2014”, per
a persones aturades sense prestació, que ha permès la contractació de
22 persones a la comarca; la posada en funcionament de la iniciativa
Emprendre al Gironès, al servei de la creació i suport de noves empreses a
la comarca amb la implicació dels ajuntaments de Celrà, Salt i Vilablareix.
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Jaume Busquets i Arnau
President del Consell Comarcal del Gironès
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Vicepresident 1r
Lluís Freixas i Vilardell (CiU)
Vicepresident 2n
Jordi Fàbrega i Vilà (CiU)
Gerent
Carles Mulero i Punsí
Secretari
Jordi Batllori i Nouvilas
Interventora
Marta Dalmau i Palom

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)

[PRESSUPOST 2014]
El pressupost consolidat del Consell
Comarcal del Gironès, per un import
de 15.405.817,32 €, representa un
decrement del 0,62% respecte al de
2013. Aquest pressupost inclou el
pressupost del mateix Consell Comarcal,
per import de 14.647.353,32 €, amb un
decrement del 0,39% respecte a 2013
i el pressupost de l’Escola de Música,
per import de 822.964,00 €, que
representa un decrement del 2,27%
respecte al de 2013. L’import destinat
a òrgans de govern és de 280.344 €.
Els imports són els següents:

General (consolidat)
EMG
Consell Comarcal

Sandra Maldonado i Oliver (CiU)
Albert Martí i Olivet (PSC)
Joan Menacho i Gabardino (PPC)
Susana Pascual i Pozo (ERC)
Albert Peracaula i Boschsacoma (PSC)
Josep Perich i Pons (CiU)
Glòria Plana i Yanes (no adscrita)
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)
M. Àngels Vilà i Sastre (ERC)

2013

2014

15.501.215,26

15.405.817,32

-0,62%

842.111,91

822.964,00

-2,27%

14.704.103,35

14.647.353,32

-0,39%

[CULTURA]
Roser Estañol i Torrent
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
SERVEIS ECONÒMICS

Jaume Busquets i Arnau
• Recaptació i gestió de tributs
• Assistència als municipis
• Pressupostos

SERVEIS PROPIS

DESPESA PER ÀREES DE SERVEI
Òrgans de Govern i Administració General

1.198.891,00

1.179.030,00

-1,66%

Jaume Busquets i Arnau
• Règim intern

Acció Social

1.234.638,34

1.275.751,26

3,33%

ENSENYAMENT

128.341,13

160.165,44

24,80%

Ensenyament

6.146.471,52

6.123.378,42

-0,38%

Urbanisme i Arquitectura

2.078.828,29

1.989.978,29

-4,27%

Medi Ambient

3.258.746,85

3.256.881,69

-0,06%

Cultura, Joventut i Esports

544.837,22

557.734,38

2,37%

Turisme

113.349,00

104.433,84

-7,87%

14.704.103,35

14.647.353,32

Promoció Econòmica

Josep Miquel Terrádez i Valmaña
• Transport escolar
• Menjador escolar

BEQUES ESCOLARS

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

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

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

MEDI AMBIENT

Lluís Freixas i Vilardell
• 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

RECURSOS AMBIENTALS
Lluís Freixas i Vilardell
• Educació ambiental
i sensibilització
• Centre BTT Gironès
• Senderisme

TURISME

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

[SERVEIS A LES PERSONES]
Jaume Busquets i Arnau
SERVEIS SOCIALS

Jaume Busquets i Arnau
• Serveis Bàsics d’Atenció Social
• Servei d’Ajuda a Domicili
• Servei tecnològic per al suport i cura
• Serveis d’atenció a la infància
i a l’Adolescència
• Serveis de suport a les famílies
• Serveis de suport a la comunitat
• Serveis de suport a la dona
• Serveis de promoció
i autonomia personal

SERVEI D’ATENCIÓ
A LA GENT GRAN

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
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President
Jaume Busquets i Arnau (CiU)
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El CONSELL

ESPORTS

Roser Estañol i Torrent
• Foment i ajuts a l’esport
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CERVIÀ DE TER [8]

MADREMANYA [15]

SANT JULIÀ DE RAMIS [22]

Pl. Constitucional, 1
17181 AIGUAVIVA
Tel. 972 23 50 07
Fax. 972 23 54 61
ajuntament@aiguaviva.com
www.aiguaviva.info

C. Priorat, 29
17464 CERVIÀ DE TER
Tel. 972 49 61 01
Fax. 972 49 67 68
ajuntament@cerviadeter.cat
www.cerviadeter.cat

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

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

BESCANÓ [2]

FLAÇÀ [9]

QUART [16]

SANT MARTÍ DE LLÉMENA]

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

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

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

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

BORDILS [3]

FORNELLS DE LA SELVA [10]

SALT [17]

SANT MARTÍ VELL

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

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

Pl. President Lluís Companys, 1
17190 SALT
Tel. 972 24 91 91
Fax. 972 23 70 72
info@salt.cat
www.salt.cat

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

CAMPLLONG [4]

GIRONA [11]

SANT ANDREU SALOU [18]

SARRIÀ DE TER [25]

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

Pl. del Vi, 1
17004 GIRONA
Tel. 972 41 90 10
Fax. 972 41 94 99
ajuntamentinforma@ajgirona.cat
www.girona.cat

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

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

CANET D’ADRI [5]

JUIÀ [12]

SANT GREGORI [19]

VILABLAREIX [26]

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

C. de Baix, 10
17462 JUIÀ
Tel. 972 49 02 30
Fax 972 49 02 30
ajuntament@juia.cat
www.juia.cat

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

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

CASSÀ DE LA SELVA [6]

LLAGOSTERA [13]

SANT JOAN DE MOLLET [20]

VILADASENS [27]

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

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

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

C. Taronger, 1
17464 VILADASENS
Tel. 972 49 61 50
Fax. 972 49 62 85
secretaria@viladasens.org
www.viladasens.org

CELRÀ [7]

LLAMBILLES [14]

SANT JORDI DESVALLS [21]

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

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

Dr. Meseguer, 1
17464 SANT JORDI DESVALLS
Tel. 972 79 80 05
Fax. 972 79 82 81
ajuntament@santjordidesvalls.cat
www.santjordidesvalls.cat
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MUNICIPIS
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Les seves principals funcions són:
• Proposar solucions a problemes administratius i de funcionament de
serveis públics que els afectin.
• Emetre informes sobre matèries de competència comarcal.
• Proposar solucions o sistemes alternatius supramunicipals i la seva
forma de gestió o altres formes associatives per a finalitats d’interès
públic.
• Ser informat del Pressupost de la corporació i de programes comarcals.

[COMPOSICIÓ DEL CONSELL D’ALCALDES I ALCALDESSES]
Ajuntament d’Aiguaviva
Ajuntament de Bescanó
Ajuntament de Bordils
Ajuntament de Campllong
Ajuntament de Canet d’Adri
Ajuntament de Cassà de la Selva
Ajuntament de Celrà
Ajuntament de Cervià de Ter
Ajuntament de Flaçà
Ajuntament de Fornells de la Selva
Ajuntament de Girona
Ajuntament de Juià
Ajuntament de Llagostera
Ajuntament de Llambilles
Ajuntament de Madremanya
Ajuntament de Quart
Ajuntament de Salt
Ajuntament de Sant Andreu Salou
Ajuntament de Sant Gregori
Ajuntament de Sant Joan de Mollet
Ajuntament de Sant Jordi Desvalls
Ajuntament de Sant Julià de Ramis
Ajuntament de St. Martí de Llémena
Ajuntament de Sant Martí Vell
Ajuntament de Sarrià de Ter
Ajuntament de Vilablareix
Ajuntament de 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

Durant l’any 2014 el Consell d’Alcaldes va tractar els temes
següents:
Les mesures de prevenció i protecció dels focs, la lluita contra la
pobresa energètica amb la creació de la Taula Comarcal contra
la Pobresa Energètica per aconseguir els recursos necessaris
per pal·liar aquesta situació i la moció en contra de la Llei de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL),
entre els temes més destacats.
Així mateix, el Consell d’Alcaldes del Gironès va comptar, el
2014, amb l’assistència i intervencions de l’Hble. Sr. Santi Vila i
Vicente, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, i del Sr. Miquel Buch i Moya, president de l’ACM.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS2014

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.
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CONSELL D’ALCALDES

11

ES BANYS ÀRABS

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

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

ESCOLA DE MÚSICA
DEL GIRONÈS

C. Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 20 61 49
www.cegirones.cat
administracio@cegirones.cat

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

CENTRE DE VISITANTS
DEL GIRONÈS
Av. de França, 221
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 01 16 69
www.turismegirones.cat
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

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
emprendre@girones.cat

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

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

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

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

MEMÒRIA D’ACTIVITATS2014

[SEU COMARCAL]
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GUIA DE SERVEIS

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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[MEMÒRIES VALORADES]
Població
Títol

Campllong

Quart
Juià

Cassà de la selva
Cassà de la selva
Cervià de Ter
Cervià de Ter
Flaçà
Fornells de la selva
Fornells de la selva
Fornells de la selva
Juià
Quart
Sant Martí de Llémena
Sant Martí Vell
Sant Joan de Mollet
Sant Joan De Mollet
Sarrià de Ter
Viladasens

[DIRECCIONS D’OBRES]
Població
Títol
Fornells de la Selva
Flaçà
Flaçà
Llagostera
Llagostera
Llambilles
Juià
Juià
Juià

14

Pavimentació d’un tram del camí
de la Bruguera
Instal·lació de baixa tensió de l’antic teatre
Llicència d’activitats de l’antic teatre
Modificació puntual del Pla d’ordenació
urbana
Pla parcial urbanístic
Instal·lació d’una caldera de biomassa
Ampliació del dispensari municipal
2A Fase carrer Avellaners
Rehabilitació del cementiri
Remodelació espais de recollida de residus
Magatzem i espais de brigades municipals
Camí de Berdera
Pavimentació camí Plaça de les Bruixes
al nucli urbà
Pavimentació camí del carrer Padró
i espai de la font
Rehabilitació edifici El Casal
Mesures per millora enegètica de consum
al Centre Cívic
Plànol delimitador de la franja de protecció
contra incendis

Juià
Sant Joan de Mollet

Urbanització carrer Avellaners 1A Fase
Remodelació camí del cementiri
Instal.lació caldera biomasa a l’escola
Les Moreres
Dipòsit Can Pinet
Arranjament d’un tram d’un camí del Vt.
de la Bruguera
Pavimentació d’un tram del camí de Sant
Cristòfol
Ampliació enllumenat públic veïnat la Costa
Adequació zona per a punt verd
Instal·lació marquesina per a la parada
de bus a la Gi-V6708
Rehabilitació mur de pedra
Col·lector aigües pluvials i soterrament
línia elèctrica

Juià
Juià
Sant Joan de Mollet
Sant Joan de Mollet

Adequació del local social
Delimitació franges de protecció per fer front
al foc forestal
Adequació zona per a punt verd
Instal·lació marquesina per a la parada
de bus a la Gi-V6708
Millora espai de la font
Pavimentació camí del carrer Padró

[PROJECTES FISCALITZATS DEL PUOSC]
Població
Títol
Bescanó
Girona
Llambilles
Madremanya
Quart
Sant Gregori
Sant Martí Vell

Arxiu Municipal, 1A Fase, construcció
de l’edifici
Bibioteca i Centre Cívic a Can Marfà
Pavimentació del tram final del camí
de Sant Cristòfol
Centre intergeneracional rural, 1A Fase
Canalització d’un tram del rec dels Roures
Edifici per a Centre Cultural i Biblioteca,
1A Fase
Portada d’aigua potable a la Vilosa

[PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL]
Població
Títol
Bescanó
Canet d’adrí
Fornells de la Selva
Sant Martí Vell

Pla de protecció cívil manual bàsic Sismicat,
Transcat i Neucat
Pla de protecció cívil Sismicat i Infocat
Pla de protecció civil manual bàsic, Infocat,
Transcat i Sismicat
Pla Protecció Civil Manual Bàsic
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[LLISTAT REDACCIO DE PROJECTES]
Població
Títol

Consell Comarcal del Gironès

Consell Comarcal del Gironès
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SERVEIS TÈCNICS

[PLANS AUTOPROTECCIÓ]
Població
Títol
Campllong
Cassà de la Selva
Canet d’adrí
Fornells de la Selva
Sant Jordi Desvalls
Sant Joan de Mollet

Pla d’autoprotecció del Musicant
Pla d’autoprotecció de la Festa Major
Pla d’autoprotecció del Pavelló
Pla d’autoprotecció del Centre Civic La Sitja
Pla d’autoprotecció del Pavello Municipal
Pla d’autoprotecció del Pavello Polivalent
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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 siguin
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 al 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.
La Comissió Tècnica d’Avaluació Ambiental i la Comissió Comarcal
de Protecció Civil, durant aquest any, s’ha reunit 8 vegades i per a la
sol·licitud de llicència ambiental s’hi han presentat 21 expedients, amb
un mínim de 2 vegades per expedient, i 7 expedients d’homologació de
PAU.

[EXPEDIENTS INFORMATS I HOMOLOGAT]
CAMPLLONG
Llar d’Infants El Tractoret - Musicant - Festa Major.
CASSÀ DE LA SELVA
Festa Major 2014 - Planta de reciclatge i gestió de residus
de la construcció.
SARRIÀ DE TER
Centre d’Atenció Primària.
SANT GREGORI
Residència Les Oliveres.

[EXPEDIENTS D’AVALUACIÓ AMBIENTAL]
AIGUAVIVA
Valorització de residus inerts - Emmagatzematge i producció
d’embalatges en general - Explotació ramadera de vaques de llet
BESCANÓ
Unitat de subministrament petroli - Taller de tria i desballestament
de petits electrodomèstics - Taller de venda i reparació d’aparells
elevadors i reparació i adaptació de vehicles.
CAMPLLONG
Explotació bovina de llet i de cria - Comerç de venda a l’engròs de
material de ciment i àrids per la construcció.
CELRÀ
Magatzem de ferralla i instal·lacions de valorització - Fabricació de
remolcs i semiremolcs - Taller mecànic de vehicles amb exposició i espai
dedicat a planxa i pintura.
CERVIÀ DE TER
Modificació d’una unitat de subministrament de carburant.
FLAÇÀ
Pavelló polivalent.
FORNELLS DE LA SELVA
Centre hípic.
QUART
Restaurant amb terrassa.
SANT GREGORI
Fabricació de paper adhesiu.
SALT
Ampliació activitat concessionària d’automòbils.
SANT JORDI DESVALLS
Pitch-futbol.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS2014

[COMISSIÓ TÈCNICA D’AVALUACIÓ AMBIENTAL i COMISSIÓ
COMARCAL DE PROTECCIÓ CIVIL]
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SERVEIS TÈCNICS

VILABLAREIX
Deixalleria municipal.

[CONTROL INICIAL]
AIGUAVIVA
Explotació ramadera de vaques de llet.
CELRÀ
Venda al detall de gas propà - Fabricació de remolcs i semiremolcs.
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[CURSOS DE CATALÀ]
El Consorci per a la Normalització Lingüística organitza cursos de català
per a adults de nivells molt variats: des de nivell inicial fins a nivell
superior (C2). Els certificats dels cursos Bàsic 3, Elemental 3, Intermedi
3, Suficiència 3 i nivell superior són homologats als de la Direcció General
de Política Lingüística.
Els cursos s’estructuren bàsicament en dos períodes al llarg de l’any:
febrer-juny i octubre-desembre. Els cursos de nivell superior es duen a
terme d’octubre a juny.

Cursos presencials
A continuació detallem els cursos presencials organitzats pel Servei
Comarcal de Català del Gironès durant el 2014. Cal tenir en compte que
l’oferta de la comarca es complementa amb els cursos de Girona i Salt.

Febrer - juny 2014
Municipi

Nivell

Octubre - desembre 2014
Municipi
Nivell

Cassà
Cassà
Llagostera
Llagostera
Girona (Consell Comarcal)

Curs inicial
Bàsic 2
Curs inicial
Bàsic 1
Nivell superior

Cassà
Llagostera
Llagostera
Sant Jordi Desvalls
Girona (Consell Comarcal)

Bàsic 1
Curs inicial
Bàsic 2
Curs inicial
Nivell superior (acaba el mes de juny de 2015)

Els cursos de català s’organitzen amb l’objectiu d’estendre el coneixement de la llengua a tots els ciutadans adults del territori. A través dels gràfics
següents podem observar la procedència dels inscrits i el nombre d’alumnes que acaben el curs.
Gràfic d’evolució de la procedència
dels estrangers per agrupació de països

Gràfic d’inscrits que assoleixen,
no s’incorporen o acaben el curs

Cursos semipresencials
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.

Consell Comarcal del Gironès

Consell Comarcal del Gironès

MEMÒRIA D’ACTIVITATS2014

SERVEI DE CATALÀ

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.
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[ADMINISTRACIÓ PÚBLICA]

Durant el 2014, el Servei Comarcal de Català del Gironès ha revisat un
total de 732 pàgines.

A més d’oferir el Servei d’Assessorament en aquest sector, el Servei
Comarcal de Català del Gironès, al llarg del 2014, també ha participat a 7
processos de selecció de personal.

També s’ha fet gran difusió del web de consultes lingüístiques Optimot,
amb l’objectiu de fomentar l’autonomia lingüística dels nostres usuaris

[VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA]
El mes d’octubre es va fer una nova presentació del programa a
Llagostera, en el marc del Correllengua 2014, 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 música en català a debat”. Hi van intervenir:
• Quim Marcé, programador d’El Teatre de Bescanó i La Mirona de Salt
• Roger Vidal, mànager i promotor
• Cesk Freixas, cantautor
• Oriol Barri, cantautor
• Artur Comas, llagosterenc i membre del grup Sotrac
• Pau Planas, director de la revista La Tornada

[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 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.
A Sant Gregori, es va dur a terme la mostra “A l’abril, cada paraula val
per mil”. Diversos establiments hi van participar amb l’exhibició, als seus
aparadors, de cartells amb paraules catalanes d’orígens ben diversos. Al
voltant d’aquesta activitat es va convocar un concurs.

El mes de novembre es va donar el tret de partida d’aquest programa a
Cassà de la Selva, amb un acte en col·laboració amb el Cineclub Vuitimig.

El mes de juny vam dur a terme un club de lectura fàcil a Llagostera, que
es va cloure amb la participació de Núria Martí, autora del llibre llegit.

A més de les parelles de Cassà i Llagostera, també hi ha participants de
Celrà, Sant Julià de Ramis, i Sant Joan de Mollet.

Com a activitat de final de curs i de coneixement de l’entorn, es va
organitzar, el mes de juny, una excursió a Sant Feliu de Guíxols, amb una
visitat guiada al monestir d’aquesta localitat.

