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[SALUTACIÓ DEL PRESIDENT]
Avantguarda, rigor i col·laboració. Aquests són els eixos bàsics dels
serveis que ofereix el Consell Comarcal del Gironès. Per aquests motius,
un any més es publica la Memòria d’Activitats, per reflectir la feina
realitzada en el darrer any i afegir un valor a aquesta administració, al
seu equip humà, així com també als municipis que utilitzen els serveis
comarcals.
Aquest és un document de síntesi. El més important no són les xifres,
sinó la feina que es realitza dia a dia per als municipis de la comarca.
La relació bidireccional existent, Consell Comarcal - Ajuntament,
reflecteix uns objectius comuns i una voluntat de treballar junts, sumant
esforços per aconseguir una millor gestió, uns serveis més eficients i de
més qualitat. Costa imaginar una comarca sense aquesta coordinació
permanent i presa de decisions constants, per garantir que tots els
municipis del Gironès puguin gaudir d’uns serveis de qualitat, sigui quin
sigui el nombre d’habitants.
Treballem de valent; som conscients que queda molta feina per fer
i molts reptes de futur. Les administracions estem vivint un procés de
transformació trepidant, i tots els serveis que se’n deriven i que rep
l’ajuntament en primera instància han d’esdevenir un referent municipal
i comarcal per al ciutadà com a usuari final. Aquesta és la voluntat del
Consell Comarcal del Gironès, des dels seus inicis fins a l’actualitat.
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PRESENTACIÓ

Desitjo que la informació d’aquesta Memòria us sigui d’utilitat, i que
sigueu coneixedors dels serveis que des del Consell Comarcal del
Gironès prestem per als ajuntaments i per als ciutadans de la comarca
del Gironès.

Jaume Busquets i Arnau
President del Consell Comarcal del Gironès
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Període juliol-desembre 2015

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

Jaume Busquets i Arnau (CiU)
Joaquim Roca i Ventura (CiU)
Maria Mercè Roca i Perich (ERC-AM)
Eduard Berloso i Ferrer (CiU)
Carles Mulero i Punsí
Jordi Batllori i Nouvilas
Marta Dalmau i Palom

Carles Mulero i Punsí
Jordi Batllori i Nouvilas
Marta Dalmau i Palom

Període juliol-desembre 2015

Josep Aliu i Mundet (CiU)

Isidre Alis i Meya (CiU)

Domingo Álvarez i Álvarez (PSC)

Eduard Berloso i Ferrer (CiU)

Lluís Bosch i Planella (ERC)

Narcís Boschdemont i Esparraguera (CiU)

Pere Cabarrocas i Sitjes (PSC)

Josep Boschdemont i Puig (CiU)

Estefania Carabellido i Bruns (CiU)

Pere Cabarrocas i Sitjes (PSC-CP)

Miquel Àngel Chamorro i Mediano (PSC)

Estefania Carabellido i Bruns (CiU)

Daniel Cornellà i Detrell (CUP)

Juan María Castel i Sucarrat (C’s)

Jordi Corominas i Ribas (CiU)

Daniel Cornellà i Detrell (CUP