El gràfic següent mostra l’evolució del nombre de parelles lingüístiques
al Gironès aquests últims anys.
Gràfic d’evolució del nombre
de parelles lingüístiques

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. També participa una vegada al mes al programa Fets i Gent
de Ràdio Cassà.

[ESTABLIMENTS COMERCIALS]
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[ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC]

Consell Comarcal del Gironès

Consell Comarcal del Gironès
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SERVEI DE CATALÀ

Per Nadal, 5 establiments de Cassà i 1 de Llagostera, a més dels de
Girona i Salt, van participar a la campanya “I tu, jugues en català?”, per
promoure les joguines en català.

[INFÀNCIA I JOVENTUT]
En aquest àmbit, podem ressaltar la participació a Expojove, amb
l’exposició “Català, llengua d’Europa” i la distribució de cartes als reis en
català.
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No ha estat fins a aquest 2014 que s’ha comprovat que la maduració
d’aquests canvis (que ja s’havien anat gestant prèviament), s’ha fet més
palpable. Això ha permès que el CEG hagi trobat espais per dedicar-se
amb molta il·lusió a noves línies de treball, sense deixar de banda els
programes que ja funcionaven amb èxit, com l’Escola de Tutors de Joc,
que és una formació continuada dels joves que actuen de guies de joc en
les categories primerenques de Futbol7 de les lligues intercomarcals.
Una de les noves línies de treball és la de la formació i valors en l’esport,
en què s’ha dissenyat: “La Grada Suma, amb valors sempre guanyem!”.
Aquest programa s’ha fet realitat gràcies a dos dels clubs esportius amb
més transcendència a la nostra comarca, l’UniGirona CB i el Girona FC,
que han cregut en el CEG, en la filosofia dels valors esportius i han sumat
sinergies per ajudar a fer-ho realitat cedint part de la seva graderia als
participants del programa que, després d’una part teòrica, posaran en
pràctica, com a partícips de l’esdeveniment esportiu, els coneixements
i les experiències adquirides a l’aula a partir del mes de gener de 2015.
També han vist la llum altres projectes que s’han dut a terme per primera
vegada al Gironès, com el Rodajoc, un programa de recuperació del joc
tradicional i d’arreu del món que reivindica l’espai urbà com a espai de
joc i que es va implementar a la vila de Salt amb la participació de més de
225 alumnes de cicle mitjà de primària, o l’adhesió del CEG per primera
vegada a la celebració del Dia Mundial de l’Activitat Física, una jornada
esportiva molt dinàmica que va acollir el municipi de Cervià de Ter i de la
qual com a record va quedar un fantàstic lipdub, molt enèrgic i esportiu,
amb els participants de totes les edats i activitats que van prendre part
en la programació.
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L’eix que vertebra el Consell Esportiu del Gironès no ha deixat de ser
l’esport en edat escolar, al qual s’hi han destinat molts esforços per no
perdre ni la qualitat ni la diversitat del ventall esportiu que s’ofereix a
la comarca. S’han considerat nous plantejaments en l’esport en edat
escolar i, de la mà dels vuit consells esportius de la demarcació gironina,
s’ha fet un salt molt important obrint-nos i treballant en xarxa arreu del
territori gironí. En el marc dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya,
per exemple, s’ha treballat en clau de lligues territorials als esports
hip hop, gimnàstica artística, gimnàstica rítmica i patinatge artístic, amb
prop de 2.000 participants. Dins el Pla català d’esport a l’escola, s’ha
estat al costat dels centres educatius i del professorat d’educació física
per fer el seguiment de les seves inquietuds i necessitats, i s’ha coordinat
el treball intercentres tant a primària com a secundària.

L’any 2014 ha estat un any de consolidació en la
nova etapa que el Consell Esportiu del Gironès,
va encetar fa un parell d’anys, a la recerca de
nous objectius tant pel que fa a la promoció
d’uns hàbits de vida actius i saludables, com
per treballar amb la màxima
proximitat amb les entitats
que aixopluga.

Consell Comarcal del Gironès

Consell Comarcal del Gironès
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ESPORTS

Però el CEG vol anar una mica més enllà i continuar creixent
com a important agent de promoció esportiva i d’activitat física
saludable a la nostra comarca. És per aquest motiu que, entre els
propòsits per al 2015, vol seguir acompanyant la població adulta
i a la gent gran del Gironès en la gran Xarxa de Parcs Urbans de
Salut i d’Itineraris Saludables que té la gran sort de tenir a l’abast.
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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.

El Consell Comarcal del Gironès impulsa, a través del contracte programa
del Departament de Benestar social i Família de la Generalitat de
Catalunya, i la Direcció General de Joventut, el PIECJ (Pla d’intervenció
estratègica comarcal en polítiques de joventut).

2. Activitats d’oci, lleure i cultura

En aquest Pla s’estableix una metodologia de treball, per optimitzar
recursos, sumar esforços i assegurar el diàleg entre les administracions.
El suport de la Generalitat de Catalunya es concreta en dues fitxes (33 i
34) del contracte programa.
Fitxa 33

Servei de tècnics compartits per al desenvolupament del Projecte
Territori per donar suport directe als plans locals de Joventut.

Fitxa 34

Programa Activitats de desenvolupament del projectes per a joves dels
plans comarcals de Joventut.

[FITXA 33]
Servei de tècnics compartits per al desenvolupament del
Projecte Territori per donar suport directe als plans locals
de Joventut.
Els objectius a assolir és que els municipis petits puguin tenir un
professional especialista en joventut per desplegar en el seu àmbit
territorial polítiques de joventut d’acord amb el Pla nacional de Joventut.
Això específicament es tradueix en la contractació de professionals en
l’àmbit de la joventut, que distribueixin la seva jornada de treball de
manera compartida entre diversos ajuntaments de la comarca.
El programa de professionals de joventut compartits té la funció
de desenvolupar les polítiques de joventut per donar resposta a les
necessitats dels i les joves a municipis a través d’introduir la figura
d’aquests professionals.

Les línies de treball són:
1. Tardes Joves (informació juvenils)
3. Pidce a Institut de Celrà
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/des de curs a Institut de Celrà
11. Suport a les entitats juvenils
12. Treball comunitari:participació en les activitats del municipi

[Fitxa 34]
Programa Activitats de desenvolupament del projectes
per a joves dels Plans Comarcals de Joventut.
Aquest programa inclou diverses accions que s’han agrupat en
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.
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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... L’Administració ha de tenir en compte també les
necessitats d’un equilibri territorial i que els joves no formen un bloc
homogeni. 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.
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Un any més, d’acord amb el conveni, els ajuntaments de Bordils, Cervià
de Ter, Flaçà, Sant Jordi Desvalls, Sant Joan de Mollet, Sant Julià de
Ramis i Viladasens col·laboren mancomunant els serveis de joventut i
impulsant el programa de serveis a la ZONA JOVE DE LA LLERA DEL
TER.
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Aquests serveis han impulsat actuacions diverses orientades a crear
un servei públic que faciliti un espai; promoure un procés participatiu
per dinamitzar les demandes reals des joves; oferir suport a les entitats
juvenils, i finalment, fomentar la participació jove.
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En aquests moments hi ha 14 municipis que impulsen un Pla local de
Joventut (2012-2015): Bordils, Bescanó, Cassà de la Selva, Celrà, Cervià
de Ter, Flaçà, Llagostera, Girona, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Jordi
Desvalls, Viladasens i Vilablareix.

Seguiment de les activitats de lleure per a joves
Un any més, el Consell Comarcal del Gironès ha rebut l’encàrrec de
realitzar, durant l’estiu, visites de comprovació i seguiment de les
activitats en el temps lliure en què participen joves menors de 18 anys,
aplicació del Decret 137/2003, de 10 de juny
L’any 2014 el Consell Comarcal ha fet el seguiment de 25 activitats entre
colònies, camps de treball o casals infantils de lleure per infants i joves.
• Casals de vacances a SARRIÀ DE TER
• Casals de vacances a SANT JULIÀ DE RAMIS
• Casals de vacances a GIRONA-ATG
• Casals de vacances a FORNELLS DE LA SELVA
• Casals de vacances a QUART
• Camp de treball a QUART
• Casal JOVE a CASSÀ DE LA SELVA
• Casals de vacances a CAMPLLONG
• Casals de vacances a LLAGOSTERA
• Casals de vacances a SANT GREGORI-PLAGESPORT
• Casals de vacances a VILABLAREIX
• Casals de vacances a GIRONA-CEIP MARTA MATA
• Casals de vacances a GIRONA-CEIP ANNEXA
• Casals de vacances a BORDILS
• Casals de vacances a GIRONA-TAIALÀ
• Casals de vacances a GIRONA- SALSA JOVE
• Casals de vacances a GIRONA-DOMENY
• Casals de vacances a SANT GREGORI-LA PINEDA
• Casals de vacances a SANT GREGORI-CLARIANA ESPORTS
• Casals de vacances a CELRÀ- ESPLAI CELRÀ
• Casals de vacances a CELRÀ- TIC TAC
• Casals de vacances a LLAGOSTERA-IRIS
• Colònies a Mas Vilanna de BESCANÓ-XERINOLA
• Casals de vacances a BESCANÓ
• Casals de vacances a CANET D’ADRI

Taula de professionals de joventut
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La Taula comarcal de professionals de Joventut del Gironès
(tècnics, dinamitzadors, agents i informadors) facilita la coordinació
i la mancomunació d’activitats dirigides a la població jove de la
comarca. Les trobades faciliten el seguiment de les polítiques
de joventut municipals, l’intercanvi de propostes i 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
AJUNTAMENTS DEL GIRONÈS]
Jornada per als delegats i per les delegades d’ESO

AMB

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) hem organitzat la quarta
edició d’aquesta jornada.
El divendres 31 de gener i la Sitja de Fornells de la Selva, han estat el dia i
el lloc escollits per a realitzar aquesta jornada de delegats/des 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, en puguin fer el
seguiment.
Aquestes jornades, de caràcter formatiu, es continuen duent a terme
perquè creiem que és important orientar i assessorar els joves en la seva
tasca com a delegats de grup. També perquè pensem que és interessant
crear espais d’intercanvis 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.

Bus de dia i de nit a…
Per donar continuïtat a la iniciativa d’organitzar un servei d’autobusos
de nit durant les Fires de Girona entre els municipis de la comarca del
Gironès, del 24 d’octubre a l’1 de novembre, durant 5 nits i algunes rutes
6, el Consell Comarcal del Gironès, en col·laboració
amb 20 municipis del
TIQUETS
Gironès, ha organitzat i coordinat 8 rutes que unien en transport públic
els municipis amb la ciutat de Girona.

ANY 2014
Ruta 1
Ruta 2
Ruta 3
Ruta 4
Ruta 5
Ruta 6
Ruta 7
Ruta 7
Ruta 8

TIQUETS

T. NIT

BONOBUS

T. JOVES

ALTRES

TOTAL

1.129
604
181
285
261
155
212

878
724
664
423
788
77
116
211
125
4.006

1

0

155
269
424

2.162
1.597
845
708
1.049
232
328 Teisa
211 Sarfa
3.806
10.938

3.680
6.507
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[PROGRAMA DE SUPORT ALS AJUNTAMENTS DEL
GIRONÈS]
Assessorament per a les polítiques de joventut
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Campanya Alimentació

El diumenge 23 de febrer de 2014 es va organitzar una esquiada a la
Masella. Es va organitzar un bus de 56 persones. Dels municipis de la
Zona Jove de la Llera del Ter, van ser 46 persones, 6 de Llagostera i 4 de
Vilablareix.

Durant el curs 2013-2014 es va portar a terme la setzena 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.
Hi van participar 11 centres de la comarca, amb un total de 776 alumnes,
distribuïts en 23 jornades, que es van realitzar del 5 de novembre de
2013 al 27 d’abril de 2014.

Un any més, l’11 de juliol, la taula de dinamitzadors del Gironès va
promoure fer una sortida conjunta al parc aquàtic per celebrar l’inici de
l’estiu. Enguany els pobles que hi han participat han sigut: Celrà, Cassà,
Salt, Vilablareix, Quart i 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 171 persones i, per tant, es van organitzar tres busos.
Sant Gregori també va venir però va organitzar-s’ho pel seu compte.
El dimecres 3 de setembre es va organitzar un bus de 55 persones, 31
de Bordils i 24 de Vilablareix per anar a gravar el programa de televisió
de El gran dictat. Com que l’experiència va ser interessant, es va fer una
segona sortida el dijous 2 d’octubre, que es va omplir amb 55 persones,
16 de Zona Jove, 13 de Vilablareix i 25 de Sant Gregori.
El dissabte 18 d’octubre,i com a sortida de tardor, coincidint amb l’època
que en el parc se celebra Hallowen, es va organitzar una sortida a Port
Aventura. Hi van participar els municipis de Vilablareix i els 6 pobles de la
Zona Jove de la Llera del Ter. Es van omplir 71 places.

[PROGRAMA DE COORDINACIÓ AMB INSTITUCIONS PER
AL FOMENT DE SERVEIS I ACCIONS PER A JOVES}
Fira Saló Formació i Ocupació
Aquest any, el mes d’abril, s’ha organitzat la novena 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.
L’1 i el 2 d’abril de 2014 de 9 del matí a de 7 de la tarda, s’han pogut visitar
els 54 estands d’institucions públiques i empreses privades d’arreu de
Catalunya per donar a conèixer els serveis que promouen per als joves i
assistir a les diferents activitats organitzades.

Els objectius de la campanya continuen essent principalment promoure
l’alimentació saludable, i intentar transmetre la importància que té
l’alimentació en molts àmbits de la vida de les persones. També s’intenta
incidir en molts dels aspectes amb què es relaciona l’alimentació: factors
culturals, socials, econòmics, de convivència, etc. La col·laboració de
l’Escola d’Hostaleria fa possible poder oferir als alumnes participants
un menú degustació preparat pels alumnes de l’Escola. També permet
tractar el tema de l’educació de les actituds en els àpats. En certa manera,
es treballa un protocol -bones maneres- a tenir present en determinats
actes socials.

Projecte europeu: SERVEI DE VOLUNTARIAT EUROPEU
En el marc del programa “La Joventut amb Europa” s’han aprovat dos
projectes del servei de voluntariat europeu. Amb aquesta acció s’ofereix
als joves d’entre 18 i 25 anys la possibilitat de residir a l’estranger
durant un període d’entre 6 i 12 mesos i col·laborar com a voluntaris en
un projecte local en el país escollit. El jove voluntari participarà en un
projecte que li permetrà adquirir noves competències, ampliar els seus
horitzons i descobrir un nou entorn cultural i social.
L’any 2014 es van desplaçar 2 voluntàries a Alemanya per participar-hi:
• Anna Rodrigo, de Fornells de la Selva, del 5 de març al 5 de desembre,
en el projecte Dansk icye international cultural youth- Aarhus (Denmark)
• Laura Pagès, del 6 de novembre de 2014 al 6 de novembre de 2015, en
el projecte Jugendaustauschwerk im Kreis Gütersloh e.V. – Droste-Haus
de la ciutat de Verl (Germany)
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Bus de dia a esquiar, Waterwold, a TV3 i Port-Aventura
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Durant dos dies s’ha pogut visitar en un únic recinte diversos estands
promoguts per institucions públiques i empreses privades d’arreu de
Catalunya per donar a conèixer els serveis que promouen per als joves.
5.431 joves de comarques gironines de 68 centres d’ensenyament van
sol·licitar les visites concertades a la Fira de l’any 2014.
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Comarca

Alumnes

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

1921
637
755
1094
190
283
5.431
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El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, format pel Consell
Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Salt, des de la seva creació, l’any
2006, planifica, organitza i gestiona els serveis socials de Salt i de tots els
municipis del Gironès, excepte Girona.

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

Atenció social individual i familiar
Durant l’any 2014, s’han realitzat un total de 54.002 intervencions
(3.542 més que l’any anterior) en els 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.

Aiguaviva

472

Bescanó

2.158

MUNICIPIS
Madremanya

NOMBRE
INTERVENCIONS

NÚM. SAD

MUNICIPIS

NÚM. SAD

Aiguaviva

5

Quart

13

Bescanó

8

Salt

50

Bordils

3

Sant Gregori

4

Campllong

3

Sant Jordi Desvalls

2

Cassà de la Selva

10

Sant Julià de Ramis

6
3

Celrà

12

Sant Martí de Llémena

Flaçà

1

Sant Martí Vell

2

Fornells de la Selva

7

Sarrià de Ter

24

Llagostera

24

Vilablareix

3

Llambilles

2

El Servei de Teleassistència consisteix en un equip tecnològic adequat
i professional que, a través d’un aparell al domicili connectat a la línia
telefònica, permet controls telefònics diaris. En cas de petició d’ajuda
de la persona usuària, s’assegura una resposta ràpida a les eventualitats
que puguin sobrevenir. El Servei de Teleassistència es presta mitjançant
un conveni entre el Consell Comarcal del Gironès, l’Ajuntament de Salt i
la Diputació de Girona. A finals de l’any 2014, hi havia 1.044 usuaris/àries
coberts pel Servei de Teleassistència.
PERSONES
APARELLS
ATESES

MUNICIPIS

88

Aiguaviva

7

5

Madremanya

PERSONES
APARELLS
ATESES
8

6

Quart

2.749

Bescanó

49

42

Quart

34

27

940

Salt

26.294

Bordils

20

15

Salt

334

296

Campllong

87

Sant Andreu Salou

11

Campllong

7

7

Sant Andreu Salou

1

1

139

Sant Gregori

946

Canet d'Adri

7

7

Sant Gregori

29

26

Sant Joan de Mollet

365

Cassà de la Selva

149

133

Sant Joan de Mollet

6

4

Celrà

50

47

Sant Jordi Desvalls

14

12

Cervià de Ter

9

9

Sant Julià de Ramis

51

45

Cassà de la Selva

3.750

Celrà

2.848

Sant Jordi Desvalls

210

Cervià de Ter

246

Sant Julià de Ramis

1.694

Flaçà

577

Sant Martí de Llémena

287

Flaçà

16

15

Sant Martí de Llèmena

2

2

Sant Martí Vell

104

Fornells de la Selva

31

28

Sant Martí Vell

4

3

Fornells de la Selva

1.494
95

Sarrià de Ter

3.261

Juià

3

2

Sarrià de Ter

100

89

Llagostera

3.947

Vilablareix

993

Llagostera

69

66

Vilablareix

28

22

Llambilles

235

Viladasens

12

Llambilles

13

13

Viladasens

3

3

Juià

Una delegació holandesa, formada per una trentena de professionals
de l’àmbit social i sanitari del Països Baixos, va visitar el 28 d’octubre
de 2014 les instal·lacions de la seu del Consorci de Benestar Social
Gironès-Salt. L’objectiu de la seva visita va ser conèixer de prop el
projecte d’atenció integral que s’està duent a terme al Gironès. Es
tracta del model col·laboratiu de treball compartit entre el Consorci de
Benestar Social Gironès-Salt i l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), que
es desenvolupa a partir de les directrius del Pla interdepartamental
d’interacció dels serveis sanitaris i serveis socials de la Generalitat de
Catalunya.

El model col·laboratiu treballat en el nostre territori també es va
presentar en la 14ena Conferència Internacional sobre Atenció
Integrada, que es va celebrar a Brussel·les, del 2 al 4 d’abril de 2014.

SERVEI TECNOLÒGIC PER AL SUPORT I CURA

MUNICIPIS

MODEL COL·LABORATIU ENTRE ELS SERVEIS SOCIALS I
ELS SERVEIS SANITARIS DEL GIRONÈS

En aquest sentit, s’ha desenvolupat el projecte “Planta Comunitària
Virtual” que en l’actualitat desenvolupen conjuntament l’ABS de Cassà
de la Selva i els Serveis Bàsics d’Atenció Social dels municipis que
depenen d’aquesta àrea bàsica. Entre els aspectes més rellevants, el
projecte treballa per l’abordatge funcional per compartir l’atenció en
casos comuns entre els serveis sanitaris i els serveis socials, amb la
creació de sistemes d’informació compartits.

Bordils
Canet d'Adri
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NOMBRE
INTERVENCIONS

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 EL 2014, s’han realitzat un total de
182 Serveis d’Atenció a Domicili.
MUNICIPIS

SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL (SBAS)

MUNICIPIS

SERVEI D’AJUDA A DOMICILI

[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 o 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 2014 ha estat
de 258 (amb expedient obert a la DGAIA), dels quals 46 han estat
atesos per primera vegada.
La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, en compliment
de la LDOIA (Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats
en la infància i l’adolescència), prioritza l’acolliment en família extensa
enfront de la resta de mesures de protecció (sempre que sigui possible) i
impulsa programes de suport a la famílies amb infants en situació de risc
o desemparament.
En aquest marc, a partir del mes d’octubre de 2014, la DGAIA ha ofert
a l’EAIA Gironès i l’EAIA Municipal de Girona la possibilitat de desplegar
un projecte de forma compartida de suport a famílies extenses, amb la
posada en marxa a la comarca del SIFE (Servei d’Intervenció en Família
Extensa). El servei ha permès augmentar la qualitat de l’atenció als
menors i a les famílies acollidores que són atesos pels professionals de
l’EAIA del Gironès i l’EAIA Municipal de Girona. Des de la seva posada
en marxa, el SIFE ha atès 11 menors del Gironès (1 de Bescanó, 4 de
Salt, 1 de Cervià de Ter, 1 de Cassà de la Selva, 2 de Sarrià de Ter i 2 de
Llagostera).

Projectes de prevenció per a infants i adolescents
“FOTACCIÓ”

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.
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[CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT ]
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Cada grup de treball ha escollit l’objectiu a tractar i, durant 7 o 8 sessions
de mitjana, els joves han reflexionat entorn a activitats prosocials
mitjançant la fotografia. Els temes tractats han estat molt diversos,
passant des de la descoberta dels recursos del seu municipi fins a la
integració cultural des d’una vessant totalment creativa.
Aquest any 2014 s’han pogut realitzar tallers als municipis de Celrà,
Cervià de Ter, Flaçà, Sant Jordi Desvalls i Salt, amb la participació d’un
total de 40 joves adolescents. Val a dir que enguany s’ha notat un fort
increment de la participació femenina (un 65%) respecte dels nois. Tots
els grups han finalitzat el taller amb una exposició audiovisual de la feina
realitzada, la qual ha servit per mostrar la bona predisposició dels joves
en l’àmbit de la fotografia i per demostrar que poden canalitzar totes les
seves inquietuds d’una manera creativa i profitosa.
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Ajuts econòmics d’urgència social:

Durant l’any 2014, s’han dut a terme les accions següents:

El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt ha continuat portant a terme
durant el 2014 el programa “Fem poble: Joves Actius”, que ha tingut
com a objectiu la capacitació de competències relacionals i 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, oferint assessorament i orientació als joves segons els
seus futurs interessos. A través d’aquest programa, s’han dut a terme
6 tallers a Sant Julià de Ramis, Salt, Sant Gregori, Bescanó i Flaçà, en els
quals s’ha atès una mitjana de 10 alumnes per taller.

- Ajuts en alimentació. Amb el repartiment en forma de lots al Gironès
de 25.543,76 quilos de productes bàsics provinents del Banc d’Aliments
de Girona, dels quals s’han beneficiat 269 famílies, cosa que representa
894 persones.

a) La detecció de la població més vulnerable a la pobresa
energètica a la comarca.

Programa de prevenció a les drogodependències

- 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. Per aquest concepte, se n’han
beneficiat 41 famílies, cosa que representa 133 persones.

El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt ha desenvolupat enguany un
programa de prevenció a les drogodependències amb accions grupals i
comunitàries de prevenció per als joves i les seves famílies. S’han portat
a terme tallers i activitats socioeducatives als instituts de secundària
per reflexionar sobre les actituds i conductes que es presenten en l’oci
dels joves i per presentar els riscos i les conseqüències que es deriven
del consum drogues i de les relacions sexuals sense protecció. En total,
des del novembre de 2013, hi han participat 1.262 joves adolescents
dels centres educatius de Salt i dels municipis de Cassà de la Selva,
Vilablareix i Bescanó.
D’altra banda, durant l’any 2014 s’han dut a terme un conjunt
d’exposicions a diversos municipis del Gironès amb l’objectiu de
sensibilitzar sobre els riscos de les drogues i informar dels serveis i
recursos comarcals d’atenció sobre drogodependències. En aquest
sentit, un total de 2.500 persones han visitat les exposicions que
s’han dut a terme en els instituts de Salt i Cassà de la Selva, en
els espais joves de Bordils i Medinyà, i en els CAP de Celrà i Sarrià
de Ter.
Finalment, l’any 2014 també s’ha posat en funcionament el Servei
d’Orientació i Assessorament sobre Drogues (SOD) per orientar,
assessorar i donar resposta als joves i les seves famílies sobre les drogues
i les conductes de risc associades. Tot i que el servei comptava punts
d’atenció directe a Salt, Llagostera i Celrà, l’objectiu ha estat donar
cobertura a tots els municipis del Gironès.

SERVEIS DE SUPORT A LES FAMÍLIES
Programa d’ajuts per a persones i famílies en situació
d’exclusió social
Enguany, el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt ha continuat
desplegant ajuts econòmics a persones segons la modalitat d’urgència.
En aquest sentit, mitjançant aquestes prestacions econòmiques s’ha atès
un total de 333 famílies dels municipis del Gironès (a excepció de Salt i
la ciutat de Girona), en situació d’exclusió social i precarietat econòmica,
amb l’objectiu d’assegurar que tinguin cobertes les necessitats bàsiques.
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- Ajuts en habitatge. Mitjançant subvencions per a impagaments de
quotes de lloguer o hipoteca, i també per a allotjaments d’urgència per
a persones sense sostre. Per aquest concepte, se n’han beneficiat 10
famílies, la qual cosa representa 32 persones.

- Ajuts per a productes farmacèutics i d’ortopèdia. Per aquest
concepte, se n’han beneficiat 2 famílies, 9 persones.
- Ajuts per a casals d’estiu, transport escolar o activitats formatives
diverses: Per aquest concepte, se n’han beneficiat 11 famílies, cosa que
representa 38 persones.
El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt l’any 2014 també ha
col·laborat en el Gran Recapte d’Aliments a Catalunya hi ha donat
suport als ajuntaments dels municipis del Gironès. Enguany el Gran
Recapte s’ha celebrat els dies 28 i 29 de novembre de 2014 i ha servit
per recollir aliments bàsics per a les famílies del Gironès que ja són
beneficiàries del programa d’aliments del Consorci.
Finalment, a finals de 2013, el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
va signar un conveni de col·laboració amb Dipsalut de la Diputació de
Girona per al desenvolupament durant el 2014 del projecte “Salut i
crisi: aliments per a tots des de tots”. Així doncs, es van realitzar tres
repartiments de lots durant els mesos de gener, febrer i juny, amb els
quals es van beneficiar 269 famílies dels diferents municipis del Gironès.

Projecte comarcal de prevenció i pal·liació de la pobresa
energètica
El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, l’Àrea de Medi Ambient
del Consell Comarcal del Gironès, i els 27 ajuntaments de la comarca,
l’any 2014, han acordat treballar conjuntament pel desplegament del
Projecte comarcal de Prevenció i Pal·liació de la Pobresa Energètica,
una iniciativa que inclou la creació d’una Taula Comarcal contra la
Pobresa Energètica per tal d’assegurar els recursos necessaris per a
l’abordatge d’aquesta problemàtica al Gironès.
El projecte compta amb la cooperació i el treball en xarxa entre
administracions, entitats del tercer sector i agents econòmics del
Gironès, amb l’objectiu de pal·liar i de prevenir els efectes i les causes de
la pobresa energètica a la comarca.

b) La formació i l’assessorament als equips de Serveis
Bàsics d’Atenció Social per a dotar-los de les eines per tal
d’identificar persones vulnerables en situació de pobresa
energètica.
c) El desenvolupament d’accions pal·liatives i de prevenció
de la pobresa energètica amb visites d’avaluació energètica
a les llars. Des de l’inici del projecte, l’octubre de 2014, s’han
avaluat 20 llars per derivació dels professionals del Consorci.
d) L’edició d’una petita guia de consells pràctics d’estalvi
energètic per a distribuir a les llars.
e) La creació de la Taula Comarcal Contra la Pobresa
Energètica, per establir les sinergies de col·laboració i la
compartició de la informació necessària entre tots els agents
institucionals, socials i econòmics implicats.
El projecte comença en fase pilot a partir del mes d’octubre
de 2014 i es preveu el seu desplegament durant el 2015. Es
vol arribar a un centenar de llars de la comarca en situació
de pobresa energètica, que es detectaran inicialment a
través de les sol·licituds d’ajut per impagaments i a través de
la derivació dels serveis bàsics d’atenció social dels municipis
del Gironès.

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 2014 s’ha continuat potenciant la intervenció a Gironès,
i s’ha detectat un augment d’atencions de casos de dones
amb situació de violència masclista.
Durant el 2014 al Gironès s’han atès 74 famílies, amb un
total de 312 sessions programades. Per municipis, 31 han
estat de Salt, 9 de Llagostera, 11 de Cassà de la Selva, 3
de Bescanó, 1 de Bordils, 1 de Celrà, 3 de Flaçà, 2 de Sant
Gregori,2 de Vilablareix, 2 de Sarrià de Ter i 2 de Fornells de la
Selva. Les 7 restants han estat derivacions de l’EAIA.

Servei de Maternatge i Atenció a la Família
El SMAF es centra en la capacitació parental i suport de les famílies en
situació de risc social i amb infants a càrrec de 0-3 anys (extensible a
6 anys en casos d’especial risc o necessitat) dels municipis del Gironès
i Salt. Es pretén afavorir el desenvolupament de bones practiques així
com la cobertura de necessitats bàsiques infantils de forma integral.
El programa es desenvolupa a través de quatre projectes:
• Acompanyament familiar (seguiment a infants vulnerables).
Treball individualitzat amb mare i infant de les capacitats, habilitats i
competències parentals per assegurar, entre d’altres, que l’infant tingui
les necessitats bàsiques cobertes. Durant aquest any, s’han atès 218
persones, de les quals 86 (50 nens i 36 nenes) ha estat infants de Salt,
Cassà, Bescanó, Sant Gregori, Sant Martí Vell, Sant Jordi Desvalls, Quart,
Vilablareix i Fornells.
• Espai Nadó i Espai Explorador. En aquest cas, el Consorci ha portat
a terme 25 tallers d’Espai Nadó, als municipis de Salt i Celrà, adreçats
a famílies i els seu nadons (de 0m a 12m), 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 procés d’autonomia dels infants. En total, s’han
dut a terme 191 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 Bescanó. També s’ha ofert 12 xerrades a
Celrà, Flaçà, Bescanó i Cervià de Ter, sobre temes que preocupen les
famílies, per proporcionar les eines i els recursos per millorar la tasca
educativa i els vincles afectius amb els fills i filles.
• Atenció grupal. Aquest projecte s’inicia el novembre del 2014.
Treball grupal té per objectiu treballar el benestar infantil i les relacions
materno-filials, per tal de fer una prevenció i detecció amb aquelles
mares amb què s’hagin pogut detectar certes dificultats a l’hora de
relacionar-se amb els seus fills en la gestió de conflictes. Durant el 2014
s’han atès 37 persones de Quart, Bescanó i Cassà.
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• Atenció comunitària. Projecte pensat per arribar a la població en
general amb l’objectiu de sensibilitzar en els bons tractes en la infància
a través de xerrades i tallers. Durant el 2014 s’han atès aproximadament
uns 49 participants dels municipis de Fornells, Celrà i Flaçà.
• Atencions bàsiques nadó. Mitjançant aquest projecte es pretén cobrir
les necessitats bàsiques d’alimentació d’aquells nadons entre 0 i 6 mesos
de famílies que compleixin els requisits establerts. Durant el 2014 s’ha
repartit llet a un total de 31 infants als municipis de Salt, Llagostera,
Quart i Sant Martí Vell.
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El 2014, el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt ha contractat per
a aquest servei una agent d’acollida i mediadora intercultural amb
domini d’anglès, francès, ful, mandinga, bambara i wòlof.
A continuació, es detallen les accions vinculades a aquest servei:
1. Programa formatiu d’acollida:
- Tallers formatius individuals sobre coneixement de l’entorn adreçats
a persones immigrades sobre coneixement de la societat catalana i el
seu marc jurídic. Aquest any, s’han atès 5 persones de Bordils, Flaçà, Sant
Joan de Mollet i Sant Jordi Desvalls.
- Cursos inicials de català per a persones nouvingudes amb col·laboració
del Servei de Català del Consorci per a la Normalització Lingüística i el
Servei Bàsic d’Atenció Social de Sant Jordi Desvalls per a la realització
d’un curs en aquest municipi amb la participació de 16 persones.
El 2014, també s’han dut a terme Cursos formatius de conversa en
català i de millora de la capacitació, finançats per la Diputació de
Girona.
S’han realitzat els següents cursos:

- “Del rumor a la xenofòbia: introducció a un abordatge integral des de
les institucions”
- Tallers formatius sobre l’aproximació cultural a algunes ètnies de
l’Àfrica Subsahariana
- Sessions de reciclatge sobre informes d’estrangeria competència de la
Generalitat de Catalunya: INF02 i INF03
5. Participació en taules locals:
S’han liderat taules locals orientades a la prevenció de la MGF i dels
matrimonis forçats de Bordils-Celrà-Flaçà i la de Sarrià de Ter amb
la participació d’un total de 27 professionals. També s’ha participat
a la Taula local de prevenció de la MGF de Llagostera i a la Taula de
conflictivitat juvenil de Celrà.
6. Servei d’atenció i acompanyament individualitzats:
Servei que ofereix informació, atenció i acompanyament individualitzats,
adreçat especialment a les persones immigrades que ho requereixen.
S’ofereix a demanda.
Aquest 2014 s’han realitzat un total de 313 serveis d’atenció
individualitzada: 22 a Bordils, 290 a Celrà i 1 a Flaçà. Han estat receptores
d’aquests serveis 319 persones.

població autòctona. Entre d’altres temes, s’ha treballat per assegurar en aspectes
relacionats amb l’alfabetització, l’apoderament de les dones amb la reactivació de
la seva associació, la mutilació genital femenina (MGF), l’educació dels fills/es o la
participació al municipi.
- Intervenció comunitària al barri d’Habitatges Barceló de Quart, amb els objectius
de facilitar la convivència entre els veïns del barri, promoure actituds cíviques i
treballar les demandes dels seus veïns.

Pla d’inclusió social del Gironès
En el marc del Pla local d’inclusió social del Gironès, l’any 2014 s’han dut a terme les
següents accions:
1- Mapa de Recursos del Gironès:
Consisteix en una eina que recull i mostra la informació dels diferents recursos
inclusius (entitats, serveis, equipaments, associacions, programes...) de la comarca
del Gironès i dels diferents municipis que la integren (excepte Girona). L’any 2014
s’ha continuat ampliant el nombre de municipis i de recursos inclosos al Mapa.
2- Intervenció conjunta amb l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Gironès:
Aquesta intervenció consisteix en l’acompanyament a diferents municipis per donar a
conèixer els diferents serveis que ofereix l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Gironès.
També es treballen conjuntament les dades dels beneficiaris dels diferents ajuts
que tramita l’Oficina. L’any 2014 s’han visitat els municipis de Celrà, Sant Gregori i
Vilablareix.

- 2 cursos als municipis de Bordils / Sant Martí Vell, amb 15 participants
en total.
- 2 cursos al municipi de Celrà, amb 31 participants en total.
- 2 cursos al municipi de Flaçà, amb 19 participants en total.

Servei de prevenció i mediació de conflictes

2. Servei de traducció i interpretació cultural:
Servei a demanda dels professionals del Consorci i/o serveis locals de
la comarca. Durant l’any 2014 s’han realitzat 100 serveis: 3 a Bescanó,
6 a Bordils, 1 a Cassà de la Selva, 56 a Celrà, 10 a Flaçà, 1 a Juià, 2 a
Llagostera, 10 a Quart, 4 a Salt (excepcionalment), 3 a Sant Gregori, 2 a
Sant Jordi Desvalls i 2 a Sarrià de Ter. Els receptors d’aquests serveis han
estat un total de 66 professionals i 178 persones usuàries.

A continuació, es detallen les accions vinculades a aquest servei:

3- Observatori Social del Gironès:
Es tracta d’una eina en línia de diagnòstic social i d’anàlisi de necessitats de la comarca
del Gironès, a fi de contribuir al disseny de les polítiques públiques adreçades a
una inclusió social efectiva al Gironès. Aquest any 2014 s’ha millorat l’aplicatiu de
l’Observatori i s’han anat actualitzant les dades que s’hi inclouen.

1. Servei de prevenció i mediació de conflictes:
Recurs engegat el 2014 adreçat a la gestió de conflictes en casos
en què hi ha dificultats per arribar a una entesa i es puguin generar
conseqüències negatives. En aquest sentit, s’han portat a terme 30
mediacions interpersonals i 18 intervencions comunitàries. Per municipis
s’han dut a terme 6 mediacions a Bescanó, 1 a Bordils, 28 a Celrà, 2 a
Llagostera, 2 a Quart, 2 a Salt, 1 a Sant Martí Vell, 5 a Sant Julià de Ramis
i 1 a Sarrià de Ter.

4- Programa formatiu sobre gestió de residus urbans i medi ambient:
Programa formatiu i d’incorporació al treball en l’àmbit de la gestió de residus urbans
i del medi ambient, amb l’objectiu de dotar els/les alumnes dels coneixements
específics per fer-los competents en el camp de la gestió mediambiental i de residus
urbans, i donar-los els coneixements generals quant a hàbits laborals, recerca de
feina... Consta de 45 hores de formació teòrica i fins a un màxim de 80 hores de
pràctiques laborals. Hi participen les següents empreses del sector: AJ Ruz, FCC,
Tirgi i URBASER.

- Intervenció comunitària amb el col·lectiu gitanoromanès a Celrà,
que s’ha dut a terme a partir d’un conveni entre el Consorci de Benestar
Social Gironès-Salt i l’Ajuntament de Celrà per al desenvolupament d’un
servei de mediació i suport tècnic en el municipi. L’objectiu ha estat
facilitar la integració d’aquest col·lectiu i promoure actituds d’acceptació
mútua. En aquest sentit, s’han establert les bases perquè durant el 2015
es pugui crear la Taula per a la convivència i es puguin organitzar diversos
partits de futbol per generar un clima de confiança i d’apropament entre
els dos col·lectius.

Aquesta acció s’ha dut a terme amb la col·laboració de les àrees de Promoció
Econòmica i de Medi Ambient del Consell Comarcal del Gironès. Aquest any 2014 hi
han participat 11 persones, de les quals totes han realitzat tot el procés, excepte una
que només va fer la formació teòrica. D’aquestes, 2 van fer les pràctiques a AJ Ruz, 3
a FCC, 2 a Tirgi i 3 a URBASER. La valoració, tant per part de les persones participants
com per part de les empreses, ha estat molt positiva.

3. Servei d’assessorament jurídic en matèria d’estrangeria:
Durant l’any 2014 s’han atès 15 consultes, relacionades amb la
nacionalitat, obtenció de documentació administrativa, separacions o
divorcis i tramitació de passaports.

34

També s’han realitzat les següents formacions adreçades als tècnics del
Consorci:

4. Servei de suport i assessorament tècnic en matèria d’estrangeria:
Durant l’any 2014 s’han realitzat 68 assessoraments a tècnics de la
comarca relacionats amb la població immigrada: 1 a Aiguaviva, 7 a
Bescanó, 6 a Bordils, 1 a Canet d’Adri, 20 a Celrà, 3 a Cervià de Ter, 13
a Flaçà, 2 a Fornells de la Selva, 2 a Llagostera, 1 a Madremanya, 1 a
Sant Gregori, 4 a Sant Jordi Desvalls, 1 a Sant Julià de Ramis i 6 a Sarrià
de Ter. Els receptors d’aquests serveis han estat 74 persones, a més de
l’Associació de Dones Africanes de la Llera del Ter.

Durant el 2014, per a aquest servei, el Consorci de Benestar Social
Gironès-Salt ha contractat una mediadora especialitzada en la resolució
de conflictes interpersonals i comunitaris.

- Intervenció comunitària amb el col·lectiu gambià a Celrà, amb
l’objectiu d’assegurar el coneixement mutu i la interrelació amb la

5- Càpsules formatives per a la recerca activa de feina:
Formacions de format breu, teòric i pràctic, orientades a la recerca activa de feina,
amb l’objectiu de donar les habilitats i les eines necessàries a les persones participants
per a la recerca activa de feina.
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6- Projectes comunitaris. Programa “Salut i Crisi” de DipSalut:
A partir de la convocatòria 2014 del Programa “Salut i Crisi” (Pm10)
finançat per DipSalut, el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt ha
dut a terme dos projectes comunitaris a la comarca del Gironès inclosos
en el Programa Comunitari d’Aliments de la comarca del Gironès: el
projecte Espai Cuina i el projecte Hort Social i Comunitari.
El Programa Comunitari d’Aliments de la comarca del Gironès del
Consorci de Benestar Social del Gironès–Salt ha servit per treballar de
forma transversal una necessitat bàsica com és l’alimentació, a partir de
la formació, la responsabilitat personal, la cooperació, la participació, la
cohesió social, les relacions interveïnals i les relacions intergeneracionals,
des d’una vessant educativa i grupal.
Projecte Espai Cuina
El projecte Espai Cuina ha comptat amb l’organització d’un Curs de cuina
saludable i econòmica en temps de crisis, que s’ha ofert a diferents
municipis de la comarca del Gironès.
A més de potenciar una alimentació més saludable, s’ha contribuït a
l’enfortiment de les xarxes socials, per crear un espai de cohesió social i
de relació. La major part de participants han estat derivats pels Serveis
Bàsics d’Atenció Social dels municipis, tot i que també s’han obert a tota
la població.
En total, hi han participat 110 persones en els cursos, i se n’han beneficiat
440 persones, de les quals 169 han estat menors. S’han realitzat 9 cursos
de cuina als municipis de Fornells de la Selva, Flaçà, Sant Jordi Desvalls,
Juià, Bordils, Celrà i Sarrià de Ter.
Projecte Hort Social i Comunitari
Els horts socials i comunitaris han servit per donar l’oportunitat a les
famílies que ho desitgin d’autoproduir productes d’horta potenciant
l’alimentació saludable, amb el desenvolupament d’una agricultura
natural, de proximitat i qualitat. I és que un hort pot representar una
ajuda en aquests temps de crisi i pot resultar un bon mètode per
disposar de verdures i hortalisses fresques de qualitat a un cost molt
baix. S’han dut a terme treballs d’horta en diverses parcel·les en terrenys
municipals o cedits per particulars que els participants han treballat de
forma comuna coordinats per un tècnic dinamitzador amb experiència
en l’horticultura. L’objectiu principal del projecte ha estat promoure
accions terapèutiques, d’ocupabilitat del temps, d’inclusió social i
laboral, de lleure, educatives i de serveis a la vida quotidiana.
El projecte s’ha dut a terme en els municipis de Llagostera, Cervià de Ter,
Sant Joan de Mollet i Flaçà, amb la participació de 40 persones i amb un
total de 163 persones beneficiàries, de les quals 73 han estat menors.

SERVEIS D’ATENCIÓ A LA DONA
El Pla d’Igualtat i Gènere (PIG) del Consorci de Benestar Social
Gironès-Salt 2014-2016 es desglossa en cinc eixos que vehiculen
totes les accions a desenvolupar en aquest àmbit. Aquestes accions,
les implementa i dinamitza el Servei d’Informació i Atenció a les Dones
(SIAD), si bé habitualment amb el suport i participació d’altres tècnics
i serveis del Consorci. El PIG es desglossa en cinc eixos que alhora es
vertebren en diferents accions, les quals durant el 2014 han estat les
següents:
EIX 1: Presència i participació
1) Creació d’un banc de noms de dones representatives al municipi de
Salt amb la col·laboració de la Biblioteca pública i l’Arxiu municipal, de
cares a posar nom a carrers, places o espais públics del municipi de Salt.
2) Creació i dinamització de la Taula de Dones de Salt, conjuntament
amb la Fundació Atenea amb qui es comparteix la secretaria tècnica de
la Taula.
3) Organització de tallers d’empoderament per a dones de caràcter
grupal a Bescanó, Vilablareix i Celrà, amb lla participació de 38 dones
(7 dones a Bescanó, 8 a Vilablareix i 23 a Celrà).L’objectiu ha estat oferir
i crear espais de formació, autoconeixement i autocura, oberts a la
població femenina de la comarca del Gironès.
4) Organització d’un conjunt d’actes amb motiu del dia 8 de març, Dia
Internacional de la Dona.
- Programa Veu de Dones, dissabte, 8 de març. La periodista de Salt que
treballa per l’Agencia Catalana de Notícies, Marina López, va entrevistar
Sor Clara Villoslada, per la seva important tasca social al municipi al llarg
d’aquests darrers 30 anys al capdavant de La Casita.

s’han dut a terme 3 tallers a Cassà de la Selva (43 alumnes), 2 tallers a
Quart (43 alumnes), 4 tallers a Salt (116 alumnes), 1 taller a Sant Julià
de Ramis (11 alumnes), 1 taller a Medinyà (20 alumnes) i 2 tallers a Flaçà
(23 alumnes). I està previst que durant el 2015 es facin tallers a Bescanó,
Fornells de la Selva, Llagostera i Salt, entre d’altres.
2) Dinamització i participació en tallers grupals d’apoderament per a
dones en situació de vulnerabilitat, de manera conjunta amb l’entitat
GRAMC, en els municipis de Cassà de la Selva i Celrà.
EIX 4: Atenció integral pel que fa a l’abordatge de la violència
masclista:
1) Difusió del telèfon de l’Institut Català de les Dones : 900900120 Línia
d’atenció a les dones en situació de violència masclista.
2) Assessorament a professionals i tècnics de les diferents SBAS del
Gironès, en allò referent a l’abordatge i gestió de situacions de violència.
3) Coordinació amb professionals de diferents àmbits (policial, judicial,
sanitari, ...) així com de serveis especialitzats, implicats en l’atenció a
dones en situació de violència.
4) Assessorament legal per a dones per part del jurista del SIAD sobre
diferents temes. En total s’han realitzat 20 assessoraments al Gironès i
112 assessoraments a Salt i 20 a la resta de la comarca.
5) Assessorament psicològic per a dones que hagin patit situacions
de violència masclista per part del psicòleg. En total, per aquesta
problemàtica s’han atès 27 dones del Gironès i 16 dones a Salt i 27 dones
a la resta de la comarca.

- Primer concurs de fotografia amateur “La imatge de la igualtat”.
L’objectiu del concurs era sensibilitzar la població del municipi de Salt
per a la igualtat entre homes i dones, a través de l’acció artística que
aporta la fotografia. El concurs, el van guanyar els nens i nenes del
Centre Obert infantil de Salt.

6) Organització i dinamització de tallers de prevenció de relacions
abusives entre adolescents per raó de gènere, a diversos centres
educatius del Gironès. En total s’han realitzat 75, tallers amb la
participació de 1.764 alumnes. Concretament, 13 tallers a Cassà de la
Selva (377 alumnes), 4 tallers a Bescanó (85 alumnes), 20 tallers a Celrà
(428 alumnes), 16 tallers a Llagostera (443 alumnes), 18 tallers a Salt
(234 alumnes), 3 tallers a Vilablareix (83 alumnes) i 1 taller a Sant Julià
de Ramis (14 alumnes).

EIX 2: Igualtat d’oportunitats en el mercat laboral
1) Participació en xerrades informatives d’alumnat de diferents centres
educatius de manera individual o grupal en relació amb les feines que
desenvolupem o bé als perfils laborals que es troben en l’àmbit social.

7) Organització d’un conjunt d’actes per part de la Taula de Dones de Salt
amb motiu del dia 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència
de Gènere, amb un conjunt d’activitats adreçades als més joves sota el
lema “Per un futur sense violència de gènere”.

2) Col·laboració en treballs de recerca d’alumnat i en les pràctiques de
diferents graus universitaris en relació amb el nostre àmbit de treball.

EIX 5: Potenciació de la perspectiva d’igualtat en el govern local
1) Aprovació del PIG del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
2014-2016

EIX 3: Superació del substrat patriarcal
1) Organització i dinamització de tallers als centres educatius de
primària i IES de diferents municipis del Gironès, que tenien per objectiu
la reflexió sobre qüestions de gènere i coeducació. En concret s’han
realitzat 15 tallers, amb la participació de 256 alumnes. Concretament,
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Aquesta acció s’ha dut a terme amb la col·laboració de l’Àrea de Promoció
Econòmica del Consell Comarcal del Gironès. Aquest 2014 s’han dut a
terme 2 cicles de Càpsules a 2 municipis diferents: Bescanó i Flaçà. A
Bescanó, hi van participar 10 persones i a Flaçà, 12 persones.
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2) Adscripció dels diferents municipis del Gironès al PIG del Consorci
3) Participació en el diagnòstic i la detecció de necessitats del PIG
municipal de Celrà
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MUNICIPIS

Amb l’aprovació de la Llei estatal de dependència es reconeix un nou
dret universal i subjectiu i es crea el Sistema per a l’Autonomia i Atenció a
les Dependències, que acorda el barem del grau i nivell de dependència,
i es coordinen equips interdisciplinaris i intercomarcals impulsats per la
Generalitat de Catalunya. El dictamen resultat de la valoració indicarà
al mateix temps la cartera de serveis i prestacions econòmiques a què
té dret 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 2014,
s’han realitzat 3.296 PIA, que representa un 94,09 % d’assoliment.
MUNICIPIS

NOMBRE PIA
REALITZATS

MUNICIPIS

NOMBRE PIA
REALITZATS

INT. TERÀPIA AJUTS
OCUPACIONAL TÈCNICS

INT. TERÀPIA AJUTS
OCUPACIONAL TÈCNICS

MUNICIPIS

Aiguaviva

4

3

Madremanya

-

-

Bescanó

31

23

Quart

21

13

Bordils

5

4

Salt

74

51

Campllong

3

2

St Andreu Salou

1

1

Canet d'Adri

1

-

Sant Gregori

40

12

Cassà de la Selva

66

31

St Joan de Mollet

1

1

Celrà

35

6

St Jordi Desvalls

8

1

Cervià de Ter

-

1

St Julià de Ramis

18

4

Flaçà

3

-

St Martí de Llémena

6

3

Fornells de la Selva

9

5

Sant Martí Vell

-

-

Juià

3

6

Sarrià de Ter

36

32

Llagostera

80

21

Vilablareix

4

3

Llambilles

5

8

Viladasens

-

-

Aiguaviva

21

Madremanya

9

Ajuts econòmics per a transport adaptat

Bescanó

232

Quart

72

Bordils

57

Salt

Campllong

20

Sant Andreu Salou

Canet d'Adri

36

Sant Gregori

229
22

Ajuts socioeconòmics per costejar les despeses del transport adaptat de
les persones disminuïdes i persones grans amb problemes de mobilitat
de tots els municipis de la comarca que tinguin menys de 50.000
habitants i que assisteixin a centres socials. Aquests ajuts es poden
sol·licitar directament per part dels beneficiaris, en modalitat de beques
socioeconòmiqes individuals, o bé les entitats de transport adaptat en la
modalitat d’ajuts per a transport col·lectiu.

1.034
5

Cassà de la Selva

371

SantJoan de Mollet

Celrà

175

Sant Jordi Desvalls

29

Cervià de Ter

41

Sant Julià de Ramis

126

Flaçà

64

Sant Martí de Llémena

12

Fornells de la Selva

61

Sant Martí Vell

6

Juià

11

Sarrià de Ter

239

Llagostera

362

Vilablareix

40

Discapacitat física

4

2

6

Llambilles

16

Viladasens

6

Discapacitat psíquica (intel·lectual)

16

12

28

8

19

AJUTS INDIVIDUALS
HOMES
DONES
TOTAL

TIPOLOGIA

Discapacitat sensorial

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 2014, s’han gestionat un total de 231 Ajuts Tècnics i el Servei
de Teràpia Ocupacional ha realitzat un total de 346 intervencions.

38

Malaltia mental

11

Pluridiscapacitat

1

Discapacitat físicomental

1

Discapacitat físicopsíquica

2

2

4

35

24

59

Servei de Foment de l’Envelliment Actiu
a) Tallers de Memòria
Diferents activitats orals o escrites dirigides a treballar les diferents àrees
cognitives com són: l’orientació del temps, la memòria, el llenguatge o
les funcions executives. Els tallers s’adrecen a persones majors de 65
anys i es treballa amb grups reduïts de màxim 15 persones. Enguany,
s’ha comptat amb la participació de 266 persones en els 20 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 2014, 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 2014, s’han organitzat
9 sessions de cinema, en les quals hi han participat 1.084 persones de
més de 60 anys, amb una mitjana de 120 persones per sessió.
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1
1

Altres
TOTAL

AJUTS COL·LECTIUS
Nre. ajuts

6

Nre. persones beneficiàries

78
Homes

Dones

43

35

39

Escenaris 2014, Teatre al Gironès, és un projecte de dinamització teatral que mancomuna
la programació de setze ajuntaments de la comarca. Està coorganitzat pel Consell
Comarcal i la Diputació de Girona, i compta amb la direcció i coordinació de l’Àrea de
Cultura del Consell Comarcal del Gironès i la producció executiva de La Troca.
Els ajuntaments que hi han participat, 16 en total, són els de Bescanó, Bordils,
Campllong, Celrà, Cervià de Ter, Flaçà, Fornells de la Selva, Llagostera, Madremanya,
Quart, Sant Gregori, Sant Jordi Desvalls, Sant Martí Vell, Salt, Sarrià de Ter i Vilablareix.

Novetats
En aquesta edició aquest projecte ha arribat al desè aniversari, i ho ha fet amb una
novetat molt important, com ha estat la incorporació del Teatre de Salt. Aquest fet
comporta la suma d’un excel·lent teatre, amb una gran cartellera, cosa que incrementa
quantitativament i qualitativa l’oferta d’espectacles, amb un augment també del públic
potencial.
Una altra novetat d’aquesta edició és la col·laboració d’Escenaris amb Xaropclown,
els pallassos d’hospital de Girona. Xaropclown és un projecte que treballa per a dur
moments d’optimisme i distracció als infants i gent gran ingressada en els centres
hospitalaris de la nostra demarcació, mitjançant el teatre.

Programació i dades
Com cada any, l’oferta teatral inclou els Grans Escenaris, per a públic adult; els Petits
Escenaris, per a públic familiar; els Escenaris Mòbils, amb espectacles de carrer; els
Escenaris de Circ; els Escenaris Màgics, i els cafès teatre de Les Nits del Coro de Sarrià
der Ter i el Tapa&Copa&Teatre de Vilablareix.
La xifra d’espectadors d’Escenaris 2014 ha estat de 15.700 en total, la més alta amb
molta diferència de totes les edicions, per un total de 100 representacions, 25 més que a
l’anterior edició, unes xifres d’increment d’oferta teatral i d’espectadors molt elevades.
Cal destacar l’augment progressiu, any rere any, del públic itinerant, fet que representa
un element clau per a garantir la sostenibilitat de la programació teatral en molts dels
municipis participants a Escenaris, especialment els més petits.
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Espectadors per any (2005-2014)
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POBLACIÓ
Girona

ESCENARIS MÒBILS

COMPANYIA
Pere Hosta

Bescanó (Inauguració) Dei Furbi

ESPECTACLE

POBLACIÓ

COMPANYIA

ESPECTACLE

Postal Exprés

Sant Jordi Desvalls

Clownx Teatre

Action!

La flauta màgica

Quart

Tot Circ

Pista que vinc i Taller de circ

GRANS ESCENARIS

PETITS ESCENARIS

POBLACIÓ

COMPANYIA

ESPECTACLE

Bescanó

Pep Vila

Manyac manyac

Bescanó

LasLolas

MMMM...recordo que

POBLACIÓ
Bescanó

COMPANYIA

ESPECTACLE

La Baldufa

El príncep feliç

Quina Xerinola!

Animalades

Bescanó

Titzina Teatre

Distància set minuts

Bescanó

Únics Produccions

El petit Dalí

Bescanó

Sala Beckett

George Kaplan

Bescanó

El Canal

Concert per a nadons

Bescanó

Montserrat Carulla i TA 2103

Iaia!

Bordils

Fes-t’ho com vulguis

Aquarel·la

Bescanó

Sala Beckett

El principi d’Arquímedes

Campllong

La Bleda

Històries de la Bleda

Bescanó

Teatre a la llauna i l’avi Robert

Pau I el conqueridor

Celrà

XaropClown

Un glop de xarop

Bescanó

Pere Arquillué

Primer amor

Celrà

Teatre Mòbil

Sense solta

Bescanó

Jordi Subirà

Històries de boscos

Celrà

La Bleda

Tut-tururut... la princesa!

Bescanó

Espejo Negro

La venganza de Don Mendo

Celrà

Inspira Teatre

El cel de la Jojó

Bordils

La Minúscula

Els fruits de la passió

Celrà

Els peus de porc

A taula!

Bordils

Eduard Biosca

El pensador de barra lliure

Celrà

Mumusic Circus

Petits prínceps

Celrà

Cesc Gelabert

Ballar és habitar el cos amb el cor i la ment

Cervià de Ter

Xaropclown

Un glop de xarop

Celrà

Daromai-Zuid

Vals Blessé(e)

Fornells de la Selva

La Bleda

Tut-tururut... la princesa!
Lalolaballa

Celrà

Produccions de ferro

Acorar

Llagostera

La Mandarina

Celrà

Teatre a la llauna i l’avi Robert

Pau I el conqueridor

Llagostera

Catacrac

Peter Pan

Cervià de Ter

Teatre de Guerrilla

Temps

Llagostera

Katraska

Low Cost

Fornells de la Selva

Cascai

Hotot

Llagostera

Miquelet Pallasso

Pallassades

Fornells de la Selva

Pere Hosta

Pàjaru

Quart

Orella Activa

Orelles de xocolata

Conservatori Isaac Albéniz de Girona Brundibár

Llagostera

Woyzeck Teatre

L’era dels REW

Salt

Quart

Teatre a la llauna i l’avi Robert

Pau I el conqueridor

Salt

Zipit Company i the Puppet Lab

Monstres

Salt

Vania Produccions

T’estimo, ets perfecte... ja et canviaré

Salt

Companyia Zing-Zing

Almazuela

Salt

Montserrat Carulla i TA 2103

Iaia!

Salt

Teatre Mòbil

Sense solta

Salt

Ivan Morales i Prisamata

Sé de un lugar

Salt

País de Cotó

La fàbrica de somnis

Salt

Ivan Morales i Prisamata

Jo mai

Salt

Focus i Bitò Produccions

El crèdit

Salt

Emma Vilarasau

Els meus poetes

Sant Gregori

País de Cotó

En Patufet i els tambors

Salt

Sala Muntaner

Per un sí, per un no

Sant Gregori

Atot

Cal Titella

Salt

T de Teatre i Pau Miró

Dones com jo

Sant Gregori

Focus

Don Juan Tenorio

Salt

Idària Teatre

Remenant els boscos de nit

Sant Gregori

Montse Carulla-TA 2013

Iaia!

Salt

Cobosmika Seeds’14

Dansalt2014

Sant Gregori

Primer vol

Isabeau

Salt

Pàrking Shakespeare

Nit de Reis

Sant Martí Vell

Galiot Teatre

Cal Titella

Salt

Focus i Bitò Produccions

El crèdit

Sant Martí Vell

Galiot Teatre

L’Aigua

Sant Gregori

Focus

Don Juan Tenorio

Sant Martí Vell

Galiot Teatre

Historietes

Sant Gregori

Montse Carulla-TA 2013

Iaia!

Vilablareix

Alma i la mar de contes

Contes d’aquí, enllà i més enllà

Sant Gregori

Primer vol

Isabeau

Vilablareix

Engruna Teatre

Contes de terra i arena

Vilablareix

El Otro

Wanted

Vilablareix

El Otro

Wanted
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POBLACIÓ

COMPANYIA

ESPECTACLE

Bescanó

PSirc

Acrometria

Celrà

Capicua

Cabaret

ESCENARIS MÀGICS
POBLACIÓ

COMPANYIA

ESPECTACLE

Flaçà

Struc

Això no és màgia... o sí!

Madremanya

Struc

Guri-Guri

Salt

Mag Lari

La màgia del Mag Lari

El projecte acadèmic i el professorat és a càrrec del
Centre de Formació Teatral El Galliner.
El curs 2013-2014 ha comptat amb sis aules, les quals
són:

LES NITS DEL CORO
POBLACIÓ

Un altre projecte que ha arribat també al seu desè
aniversari és el de l’Escola de Teatre del Gironès.
L’ETG és una eina per a la formació teatral infantil
adreçada a nens de 7 a 14 anys, la qual té com a
objectiu enriquir el bagatge cultural dels alumnes,
i educar-los en el domini de tècniques per a la
representació teatral, aptes també per a altres
aspectes de la vida formativa dels infants.

COMPANYIA

ESPECTACLE
Mentida!

1. Bescanó

Sarrià de Ter

Vadecontes

Sarrià de Ter

Grup de gènere i interculturalitat de la coordinadora Tres relats de vida
d’ONG solidàries

Sarrià de Ter

Diverses cies

Matx d’improvisació

5. Sarrià de Ter

Sarrià de Ter

Merche 8A i Mon Mas

Zwitterió

Sarrià de Ter

Zero en conducta

Allegro ma non troppo

6. Vilablareix

Sarrià de Ter

Carlo Mô

Gesto es todo

CAFÈ TEATRE ESCENARIS
POBLACIÓ

COMPANYIA

ESPECTACLE

Vilablareix

Teatre Blau

Una nit russa

Vilablareix

Teories de la inspiració

De tardors (4 x 4)

Vilablareix

Núria Tió i Gemma Vidal

La cupletista i la vedette:
el Paral·lel d’ahir i d’avui

Vilablareix

Eduard Biosca

El pensador de barra lliure

Vilablareix

La Troca

La nostra Champions particular

2. Fornells de la Selva
3. Llagostera A
4. Llagostera B

En total, aquest curs han estat 78 els alumnes
matriculats.
En finalitzar aquest curs, tots els alumnes
acompanyats de les seves famílies i juntament amb
l’equip de professors, es varen reunir al Teatre
de Bescanó per a celebrar el festival de fi de curs.
Aquesta activitat, que cada any es celebra en un
municipi diferent, permet visualitzar per un dia tota
la dimensió de l’escola.
Pel que fa a l’inici de curs 2014-2015, la principal
novetat ha estat la inauguració d’una aula a la Casa
de Cultura Les Bernardes de Salt.

Vilablareix

Davínia Coll

Nuits avec Charlotte Ninnon

Vilablareix

Olga Morente

Poemas de arena

Vilablareix

Sommelier Teatre

Un tast reial

Aquest curs s’ha iniciat amb un total de 79 alumnes a
les següents aules:

Vilablareix

Som Teatre

Una tarda normal on els peixos
cantaven

1. Bescanó

Vilablareix

La Minúscula

Els fruits de la passió

Vilablareix

Pim Pam

Pim Pam Pum
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ESCENARIS DE CIRC
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CULTURA

2. Fornells de la Selva
3. Llagostera
4. Salt
5. Sarrià de Ter
6. Vilablareix
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També ha arribat a la desena edició Emergent (Festival d’Arts Escèniques
del Gironès), coorganitzat pel Consell Comarcal del Gironès i l’Associació
Fringe . Per aquest motiu, aquest any hi ha hagut un increment de pobles
participants, que han passat excepcionalment dels set de l’anterior
edició als onze d’enguany.
Pobles participants en l’Emergent 2014 i dates:
• Llagostera, 27 de juny
• Sant Gregori, 28 de juny
• Sant Martí de Llémena, 29 de juny
• Vilablareix, 3 de juliol
• Quart, 4 de juliol
• Campllong, 5 de juliol
• Sarrià de Ter, 10 de juliol
• Fornells de la Selva, 11 de juliol
• Madremanya, 12 de juliol
• Celrà, 18 de juliol
• Cervià de Ter, 19 de juliol
Municipis participants:

Els objectius d’aquest projecte són els següents: dotar els pobles d’un
festival d’estiu apte per a ser programat en espais urbans cèntrics, crear
una plataforma per a valors emergents de les arts escèniques, i potenciar
l’assistència de nous públics, especialment el públic local menys propici
al seguiment d’aquest tipus activitats.
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Aquests objectius estan amplament consolidats, per una banda, donada
l’excel·lent resposta del públic local, a la qual s’afegeix el públic itinerant
interessat en aquesta proposta; i per altra, es pot comprovar com el
recorregut posterior dels artistes emergents que han participat al llarg
d’aquestes deu edicions certifica la consolidació del projecte com una
plataforma de promoció eficaç per als nous talents de les arts escèniques.
Al mateix temps, cal dir que Emergent és un festival amb un format
diferent als molts altres que es celebren per les mateixes dates. També
l’assistència de públic marca grans diferències, car podem observar una
gran varietat, donades les facilitats que es creen a programar en espais
molt cèntrics, en combinació amb entrades a preus molt populars.
Com en altres projectes culturals del Gironès, la fórmula de la
mancomunació és la que permet optimitzar al màxim els recursos
disponibles per arribar amb millors condicions als objectius previstos.
Per separat, cada un dels pobles participants no podria realitzar
aquesta proposta sense aportar-hi molts més recursos dels que s’hi
destinen. Junts, les despeses tant tècniques com artístiques baixen
considerablement, al mateix temps que el projecte es pot difondre a un
major públic potencial.
La programació d’aquesta edició ha comptat amb les següents
actuacions:
• FALCIOTS NINJA
• JORGE LUENGO
• BONOBOS
• BRODAS BROS
• JOSEP PEDRALS
• THE PEPPERS POTS
• NOUDITS
• GLAUCS
• PEP PLAZA
• OBESES
• SMOUMOLMÖ
• MAG EDGARD
• DUDU ARNALOT
• CHAPERTONS
• CRIS JUANICO
• SR. MIT
• HUGO (HOGO & INÉS)
• BRUNO ORO
• OLIVA TRENCADA
• COSINS DE TARZAN
• CIE. SOYJOEL
• MIQUEL ABRAS
• ACCIÓ
• ACCIDENTS POLIPOÈTICS
• TOKAJI
• JOAN ROVIRA
• CARME PLA
• SANJOSEX

• DAMIÀ OLIVELLA
• BGKO
• PEYU
• RUBEN VILAGRAND
• MAZONI
• LLORER
• MERITXELL CARDELLACH
• MONTREAL 76
• CIA. VOLAQUIVOL
• EL PETIT DE CAL ERIL
• ÁLVARO CARMONA
• GOSSOS
• XEBI SF
• LAS LOLAS
• THE HANFRIS QUARTET
• GUILLAMINO & CONTROL Z’S
• BORJA PENALBA I FRANCESC ANYÓ
• AMER I ÀFRICA CIRC CIA.
• ORQUESTRA FIRELUCHE
• ELENA GADEL
• ACOUSTERS
• BOREALS
• XAVI CASTILLO
• TOMEU PENYA
• SANTI SERRATOSA I ANNA PUJOL
• ALBERT PALOMAR
• DAVID JULIÀ
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El nombre de visitants de l’edifici dels Banys Àrabs de Girona al llarg d’aquest 2014 ha estat
de 88.774, la qual cosa representa un increment de 7.820 visites respecte a l’any anterior.

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. Amb tot se n’han programat les següents:
Exposició Girona, temps de flors - maig
Amics de la Girona Antiga - Amics de les Flors i elsJardins
Ajuntament de Girona
Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya - 28 i 29 de setembre
Jornades de portes obertes amb diverses sessions de visites guiades gratuïtes.
Departament de Cultura Generalitat de Catalunya - Federació de Municipis de Catalunya
Associació Catalana de Municipis i Comarques - Museu d’Història de Catalunya
Girona 10
Promoció per als participants de la promoció conjunta Girona 10
Visites guiades Fires de Sant Narcís - octubre
Reforç del programa setmanal de visites
Consell Comarcal del Gironès
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El Consell Comarcal posa a disposició del públic local un servei de visites guiades que es
realitza cada dissabte, en dos torns de 12 a 13 h. Aquest servei es desenvolupa de gener a
juny i de setembre a desembre, exceptuant les dates de Nadal.
Gravacions realitzades el 2014
11/03/2014 ERAM - Sra. Gina Mills - Realització vídeo Fals Documental Esperimental
25/04/2014 Sra. Anna Cañellas - Curtmetratge SAIDA, THE HATOHOR MUSES
19/12/2014 Ajuntament de Girona - Bòlit Emprèn - Gravació per al Festival de Mapping 2015
Web
Enguany s’ha presentat una nova web del monument amb el següent nombre de visites:
Nre. visitants web 2014
8.914
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Nre. visites web 2014
12.101

Pàgines visitades 2014
55.897
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El pasat mes de març del 2014 es va estrenar nova ubicació de l’Àrea
de Cultura del Consell Comarcal del Gironès a la Casa de Cultura Les
Bernades de Salt.
Aquest fet ha de permetre una millor col·laboració entre les activitats
d’aquest equipament cultural i els projectes que es desenvolupen des
del Consell Comarcal.
De moment, s’ha posat en marxa el sistema d’itinerància de les
exposicions de Les Bernardes als municipis de la comarca, amb l’exposició
“Centelles” a la Sala d’Exposicions de Llagostera.
Al mateix temps l’Escola de Teatre del Gironès ha inaugurat una aula a
Les Bernardes. A les dependències de la Casa de Cultura s’hi han realitzat
puntualment diverses trobades de tècnics de cultura dels pobles
del Gironès, ja sigui per a reunions de treball o per assistir a jornades
formatives.

[CONCURS FOTOGRÀFIC DEL GIRONÈS]
La 22ª edició del Concurs Fotogràfic del Gironès ha inaugurat un format
nou d’itinerància pels diversos pobles del Gironès. Enguany s’ha celebrat
íntegrament a Fornells de la Selva, on s’han programat els tres actes de
què consta: concurs, deliberació pública del jurat i entrega de premis
amb exposició dels treballs finalistes.
Els guanyadors han estat: Cristina Luque, Sergi Batlle i Toni Sierra.

[CURS DE GESTIÓ CULTURAL]
Respostes i solucions a les problemàtiques de l’organització
d’esdeveniments.
El 4 d’abril es va realitzar a la Casa de Cultura Les Bernardes de Salt, una
jornada organitzada per l’Àrea de Cultura i l’empresa Qultural, adreçada
als tècnics i regidors de cultura, joventut i festes, en la qual es va tractar
el marc normatiu i les eines per complementar jurídicament les decisions
sobre la contractació i la seguretat en l’organització d’esdeveniments
culturals o festius.
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Aquesta ha estat la segona edició d’aquesta jornada, després de la del
2013, amb previsió de continuïtat.

[ESCOLA D’ART I CREATIVITAT DEL GIRONÈS] (EACG)
A finals d’any s’han realitzat els preparatius per a un nou projecte que
serà realitat el gener de 2015. Seguint les característiques de l’Escola de
Teatre del Gironès, l’Escola d’Art i Creativitat del Gironès oferirà cursos
d’arts plàstiques en una primera aula pilot a Fornells de la Selva, amb
l’objectiu que en el proper curs, de manera mancomunada, es pugui
implantar en altres municipis.
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gener

[01]

Jordi Serra - Pintura i escultura

Escola Municipal Belles Arts de Salt - Pintura, dibuix, ceràmica i escultura

Rafael Teruel - Art digital amb il·lustracions

Pep Iglesias - Escultura , projecció i fotografia

Monica Quintana - Fotografia

Selecció Mont Photo - Fotografia

Jaume Tripiana - Fotografia

Nil Perujo - Pintura i projecció

febrer [02]

setembre [09]

Agrupació Fotogràfica Salt - Fotografia

Col·lectiva The Pleasure Of Improbable Placement - Il·lustracions i dibuixos

Mc. Brainwash - Escultura i projecció

Marc Niell - Pintura i escultura

Pere Mià - Pintures

Miren Soto - Fotografia

març

[03]

octubre

The Holy Ghost Felowship Ministery International

Els dilluns i divendres de gener [01] a juny [06]
Casal Gent Gran Club Sant Jordi - Assaig Play Back

gener [01]

Conferència Cultural Consolat de Gambià

febrer [02]

Cultural Consolat de Gambià - Conferència
Escola El Veïnat - Projecció pel·lícula

març [03]

Psc Salt - Taula rodona
Conferència “Neurociència i Art”
Escola de Música del Gironès - Concert
Josep Martínez - Presentació Llibre
Cultural Consolat de Gambià - Conferència

abril [04]

Cdc
Escola de Música del Gironès - Assaig i concert
Escola de Música del Gironès - Assaig i concert
Congregación Inglesa Testigos Jehová - Conferència
Col·legi Pompeu Fabra - Presentació Llibre
Cultural Consolat de Gambià - Conferència
Any Sunyer - Obra de teatre
IES Vallvera - Presentació Rellotge Sol
Pau Per Sempre - Cinefòrum “Los Limoneros”
Cultural Consolat de Gambià - Conferència

juny [06]

Any Sunyer - Recital de Poemes
Ajuntament de Salt - Informació Casal d’Estiu
Agenda Llatinoamericana - Assemblea general
Marató Donació de Sang
Cultural Consolat de Gambià - Conferència

[10]

Benet Costa - Pintures

Pere Formiguera - Fotografia i projecció

Narcís Fortià Tor - Fotografia

25È. Aniversari dels Diables d’en Pere Botero - Fotografia

“Maquetes Barraques Hortes de Salt”

Anc - Punts de llibre

Francesc Massó - Escultura i projecció

novembre [11]
abril [04]

Alumnes Escola d’Art Paco Morgado - Pintura

Paco Morgado - Pintura

Col·lectiva Carles Torrent-Narcís Coderch - Pintura i escultura

Yurian Quintana - Fotografia

El Zen (Col·lectiu Hidroquinina) - Fotografia

Isabel Rocatti - Pintura i fotografia

desembre [12]
maig

[05]

Agusti Centelles - Fotografia i projecció
Andrea Carulla - Escultura
Biblioteca Massagran - Llibres contes
Institut Vallvera - Treballs rellotges de sol

juny [06]
Agusti Centelles - Fotografia i projecció
Jordi Abelló I Xavi Solé - Escultura i projecció
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juliol

[ÚS i CESSIÓ DE LES SALES]
Els dissabtes i diumenges de març [03] a juliol [07]

[07]

Quim Eusebio - Pintura
Manel Bayo - Projecció i miralls

setembre [09] Conferència sobre els Càtars - Antoni Bou
octubre [10]

Recital Poemes Any Sunyer

novembre

Informació Meses Electorals 9N
Assaig Grup de Teatre per la Concòrdia

[11]
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[EXPOSICIONS]
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CASA DE CULTURA LES BERNARDES

desembre [12] Escola Pompeu Fabra Salt - Assaig Recital Poètic
Marató Tv3
Escola Pompeu Fabra Salt - Assaig Recital Poètic
Marató Tv3
Escola de Música del Gironès - Concert Nadal
Escola La Farga Salt - Assaig Festival Nadal
Club Cultural i Esportiu Montessori-Palau - Concert
de Nadal
Escola La Farga Salt - Assaig Festival Nadal
Escola Dominiques Salt - Concert de Nadal
Escola La Farga Salt - Concert de Nadal
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El servei de gestió dels residus municipals es presta de forma
mancomunada en els municipis de la comarca. Inclou la recollida de totes
les fraccions de residus, rebuig, orgànica, vidre, paper, envasos, mobles
i trastos vells, tèxtil, oli vegetal i poda. Inclou diverses modalitats de
servei, segons les necessitats dels municipis. Així, es disposa de serveis
de recollida de contenidors amb càrrega posterior, amb càrrega superior
iglú, càrrega lateral o serveis de recollida porta a porta. La gestió dels
residus municipals es complementa amb la disposició de vuit deixalleries
fixes a la comarca i una deixalleria mòbil, amb un calendari de servei
preestablert.
El 2014, els municipis de Sant Julià de Ramis i Flaçà han substituït tots
els contenidors de recollida selectiva per contenidors de càrrega lateral.
Amb aquest canvi, s’ha afavorit la recollida selectiva i el reciclatge dels
residus i s’ha millorat la imatge a la via pública.

El mes de febrer de 2014, la fracció resta dels municipis que presten
el servei de forma mancomunada es trasllada, per al seu tractament,
a la planta de triatge de Lloret de Mar. En aquesta planta de triatge
es recuperen tots aquells residus que són recicables, però que
malauradament no s’han seleccionat en origen i s’han dipositat en el
contenidor gris.
El servei de recollida de la fracció resta s’incrementa amb la incorporació
de Sant Julià de Ramis. Aquest municipi fa una aposta clara per reduir
el nombre de contenidors de rebuig de la via publica i incrementar
el nombre de contenidors d’envasos, cosa que li ha comportat un
important augment del reciclatge d’envasos, en un 60% d’increment, i
alhora, una reducció de les tones de resta en un 27%.
El servei de recollida de la fracció resta es millora amb la posada en
funcionament d’un sistema de pesatge en un dels vehicles destinats
a aquest servei, per tal de millorar el coneixement del servei i el grau
d’utilització dels contenidors per part dels usuaris.
A les deixalleries de la comarca s’han gestionat en total 2.472.443 kg
de residus. El 2014 han rebut 26.879 visites d’usuaris. Cal destacar que
a mitjan 2014, es va activar un sistema de control d’accés i identificació
d’usuaris amb targeta, a les deixalleries de Cassà de la Selva i Sant
Gregori, amb el qual es bonifica la taxa d’escombraries de tots aquells
usuaris que utilitzen la deixalleria regularment.

La recollida selectiva de paper, vidre i envasos lleugers a l’àmbit comarcal
mostra un lleuger augment en relació amb les dades comarcals de l’any
anterior. Per contra, la recollida de la fracció orgànica s’estanca.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS2014

[GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS]

Consell Comarcal del Gironès

Consell Comarcal del Gironès

MEMÒRIA D’ACTIVITATS2014

MEDI AMBIENT

55

56

El servei comarcal de neteja viària es consolida amb la participació de
9 municipis amb diferents tipus de serveis i freqüència de neteja d’acord
amb les seves necessitats, que dóna com a resultat un calendari complet
de neteja al llarg de totes les setmanes de l’any.
L’equip de neteja viària també s’encarrega de la higienització i
manteniment dels parcs de salut a 6 municipis de la comarca.

[SERVEI DE RECOLLIDA I ACOLLIDA D’ANIMAL S
ABANDONATS]

[EDUCACIÓ AMBIENTAL]
Programa d’educació per al desenvolupament sostenible

Durant el 2014, la tendència a la baixa en el nombre d’animals
abandonats iniciada tímidament l’any 2013 ha continuat. El 2014, el
nombre d’animals abandonats s’ha situat per sota dels 300.

Durant el curs escolar 2013/2014, un total de 37 escoles, instituts o
associacions varen sol·licitar alguna de les activitats proposades dins el
marc del Programa d’educació ambiental. Es van realitzar 72 activitats
(entre visites a espais naturals de la comarca, tallers i xerrades de
temàtica ambiental) en les que hi van participar 3.579 alumnes. Les
activitats són executades per entitats d’educació ambiental de la
comarca o pels mateixos d’educadors del Consell Comarcal.

ANY 2014
Municipis comarca
Girona, Salt i Sarrià de Ter

GOSSOS ABANDONATS

GATS ABANDONATS

192
140
332

104
51
155

D’aquests animals, se n’han adoptat 130 gossos i 4 gats i s’han pogut
retornar al seu propietari 53 gossos i 3 gats

El projecte Euronet 50/50, d’estalvi energètic a les escoles, ha anat
creixent. En el curs escolar 2013/14, les 4 escoles participants (Forn
d’Anells de Fornells de la Selva, les escoles Lacustària i Puig de Cadiretes
de Llagostera i l’escola l’Aixart de Cervià de Ter) van aconseguir
un estalvi total de 33,475 tones de diòxid de carboni i un estalvi de
12.046 €, únicament amb l’aplicació de bones pràctiques ambientals.
L’escola Dr. Sobrequés de Bescanó, participant en el projecte en el seu
primer any, va aconseguir el 2n premi CILMA per la seva implicació en el
projecte Euronet.
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Implantació de la càrrega lateral en els contenidors de Sant Julià de
Ramis i Flaçà
La renovació dels contenidors i el model de recollida en aquests
municipis ha anat acompanyada d’una intensa campanya informativa
i d’educació ambiental, a través de diverses activitats, com ara la
realització d’un porta a porta als habitatges per informar els veïns del
canvi de la ubicació dels contenidors, l’apropament del contenidor
groc i del reforç de la recollida de la fracció orgànica, l’organització de
reunions informatives amb els veïns dels diversos veïnats, la realització
d’activitats a les escoles, l’edició i difusió d’un butlletí informatiu del nou
model de recollida i el funcionament dels nous contenidors per a tots
els habitatges, i d’una carta informativa per als establiments comercials
d’informació del servei de recollida comercial porta a porta.

Foment de la recollida selectiva mitjançant l’edició i el repartiment
d’imants grans de nevera recordatori dels residus que cal dipositar a
cada contenidor.
Al llarg de l’any, s’han distribuït més de 16.000 imants entre els municipis
integrants del Servei comarcal de recollida selectiva. En alguns municipis
s’ha fet un bustiatge acompanyat d’una carta informativa, en d’altres,
s’ha distribuït a través de l’escola, juntament amb la realització de tallers
de recollida selectiva. Amb aquesta acció es pretén sensibilitzar els
ciutadans en la separació a casa dels residus que generen.
Foment de la bossa compostable per a la separació a casa dels residus
orgànics.
Amb la col·laboració de 80 establiments del sector d’alimentació de
la comarca, i concretament de 12 municipis de la comarca que tenen
instaurat el servei de recollida selectiva de la fracció orgànica amb
contenidor al carrer, s’han lliurat 100.000 bosses compostables amb
nansa, entre els seus clients i veïns. L’ús de la bossa compostable,
juntament amb el cubell airejat, evita pudors i lixiviats en la separació dels
residus orgànics, alhora que en facilita el seu tractament i reconversió en
compost.
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El mes de juny es va instal·lar el punt informatiu a Cervià de Ter i es va
lliurar a tots els veïns un cubell airejat per a la separació de les restes
orgàniques de la cuina, un paquet de bosses compostables, l’imant de
foment de la recollida selectiva i alhora se’ls van resoldre els dubtes que
tenen a a l’hora de separar els residus.

[PLANIFICACIÓ AMBIENTAL]
Redacció del Plans d’acció per a l’energia sostenible de Bordils i
Canet d’Adri
Dos municipis més a la comarca s’han afegit enguany a la lluita contra
el canvi climàtic, i 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.
El document recull un inventari de les emissions de gasos amb efecte
hivernacle del municipi i defineix les accions necessàries per tal d’assolir
els objectius del Pacte d’alcaldes. Entre aquestes accions, es proposen
accions concretes per millorar l’eficiència energètica dels edificis públics,
l’enllumenat públic, la producció d’energia renovable al municipi, així
com actuacions per disminuir el consum de combustibles associats al
transport. Abans de les seva aprovació per Ple, el Pla es va sotmetre a
debat entre els agents del municipi en un taller de participació que va
tenir lloc el durant el mes de setembre a cadascun d’aquest municipis.
Mesures dels camps electromagnètics
El Ple del mes d’octubre aprovava la signatura del Conveni de
col·laboració amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de
la Informació per a la cessió d’un equip portàtil de mesura dels camps
electromagnètics. De tots és coneguda la inquietud de molts ciutadans
pels efectes sobre la salut que poden provocar les antenes de telefonia
mòbil. Per això, s’ha iniciat la mesura dels camps electromagnètics en
tots els llocs sensibles de la comarca (escoles, llars d’infants, hospitals,
geriàtrics,centres d’atenció primària, consultoris locals, parcs públics,
habitatges propers a antenes, ajuntaments...) amb la finalitat de fer els
mesuraments i emetre l’informe corresponent i publicar-lo a la web de
la Governança Radioelèctrica, per tal de fer públiques totes aquestes
dades.

Altres actuacions a destacar
• Projecte comarcal de comptabilitat energètica. Durant el 2014,
es va presentar el projecte d’implantar en els municipis de la comarca
un sistema de comptabilitat energètica, com una prestació més en el
servei de contractació conjunta del subministrament elèctric. El servei
de comptabilitat energètica constitueix el primer pas i més essencial per
a la millora de la gestió energètica municipal, ja que permet controlar
la despesa energètica de les diverses instal·lacions i equipaments, així
com la seva facturació. Aquest projecte inclou 19 ens locals. Després
d’aconseguir el finançament oportú, es començarà a executar a principis
del 2015.
• Suport tècnic a l’Ajuntament de Flaçà en la sol·licitud de subvenció
davant la Diputació de Girona per a l’adquisició d’una caldera de
biomassa per a l’escola. Redacció de la memòria valorada.
• Signatura del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Girona
per al suport tècnic en l’àmbit de la gestió de residus i la neteja viària de
la ciutat.
• Col·laboració amb l’IES Montilivi en la formació pràctica de dos
estudiants del grau superior d’educació i control ambiental.
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A priori, s’ha llistat un total de 106 punts de mesura a fer als diferents
municipis de la comarca, llista que es pot ampliar amb d’altres punts
que l’Ajuntament tingui interès a mesurar o amb peticions de mesura
provinents de particulars, per tal que es comprovi el nivell d’exposició
del seu habitatge.
Els primers informes fets mostren un nivell d’exposició molt inferiors als
nivells màxims establerts a la normativa europea.

60

61

L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’ajuts individuals de
menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i geogràfiques
per a l’alumnat de centres escolars públics i centres escolars privats
concertats.
És un any en el què cal ressaltar que s’han introduït canvis importants
respecte a anteriors cursos, atès que s’ha adaptat la convocatòria
als criteris d’accés i d’atorgament proposats pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb la voluntat expressa
d’unificar i homogeneïtzar els criteris d’accés i d’atorgament de tota la
ciutadania de Catalunya.
Respecte de les novetats, ressaltem, en primer lloc, que s’ha simplificat
a l’interessat la tramitació de la sol·licitud ja que el sol·licitant autoritza
tant al Consell Comarcal com al Departament d’Ensenyament a
obtenir dades acreditatives de la seva situació econòmica mitjançant
el creuament de dades amb altres administracions públiques (Agència
Tributària i/o Ajuntament).
En segon lloc, es modifiquen els llindars econòmics que donen dret
a l’ajuda i també es modifiquen els tipus d’ajudes establertes. Així,
per primera vegada, es parla de situacions familiars acreditades a les
quals se’ls garanteix una ajuda de menjador (llindar 1 i 2); Hi ha criteris
econòmics (llindars) i criteris socials, uns de tipus objectiu com són
l’acreditació de família monoparental, família nombrosa, disminucions
de l’alumne, infants en acolliment, distància.., i uns altres vehiculats per
dades aportades per informes socials dels equips locals d’atenció social
primària.
Una altra novetat d’aquesta convocatòria és que ha introduït el concepte
de comptactació de l’ajuda de menjador per als beneficiaris que així ho
acordin la Comissió Social de cada escola (amb representació de l’escola
i dels serveis socials de barri o zona municipals o comarcals) amb un
màxim de 3 dies a la setmana. Això afavoreix que qui no pot pagar la
diferència pugui fer ús del menjador sense cost durant un període del
curs.
Aquesta nova convocatòria ha significat avançar espectacularment en el
que és el suport a les famílies econòmicament desfavorides de la comarca
i a més és una eina contundent per minorar el risc d’alimentació deficient
per als infants de la comarca, ja que, com recullen les dades disponibles
fins al moment de tancar aquesta memòria, s’ha incrementat amb un
100 % la partida econòmica, així com el nombre total de beneficiaris, tal
com es desprèn del quadre que es presenta a continuació :
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Sol·licituds
Aprovades
Denegades

CURS 13/14

CURS 14/15

DIFERÈNCIA

2324
1609
715

3491
2577
914

50%
60%
28%

La distribució d’aquests beneficiaris, segons el tipus d’ajut atorgat
aquest curs 2014-2015, es correspon amb el següent:
AJUT

NOMBRE

Ajut 100 %
Ajut 50 %
Ajut 50 % (Llindar 3)
Denegats
TOTAL

957
1309
311
914
3491

Fig.1 Distribució dels AIM, curs 2014/2015 per a Centres Escolars 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 637 alumnes escolaritzats a centres
escolars públics de la comarca amb dret a la gratuïtat del servei fins a
un import màxim de 6,20 €/dia/alumne (o 9,90€ dia/alumne d’educació
especial) segons la Resolució ENS/1668/2014, de 9 de juliol, del
Departament d’Ensenyament; és a dir, que provenen d’un municipi
diferent al del centre escolar i en el seu municipi de residència no hi ha
oferta d’ensenyament obligatori (primària i educació especial).
RESUM

NOMBRE

Sol·licituds
Aprovades
Denegades

651
637
14
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[AJUDES PER A ÚS DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR]
1) Ajuts de menjador per necessitats econòmiques i socials
(AIMs), curs 2014/2015:
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El nombre de beneficiaris per nivell és el següent, tenint en compte
que per primera vegada no hi ha cap alumne d’ESO atès, ja que tots els
instituts de la comarca fan jornada continuada, i per tant, no hi ha servei
de menjador. Una altra novetat per aquest curs 2014/2015 és que els
alumnes d’educació especial que viuen en el mateix municipi que el del
centre escolar han de sol·licitar l’ajut individual de menjador escolar i
també participar a la convocatòria d’ajudes que convoca el Ministerio
de Educación. Aquesta nova condició establerta pel Departament
d’Ensenyament explica que el nombre d’alumnes d’educació especial
amb gratuïtat sigui inferior respecte al curs 2013/2014.
NIVELL

BENEFICIARIS

Infantil i Primària
EE

478
159
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NIVELL

BENEFICIARIS

Infantil i primària
ESO
EE

13
98
39

Fig.1 Gratuïtats per nivells educatius, curs 2014/2015 per a centres
escolars privats concertats:
Fig.2 Comparativa de les gratuïtats curs 2013/2014 i 2014/2015, per
a centres escolars públics:

Fig.2 Comparativa de les gratuïtats curs 2013/2014 i 2014/2015, per
a centres escolars privats concertats:
2.2) Ajuts màxims de menjador per a centres escolars privats
concertats:
Disposem de 174 sol·licituds d’ajuts màxims per a centres escolars
privats concertats.
RESUM

NOMBRE

Sol·licituds
Aprovades
Denegades

174
150
24

En aquest cas es tracta de dos 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 susceptible de rebre per part d’algunes famílies dels alumnes de
la convocatòria del Ministerio de Educación; En cap cas, l’ajuda comarcal
ha superat l’ import màxim de 6,20 €/dia/alumne/a segons la Resolució
ENS/1668/2014, de 9 de juliol, del Departament d’Ensenyament).
Aquest curs 14-15 hi ha 98 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, s’estableixen ajudes
fins a un import màxim de 6,20 €/dia/alumne/a segons la Resolució
ENS/1668/2014, de 9 de juliol, del Departament d’Ensenyament.
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El nombre de beneficiaris per nivell és el següent:

Aquest curs 14-15 hi ha 52 alumnes beneficiaris.

[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 per propiciar 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
seus usuaris.
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Fig.1 Gratuïtats per nivells educatius, curs 2014/2015 per a centres
escolars públics:
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Mitjançant els convenis de col·laboració per a la gestió compartida
del servei de menjador escolar, es procura implicar tota la comunitat
interessada, comptant 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.
La gestió dels menjadors escolars que varem iniciar el curs 97/98
continua consolidant-se a les escoles gestionades. Actualment el Consell
Comarcal gestiona 16 menjadors escolars de la comarca del Gironès (i 18
escoles). Fent un breu repàs a les variacions respecte al curs 2013/2014,
destaquem: desapareix el menjador escolar de l’Institut Narcís Xifra de
Girona, atès fan jornada continuada i l’Escola Arrels s’ha instal·lat a la seva
nova ubicació i, per tant, s’ha estrenat com a menjador independent.
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[GESTIÓ DEL TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU]

Les dades pel que fa al nombre d’usuaris són les següents:
ESCOLA

Aquests ajuts cobreixen parcialment el cost del desplaçament quan
aquest no es pot assumir com a transport escolar col·lectiu, i que
directament gestiona l’interessat; En el cas d’alumnes d’educació
especial, o si així ho determina el Departament d’Ensenyament, l’ajuda
pot arribar a cobrir tota la despesa, descomptades les ajudes estatals
percebudes pel mateix concepte.

13/14

14/15*

INCREM.

Escola Balandrau

49

54

10%

Escola Carme Auguet

6

44

633%

Escola El Gegant del Rec

65

96

48%

Escola El Pla de Salt

16

78

388%

Escola El Veïnat

31

39

26%

Escola Font de la Pólvora

76

81

7%

Escola La Farga

14

70

400%

Escola Les Deveses

56

75

34%

Escola Madrenc

112

128

14%

Escola Arrels

41

67

63%

Escola Mas Masó

24

63

163%

Escola Pericot

158

197

25%

Escola Pla de Girona

320

321

0%

Escola Sant Jordi

44

37

-16%

Escola Santa Eugènia

26

38

46%

Escola Silvestre Santaló

14

32

129%

Escola Vila-roja

52

57

10%

CEE La Maçana

21

27

29%

Institut Narcís Xifra

265

0

-100%

TOTALS

1391

1504

8,13%

Aquest servei a la comarca suposa la contractació de 50 autobusos, dels
quals n’hi ha 16 d’adaptats per al transport d’alumnes amb disminucions
físiques. Aquests autobusos realitzen un total de 64 serveis: 19
per a alumnes de primària, 27 per a secundària i 18 per a educació
especial. També compta amb la contractació de les persones que fan
d’acompanyants dels alumnes durant el trajecte o itinerari i vetllen
per la seguretat dels usuaris del servei. D’acord amb el nombre i les
característiques de l’alumnat dels itineraris d’aquest curs, aquest any es
disposa de 67 acompanyants.
Respecte al transport no obligatori, s’ha deixat de prestar servei per
a alumnat de la zona de Montjuïc per manca d’alumnes; en canvi, s’ha
començat a prestar servei obligatori per a alumnat de Medinyà derivat,
segons modificacions del mapa escolar per part del Departament
d’Ensenyament, a l’Institut Narcís Xifra de Girona, i també s’ofereix
transport per a alumnes dels nous instituts de secundària de la comarca:
l’Institut de Sant Gregori i l’Institut Nou de Girona.
Aquest curs es realitza el servei de transport escolar per a un total de
2.191 alumnes, dels quals 1.218 són de secundària, 699 són d’infantil i
primària i 274 són d’educació especial, la qual cosa suposa una disminució
del 2,7% respecte al curs anterior. Es mostra a continuació una gràfica
comparativa dels dos cursos escolars que s’engloben a l’any 2014:

Per a aquest curs s’han presentat un 35% més de sol·licituds respecte
al curs anterior. Aquest increment respon a l’eliminació de les rutes de
transport escolar mencionades anteriorment i corresponen a:
• 06 sol·licituds d’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.
• 99 sol·licituds d’ ajuts d’educació e special 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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Ajuts individuals de desplaçament (AIDS), curs 2013/2014:

Per atendre als usuaris de menjador es disposa d’un equip de 81
monitors, dels quals 17 realitzen la coordinació matinal del servei del
menjador de les 18 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
inscripcions i baixes al servei i la comunicació amb el Consell Comarcal.
En aquest sentit, com cada curs, el Consell Comarcal ha realitzat una
jornada de formació continuada per als coordinadors d’aquestes escoles
per a la gestió administrativa del servei i a la intranet.
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* Dades desembre 2014

Així observem que en relació amb el volum de destinataris del servei,
comptem amb una mitjana de 1.504 usuaris diaris al servei de menjador
que, respecte als 1.391 del curs passat, representa un increment del
8,13%. I si descomptem l’Institut Narcís Xifra, l’increment representa un
33,57%.
Al gràfic següent es mostra que aquest curs 14/15 les sol·licituds d’ajuts
i gratuïtats de menjador escolar s’han incrementat en un 29% respecte
al curs anterior, i respecte a les matrícules del servei de menjador també
s’ha produït un increment del 12% dels centres gestionats pel Consell.
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A banda de l’esmentat concert i per commemorar aquest aniversari,
l’EMG ha portat a terme diferents activitats i iniciatives com ara el disseny
d’un nou logotip, creat especialment per a l’ocasió pel professor i director
de la Jove Orquestra del Gironès (JOG), Albert Bosch; la Setmana
Oberta que, en aquesta edició, va arribar, a l’extraordinària xifra de 460
inscrits i amb activitats com el taller Migrasons, que va tenir una molt
bona acollida per part d’alumnes i pares i que va servir per celebrar
conjuntament el 30è aniversari de Les Bernardes de Salt, escenari escollit
per a la doble celebració; Girona, Temps de Flors: l’EMG hi va participar
amb una aportació floral i musical, dissenyada i realitzada pel professor
de l’EMG, Euken Ledesma, en el marc incomparable dels Banys Àrabs,
un emplaçament idoni per reivindicar els 25 anys d’un model d’escola
atípic i exclusiu que ha calat en els fonaments de la música del Gironès;
el Giraconcert: l’EMG n’és escola participant, molts alumnes s’estrenen
DATA ACTUACIÓ

FORMACIÓ

com a solistes i concertistes davant el públic des de ben joves, i les
sortides pedagògiques: una tradició esperada, tant pels alumnes com
pels pares, que gaudeixen de les activitats musicals conjuntes amb els
seus fills. En aquesta ocasió, els més grans van poder fruir d’Ol’Green,
acabats de sortir del programa Oh Happy Day, de TV3 i per als més petits
es va representar l’obra teatral ‘Aladdí’.
Com a novetat, s’han inaugurat, en aquest curs acadèmic 2013-2014,
les sessions Escolta i Dansa, amb l’objectiu que els alumnes puguin
ajuntar, des de ben petits, les disciplines de dansa i música: els nens de
sensibilització II van poder gaudir, gratuïtament, de 3 sessions musicades
per professors de l’EMG i coreografiades per professionals de l’Escola de
Dansa de Celrà, tota una aventura que va agradar molt a petits i pares,
que van elogiar aquesta nova iniciativa de l’EMG.
Pel que fa als tallers d’estiu, es manté el ludicomusical de Celrà, on els
més petits es van divertir amb elements de la música i, com a novetat,
es va fer un Taller de música de cambra, a Cervià de Ter, amb un concert
audició obert al públic. Ambdues actuacions van tenir un gran èxit de
participació i, donada la seva bona acceptació, es mantindrà la seva
programació el curs vinent.
Les Rodes d’instrument són la millor manera dels alumnes d’aproximarse als instruments que podran cursar a l’EMG. Es dirigeixen als alumnes
d’iniciació, últim curs introductori abans de tocar l’instrument, i a aquells
que mostren interès per a tocar un altre instrument.

AJUNTAMENT

ESPAI

MOTIU

23/03/2014

Jove Orquestra del Gironès

Sant Martí de Llémena

Plaça Ajuntament

Homenatge pares germans Roca

04/05/2014

Escola de Guitarres del Gironès

Llagostera

Teatre del Casino Llagosterenc

Concert dins el cicle Lacústica

04/05/2014

Jove Orquestra del Gironès

Cervià de Ter

Monestir de Santa Anna

Concert Festa del Castell

18/05/2014

Jove Coral del Gironès i Escola de
Guitarres del Gironès

Sant Julià de Ramis

Centre cívic de Medinyà

Dia de la Gent Gran

18/05/2014

Jove Orquestra del Gironès

Llagostera

Teatre del Casino Llagosterenc

Concert dins el cicle Lacústica

26/12/2014

Jove Orquestra del Gironès

Sant Martí de Llémena

Església de Granollers
de Rocacorba

Inauguració rehabilitació
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L’Escola de Música del Gironès va celebrar aquest 2014 els seus 25 anys
amb diferents actes, al llarg de l’any, que van culminar en el concert de
final de curs que es va portar a terme, novament, a l’Auditori de Girona,
coincidint amb el Dia Internacional de la Música, el dia 21 de juny de 2014.
Al matí, els alumnes més petits cantaren cançons i la cantata Les veus de
la Natura, de Toni Miralpeix. A la tarda, tingué lloc l’espectacle principal,
dedicat a les músiques del món, amb les actuacions de tot l’alumnat
avançat i de les formacions. Amb motiu del 25è aniversari, s’edità una
samarreta especial i l’EMG es solidaritzà amb el gran recapte que es va
fer, des del Banc dels Aliments, amb la campanya ‘La fam no fa vacances’.
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ESCOLA DE MÚSICA

Aula de l’EMG i nombre d’alumnes
Aiguaviva
Bescanó
Bordils
Celrà
Cervià de Ter
Flaçà

68

11
39
57
103
69
19

Fornells de la Selva
Quart
Salt
Sant Gregori
Sant Jordi Desvalls
Sant Julià de Ramis

163
24
80
42
1
25

Sarrià de Ter
Taialà (Girona)
Vilablareix

27
25
17

TOTAL

702
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El Consell Comarcal del Gironès ha signat un conveni amb l’Ajuntament
de Llagostera pel qual una tècnica d’orientació i inserció laboral del
Servei de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès realitza
actuacions d’orientació i inserció al municipi de Llagostera.
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:
• El currículum 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
Durant l’any 2014 s’han realitzat 35 sessions en total de formació i
orientació laboral i s’han atès gairebé 50 usuaris /àries.
Cada sessió té una durada de 3 hores i es realitza setmanalment al
municipi de Llagostera.
Aquest conveni es va iniciar a finals de 2012, s’ha allargat durant els anys
2013 i 2014 i es preveu la seva continuïtat durant el 2015.

Càpsules formatives per a la recerca activa de feina
El Consell Comarcal del Gironès, en col·laboració amb el Consorci de
Benestar Social Gironès-Salt, ha realitzat una acció formativa relacionada
amb la recerca de feina. Una tècnica d’orientació laboral del Servei de
Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès ha portat a terme
les càpsules formatives per a la recerca activa de feina. Són 5 càpsules i
les citem a continuació:
• El currículum i la carta de presentació
• Eines i canals per a la recerca de feina
• L’entrevista de treball
• Recerca de feina per Internet 1 (portal de Feina Activa)
• Recerca de feina per Internet 2 (portal de Feina Activa)
Cada càpsula té una durada de 3 hores i es realitza amb periodicitat
setmanal. Totes les persones ateses són derivades dels Serveis Socials
d’Atenció Primària del municipi en concret.
S’han realitzat 2 formacions en 2 municipis diferents:
1- Les primeres 5 sessions formatives s’han portat a terme al municipi
de Bescanó, on s’ubiquen els Serveis Socials d’Atenció Primària i a la
Biblioteca municipal del 17 de setembre al 15 d’octubre de 2014. S’han
atès en total 11 persones residents a Bescanó i Vilanna.
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2- Les darreres 5 càpsules s’han realitzat al municipi de Flaçà,
concretament a l’escola Les Moreres de l’11 de novembre fins al 9 de
desembre de 2014. S’han atès en total 12 persones residents a Sant
Joan de Mollet i Flaçà.
Està previst que les càpsules formatives es continuïn realitzant durant
l’any 2015.

[PROGRAMES QUE COMBINEN TREBALL I FORMACIÓ]
Programa Treball Mixt i Formació per a persones aturades
El Consell Comarcal del Gironès ha realitzat aquest any el programa
Treball Mixt i Formació que consisteix en la contractació de persones
aturades de 30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per
desocupació i/o el subsidi i els ofereix formació i acompanyament a la
inserció d’acord amb l’EMO/210/2013.
Els 9 municipis participants són: Bordils, Cassà de la Selva, Celrà, Fornells
de la Selva, Llagostera, Sant Gregori,Sant Julià de Ramis, Sant Martí Vell
i Vilablareix.
El projecte té 3 actuacions principals:
1) EXPERIÈNCIA LABORAL:
Contractació de 14 persones per a desenvolupar els 10 projectes
aprovats pels ajuntaments. Els projectes presentats són els següents:
MUNICIPI

PROJECTE/S

CONTRACTACIONS

Bordils

Tasques de manteniment de l'entorn
natural i urbà de Bordils

1

Cassà de la Selva

Millora d'equipament i espais municipals
urbans de Cassà de la Selva

2

Celrà

Manteniment 2013

2

Fornells de la Selva

Peó de neteja d'espais urbans de Fornells
de la Selva

1

Llagostera

Peons per a la Brigada Municipal d'Obres i
Serveis a Llagostera

3

Sant Gregori

• Manteniments i rehabilitació d’espais
urbans i equipaments públics al municipi
de Sant Gregori.
• Manteniment i senyalització de
l’itinerari i suport en el manteniment
d’espais públics a la Vall del Llémena

2

Sant Julià de Ramis

Manteniment d'equipaments i espais
públics de Sant Julià de Ramis

1

Sant Martí Vell

Manteniment d'espais urbans i naturals
de Sant Martí Vell

1

Vilablareix

Suport al Servei de Brigada per al condicionament d'edificis públics i restauració
de zones de contenidors a Vilablareix

1

TOTAL

10 projectes

14 persones
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[ACTUACIONS D’ORIENTACIÓ]
Sessions de formació i orientació laboral a Llagostera
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2) FORMACIÓ:
Les persones contractades han realitzat les formacions següents lligades
a Certificat de Professionalitat:
1- Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineriaAGAO0108.
Mòdul: Operacions bàsiques per a la instal·lació de jardins, parcs i zones
verdes - MF0521-1
Participants: Han realitzat aquest curs 12 persones.
Objectiu del curs: Executar operacions auxiliars per a la implantació i
manteniment de jardins, parcs i zones verdes, així com per a la producció
i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria, seguint
instruccions de superiors o pla de treball i complint les mesures de
prevenció de riscos laborals, qualitat i protecció del medi ambient.
2- Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals- SSCS0208
Mòduls: Neteja, tractament i manteniment de terres, parets i sostres
en edificis i locals- MF0972_1. Tècniques i procediments de neteja amb
utilització de maquinària- MF1088_1
Participants: Ha realitzat aquest curs 1 persona.
Objectiu del curs: Aprendre tasques de neteja i manteniment de
superfícies i mobiliari en edificis i locals, seleccionar les tècniques, els
estris, productes i les màquines per garantir la higienització, conservació
i manteniment, si s’escau, sota la supervisió del professional competent,
i complir la normativa aplicable en matèria de seguretat i salut.
3- Atenció sociosanitària a persones dependents en institucionsSSCS0208
Mòduls: Animació psicosocial, atenció relacional i comunicativa
en institucions - UF0129. Tècniques de comunicació amb persones
dependents en institucions- UF0131.
Participants: Ha realitzat aquest curs 1 persona.
Objectiu del curs: Atendre persones dependents en l’àmbit sociosanitàri
en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies
dissenyades per l’equip interdisciplinari competent i els procediments
per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions
amb l’entorn.
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3) COORDINACIÓ I PROSPECCIÓ D’EMPRESES
Contractació d’un tècnic/a prospector/a per part del Consell Comarcal
del Gironès al 70% de la jornada i per un període de 7 mesos per a la
coordinació del projecte i per vetllar per a la futura incorporació de les
persones contractades al mercat laboral un cop finalitzat el projecte.
Un cop finalitzat el projecte, un total de 5 persones han trobat feina.
• Programa de Formació i Treball per a persones beneficiàries
de la RMI
El Consell Comarcal del Gironès ha rebut el 2014 la subvenció del Servei
d’Ocupació de Catalunya per a la contractació i formació de persones
beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció a la comarca, d’acord amb
l’EMO/174/2014.
Els municipis interessats podien participar en el projecte i demanar
conjuntament via Consell Comarcal del Gironès la subvenció per a la
contractació de persones beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció.
Els 10 municipis participants han estat: Aiguaviva, Bordils, Canet d’Adri,
Cassà de la Selva, Celrà, Flaçà, Llagostera, Salt, Sant Gregori i Sant Julià
de Ramis.
El quadre adjunt ens mostra els projectes realitzats i el nombre de
contractacions per municipi:
MUNICIPI

PROJECTE/S

CONTRACTACIONS

Aiguaviva

Peó de suport al manteniment
d'Aiguaviva

1

Bordils

Tasques de manteniment de l'entorn
natural i urbà del municipi de Bordils

1

Canet d'Adri

Manteniment d'espais urbans i
equipaments del municipi de Canet d'Adri

1

Cassà de la Selva

Treballs de jardineria i manteniment en
general per donar suport a la brigada
municipal de Cassà de la Selva

1

Celrà

Previsió del mobiliari urbà 2014. Celrà

3

Flaçà

Peó de suport i manteniment Flaçà

1

Llagostera

Neteja i arranjaments d'espais públics del
municipi de Llagostera

4

Salt

Neteja i manteniment d'espais públics
de Salt

8

Sant Gregori

Manteniment i rehabilitació d'espais
urbans i equipaments públics al municipi
de Sant Gregori

1

Sant Julià de Ramis

Manteniment d'equipaments i espais
públics de Sant Julià de Ramis

1

TOTAL

10 projectes
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Les persones seleccionades per a cada projecte van treballarar un total
de 6 mesos al 100% de la jornada (37,5 hores setmanals). Els contractes
es van iniciar el mes de desembre de 2013 i van finalitzar durant el mes
de juny de 2014.
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22 persones
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Les persones seleccionades han realitzat un contracte de 6 mesos a
jornada completa per a la realització de tasques de manteniment i neteja
d’espais públics dels municipis participants, per tant, s’han dut a terme
tasques d’interès social per al municipi. Els contractes es van iniciar el
mes de juliol de 2014 i finalitzaran el mes de gener de 2015.
Durant els mesos de setembre i octubre s’ha realitzat la formació
transversal de les 22 persones contractades. La formació realitzada és la
següent: “ Competències lingüístiques” (15 h) i “Interactuar amb el món
físic i desenvolupar-s’hi de manera eficaç” (10 h).
• Programa de col·laboració social
Els programes de col·laboració social en administracions públiques
(EMO/206/2013) van destinats a persones perceptores de prestacions
d’atur. La col·laboració social és una de les mesures de foment de
l’ocupació.
El Consell Comarcal del Gironès ha portat a terme aquest programa amb
la incorporació de tres treballadors, per tal de donar suport als serveis
de brigades de 3 municipis en concret: Bordils, Fornells de la Selva i
Vilablareix.
El programa es va iniciar en data 4 de desembre de 2013 i va finalitzar en
data 3 de juny de 2014. S’han dut a terme les accions següents:
- Experiència professional
- Formació
- Accions de seguiment
L’objectiu principal del Programa de col·laboració social és incrementar
l’experiència professional de les persones participants i millorar les
seves competències i la seva ocupabilitat.
Accions d’experiència laboral: Conveni de col·laboració entre la persona
i el Consell Comarcal del Gironès que permetia el treball a jornada
completa durant un període de 6 mesos per al desenvolupament de
tasques de suport a la brigada municipal.
Accions de formació: Les persones treballadores han rebut un total de
50 h de formació dividida en els mòduls següents: competències digitals
(15 h), competències lingüístiques (15 h), competències autonomia i
iniciativa (5 h) i interacció amb el món físic (10 h).
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Accions de seguiment: Al llarg de tot el programa s’ha fet coordinació
amb els diferents tècnics municipals per tal de poder supervisar el
desenvolupament de cada participant. També s’ha fet un seguiment als
3 participants tal com s’havia previst, amb una periodicitat mensual.

Per tant, en total durant el 2014 el Consell Comarcal del Gironès ha
contractat un total de 39 persones que han desenvolupat tasques
de suport en les tasques pròpies de la brigada municipal de diversos
municipis de la comarca.

[SUPORT A L’EMPRESA]
• Programa “Emprendre al Gironès”
El programa “Emprendre al Gironès” forma part del projecte Catalunya
Emprèn i específicament dins el Programa integral de foment de
l’emprenedoria de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa
i Treball Autònom.
El programa “Emprendre al Gironès” és una agrupació d’entitats de la
comarca amb l’objectiu de treballar conjuntament per a crear un servei
per al foment de l’emprenedoria i la creació d’empreses estable i enfortit
pel treball conjunt i en xarxa.
Les entitats que formen part de l’agrupació són els ajuntaments de
Celrà, Salt i Vilablareix amb el lideratge del Consell Comarcal del Gironès.
Durant aquest any l’agrupació ha dut a terme les actuacions següents
(període gener a novembre de 2014):
ACCIONS D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ
• Accions d’informació i orientació
• Persones beneficiàries informació i orientació

287
205

ACCIONS D’ASSESSORAMENT
• Nombre d’accions d’assessorament
• Nombre de persones assessorades
• Nombre de plans d’empresa finalitzats
• Nombre d’empreses creades
• Nombre de persones d’empreses creades

369
102
27
18
20

ACCIONS FORMATIVES
• Nombre d’accions formatives
• Nombre de persones participants
• Nombre d’hores de formació

19
205
223

ACCIONS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA CONSOLIDACIÓ
• Nombre d’accions d’assistència tècnica
• Nombre d’empreses beneficiàries d’assistència tècnica
• Nombre d’hores destinades a assistència tècnica

151
26
251

ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ
• Nombre d’accions de sensibilització
• Nombre de persones beneficiàries d’accions de sensibilització

33
347

PROJECTES ESPECÍFICS PER A AUTÒNOMS
• Nombre de projectes persones autònomes
• Nombre de beneficiaris de projectes persones autònomes
VIVERS D’EMPRESA
• Nombre d’empreses allotjades
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El programa ha estat subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el
Fons Social Europeu i també hi han aportat finançament els ajuntaments
participants i el Consell Comarcal del Gironès.
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7
36
28
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L’2014, el Consell Comarcal del Gironès ha signat amb la Diputació de
Girona i la patronal CECOT un conveni que permet oferir un servei de
reempresa al Consell Comarcal del Gironès per obrir aquest servei a tota
la comarca.
Es preveu que durant el 2015 s’atenguin un total de 38 reemprenedors
i 24 cedents.
L’objectiu principal és acostar els reemprenedors als cedents i
acompanyar-los en els processos de traspàs per tal d’evitar el tancament
d’empreses del territori i donar sortides a emprenedors interessats a
iniciar el seu propi negoci.
[PROJECTE XEC SERVEI 2014]
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 2014, 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.
Aquest any 2014 s’han utilitzat un total de 3.206 xecs, ha augmentat
el nombre de xecs consumits respecte a l’any anterior, la majoria dels
quals pertanyen als serveis de neteja i suport a la persona i a la llar.

OFICINA D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR DEL GIRONÈS
L’Agència Catalana de Consum, durant el 2014, 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.
Durant el 2014 les dades de l’Oficina de Consum del Gironès ha dut a
terme les següents activitats:
Consultes
Reclamacions
Mediacions

1070
400
318

Si avaluem l’evolució de l’Oficina des de l’any 2011, quan es produeix
la seva obertura, trobem les dades següents que ens mostren la
consolidació de l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor del
Gironès com a referent a la comarca:

2011
2012
2013
2011

CONSULTES

RECLAMACIONS

288
402
787
1.070

293
350
483
400

L’horari d’atenció de l’Oficina, situada a la seu del Consell Comarcal del
Gironès, és el dilluns, dimecres i divendres de 9 h a 13 h.
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• Reempresa
El Centre de Reempresa de Catalunya és una iniciativa promoguda per
la patronal CECOT i la Fundació Privada CP’AC, amb la col·laboració del
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i
del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), que funciona
com a espai físic i virtual per tal de coordinar els serveis efectius de
suport al cedent i al reemprenedor.
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Àmbit Centre de Visitants del Gironès:
És l’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, de prop de 900 m2, promogut, dirigit i gestionat pel
Consell Comarcal del Gironès, que inclou diferents serveis adreçats tots
ells a la promoció turística del territori a través de la descoberta del
patrimoni cultural, històric i natural de la comarca.
La creació del Centre de Visitants del Gironès ha implicat generar un
equipament turístic com a gran recurs turístic comarcal. Pretenem que
sigui el primer que es visiti per facilitar la descoberta de tots els altres,
un equipament que té funcions d’oficina turística comarcal i de reserva
de serveis, però també d’espai museogràfic i d’interpretació del territori,
a més dels serveis gastronòmics, educatius i comercials. I és l’espai
que aglutina tota l’oferta turística d’activitats, empreses, productes o
paquets i esdeveniments dels nostres 27 municipis. Els mesos d’octubre
a desembre, l’espai de gastronomia i l’espai botiga han estan tancats per
causes alienes al Consell, a l’espera de millorar el projecte l’any 2015,
amb un canvi possible d’ubicació, per afavorir la comarca i els interessos
dels 27 municipis.
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Som creatius dinàmics de noves propostes turístiques per assolir més
coneixement i notorietat del nostre territori. Mantenim el compromís
ferm amb els nostres 27 municipis per assolir la millora continuada de
la competitivitat, 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,
seguint les pautes del projecte global Gironès, terra de passeig. L’any
2014 ha estat clau amb el discurs que disposem d’un.
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També hem atès 20 visites protocol·làries, 10 grups escolars, 8
periodistes i directors de revistes, 2 viatges de familiarització amb
agències de viatges especialitzades en turisme familiar, 5 grups turístics
i s’han fet també presentacions de producte, rodes premsa i altres actes
empresarials, així com les presentacions, posada en marxa i excursions
inaugurals amb les noves activitats de trekking aquàtic o el trenet
turístic. Destaquem el suport de TV3 i la ràdio Fem Girona amb les noves
activitats promogudes. Destaquem també el reforç amb la UdG i el
suport incondicional de les professores Dra. Marta Ministral, en alumnes
del Grau de Turisme i Dra.Anna Ma Geli, en alumnes del Grau de Mestres
d’Educació Primària
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més important ha estat el que hem anomenat “Camines o vas en Bici?”,
29 rutes per diferents municipis del Gironès, que es poden fer tant a
peu com en bici. Cada ruta consta de 2 pàgines, una de les quals és un
ortofotomapa amb la ruta marcada i l’altra conté les explicacions de la
ruta, junt amb una fotografia, el total de quilòmetres, les coordenades
del punt de sortida i els pictogrames que indiquen quins recursos
turístics es poden trobar tot fent la ruta o dins el municipi.

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
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.

• 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...).

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 per correu electrònic.

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.

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. Es mantenen els acords amb la
carta de compromís amb Gironès, terra de passeig que els agents turístics
signen per poder mantenir accions i projectes i per rebre valor afegit de
promoció i comercialització. Tots ells són dins el catàleg EXPERIÈNCIES,
la guia oficial de la comarca.

Aquest espai proposa un itinerari a la carta i/o un itinerari guiat per
educadors i guies del territori especialitzats on s’ofereixen visites
guiades, tallers i activitats. El projecte educatiu proposa 2 activitats
diferenciades per a cada nivell curricular entre l’educació infantil i la
universitària. Ubicat a la planta primera, l’espai d’oficis i artesania consta
de dues sales equipades per a dur a terme activitats i tallers, amb la
finalitat de donar a conèixer i difondre els oficis i l’artesania tradicional
del Gironès i la seva influència en els processos productius, manuals i
industrials que han configurat la comarca. Principalment les visites
guiades estan dirigides al turisme escolar i al turisme de la 3a edat. Per a
turisme familiar, visitants individual, incentius d’empresa, recomanem la
visita amb la targeta intel·ligent personalitzada. També hem incorporat
una visita guiada que es pot fer amb tauleta digital o smartphone,
gràcies a un projecte creat pels estudiants de l’ERAM. La guia turística
virtual del Gironès és la Garriga, la goja d’aigua.

L’any 2014 hem atès 6.360 persones, a les quals hem informat, 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).
S’ha participat en campanyes promogudes per l’AHGR i 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.

També es va fer una taula amb els tècnics de turisme dels municipis de la
comarca, per treballar conjuntament la promoció de la comarca i el pla
d’actuacions que donin força al projecte dels 27 municipis.
En el marc de la cooperació amb totes les comarques de Girona, cada
dos mesos es celebra una reunió amb els responsables tècnics de totes
les comarques i el director general del Patronat de Turisme Costa Brava
Girona, reunions de caràcter itinerant que són molt productives per
sumar esforços en pro del territori i de les 8 comarques gironines.
Pel que fa a fires, el 2014 només s’ha participat en un projecte compartit
entre els 8 consells comarcals i el Patronat de Turisme Costa BravaGirona, amb l’acció al Mercat del Ram de Vic.

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 la campanya “Mou-te!. No és el mateix
mirar que veure”, amb propostes de senderisme guiat a càrrec de
l’Associació de Guies comarcals de natura. Accions de màrqueting en
línia amb la interactuació de les xarxes socials (facebook, twitter, google
plus, ...). També el calendari d’esdeveniments del Gironès, un opuscle
de butxaca que inclou tots els esdeveniments d’interès turístic que es
celebren a les poblacions del Gironès durant l’any 2014. El nou catàleg

• 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 2014
hem acollit 2 exposicions:

Hem dirigit la nostra campanya de comunicació en línia amb
l’organització i seguiment de publitrameses/trameses en 6 targets
importants: segment escoles, segment empreses, segment agències de
viatges, segment jubilats, segment famílies i segment associacions.
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• Centre d’Interpretació del Territori

Recordem els diferents espais que donen al visitant una experiència amb
el territori i amb la gastronomia:
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TURISME

Al Centre de Visitants del Gironès hem acollit també algunes reunions,
esdeveniments o presentacions de diferents entitats, tant públiques
com privades, com per exemple Booking.com, el Patronat de Turisme
Costa Brava Girona o el Consorci de la Ruta del Ter.

Fotografia i territori: les millors fotos del concurs de fotografia
ral·li nocturn, organitzada per l’Àrea de Cultura del Consell Comarcal
del Gironès.
Vestits de paper: mostra del talent de les dones de Sarrià evocant
contes de nens i modistos de renom, organitzada per l’Associació Dones
del Coro i amb el suport de l’Associació de Comerciants de Sarrià de Ter.
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Hem inserit publicitat a la revista TOT Girona i la revista GIDONA. Hem
aconseguit publicar notes de premsa a diaris locals i nacionals, així com
entrevistes a la ràdio FEM Girona: ELS MATINS EN XARXA. Precisament en
aquest mitjà hi hem fet una campanya de comunicació del territori, amb
falques publicitàries per promocionar la comarca, el Centre de Visitants
del Gironès, les passejades de senderisme guiat i els esdeveniments
d’interès turístic dels diferents municipis de la comarca.
Dinamitzem la web per a la promoció de la comarca del Gironès i una
sub-web per a la informació del Centre de Visitants del Gironès. El
domini és www.turismegirones.cat. En aquesta web, hi figuren totes les
activitats turístiques, rutes, monuments i indrets d’interès turístic i totes
les empreses turístiques legalitzades que es troben a cada població.
Hi ha enllaç directe a tots els municipis i empreses turístiques, a partir
d’una fitxa bàsica elaborada per l’àrea.
Disposem de perfils i pàgines pròpies a Facebook, Twitter, Instagram,
Pinterest, Foursquare, Google + i Tripadvisor. Tots els esdeveniments
i informació rellevant dels municipis del Gironès es penja a aquestes
xarxes socials, amb el respectiu programa o enllaç a la web corresponent,
i s’anima tots els nostres seguidors a participar-hi. Hi ha una planificació
setmanal de les publicacions per equilibrar la promoció del territori.
Tenim repartits per la comarca 7 punts d’informació digital que contenen
tota la informació disponible a la web www.turismegirones.cat i de les
empreses compromeses amb la comarca del Gironès. A més, disposen
d’una pantalla plana en la qual es visionen vídeos de la comarca, bàners
d’empreses i vídeos turístics de municipis. Aquests punts tenen prop de
42.000 usuaris, durant aquest 2014, però arriben a milers de persones
més gràcies a la mencionada pantalla plana. Amb tots els punts en
funcionament hem arribat a tenir fins a 60.000 consultes.
Per garantir un diàleg permanent amb el nostre client intern, cada
dijous enviem un butlletí setmanal a una àmplia base de dades de
particulars on els expliquem totes les activitats d’interès turístic que es
poden fer a la comarca durant aquella setmana. També destaquem una
de les nostres empreses compromeses setmanalment. Per altra banda,
mensualment també s’envia un butlletí a tots els ajuntaments i agents
turístics de la comarca amb totes les actualitzacions de l’àrea per anar
consolidant el grup de competitivitat creat.
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Per millora el fons d’imatges i donar valor afegit a la xarxa social
Instagram, enguany hem estat coordinadors del programa INSTAGRAM
YOUR CITY creat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona. L’objectiu
era assolir més fotos del territori entre la població local que participava en
les accions. Amb el suport dels ajuntaments dels municipis participants,
un bon esmorzar i una bona visita guiada, hem coordinat cinc matins de
descoberta del territori, gastronomia, xarxes socials i molt bona entesa

entre municipis i Consell Comarcal del Gironès. Agraïm a tots els que ho
han fet possible i deixem constància de les dades de l’acció promocional.

de la Direcció General de Turisme, on es posen en comú projectes
vinculants al Pla estratègic del Turisme Catalunya 2020, amb agents de
les diferents demarcacions de Catalunya.

INSTAGRAM YOUR CITY CAMPLLONG

La taxa turística ha esdevingut per 1a vegada un ingrés per als consells
comarcals que aixopluguen municipis que no arribin al llindar que marca
la llei per cobrar-ho directament. L’Àrea de turisme ha premiat els
municipis amb conveni signat de promoció turística per a la reducció de
l’import de la taxa a l’import del conveni.

66 participants, dels quals 55 són usuaris INSTAGRAM i la resta,
acompanyants.
Durant els dies 26 i 27 d’abril es varen generar 542 fotografies a
Instagram, les quals varen ser vistes per 40.813 usuaris i van obtenir
21.034 likes.

[ABSTRACT ESTADÍSTIQUES TURISME 2014]

INSTAGRAM YOUR CITY CELRÀ
65 participants, dels quals 54 són usuaris
acompanyants.

Avaluades les estadístiques de visitants, usuaris, turistes i consultes fetes
en el taulell de l’Oficina Comarcal de Turisme del Centre de Visitants del
Gironès i en les diferents plataformes en línia (Web, Xarxa punts digitals,
Xarxes socials...) aquest és el còmput de l’any 2014:

INSTAGRAM i la resta,

Durant els dies 4 i 5 de maig es varen generar 476 fotografies a
Instagram, les quals varen ser vistes per 25.752 usuaris i van obtenir
18.118 likes.

CENTRE DE VISITANTS DEL GIRONÈS, de gener a desembre 2014
TOTAL PERSONES ATESES
TOTAL CONSULTES ATESES

INSTAGRAM YOUR CITY SALT
80 participants, dels quals 72 són usuaris INSTAGRAM i la resta,
acompanyants.

XARXA TELEMÀTICA DE PUNTS DIGITALS D’INFORMACIÓ TURÍSTICA
gener a desembre 2014

Durant els dies 4 i 5 d’octubre es varen generar 542 fotografies a
Instagram, les quals varen ser vistes per 40.813 usuaris i van obtenir
21.034 likes.

8 punts ubicats en el territori amb un global de
USUARIS
31.789 pax
CONSULTES
81.010 consultes

INSTAGRAM YOUR CITY LLAGOSTERA
104 participants dels quals 82 són usuaris
acompanyants.

6.360 usuaris atesos individualment
13.075 informacions ateses

WEB turismegirones.cat gener a desembre 2014

INSTAGRAM i la resta,

USUARIS
CONSULTES

Durant els dies 12 i 13 d’octubre es varen generar 486 fotografies a
Instagram, les quals varen ser vistes per 46.642 usuaris i van obtenir
21.916 likes.

17.719 pax
63.861 consultes

FIRES DE TURISME EN QUÈ HEM PARTICIPAT COM A EXPOSITORS
Hem participat a 1 fira com a expositors
VISITANTS
800 pax ateses

INSTAGRAM YOUR CITY SANT GREGORI
55 participants dels quals 43 són usuaris INSTAGRAM i la resta,
acompanyants.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS2014

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

Consell Comarcal del Gironès

Consell Comarcal del Gironès

MEMÒRIA D’ACTIVITATS2014

TURISME

Cal destacar la xifra de 57.038 persones interessades en la comarca
del Gironès, durant l’any 2014, amb un global de 157.946 consultes
i 203.002 visites a publicacions emeses en el nostre Facebook, en el
total dels nostres 1.129 amics Facebook i 2.288 seguidors twitter.

El dia 16 de novembre es varen generar 370 fotografies a Instagram, les
quals varen ser vistes per 74.626 usuaris i van obtenir 18.215 likes.

L’Àrea de Turisme 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.

Hem fet assessorament en les propostes i en els projectes presentats
a diferents empreses i municipis que ens ha sol·licitat coordinació
turística, amb reunions amb tècnics, regidors i alcaldes. Hem creat nous
productes, hem activat millores de propostes en productes creats.
La presència de l’Àrea de Turisme és activa en reunions multidisciplinars,
jornades de treball i de formació. Tanmateix, deixem constància que
el conseller comarcal de Turisme és conseller i membre actiu en les
reunions del Consell d’Administració del Patronat de Turisme Costa
Brava-Girona i que la cap de Turisme assisteix en qualitat de membre i
vicepresidenta de la Comissió de Programació de la Taula de Turisme
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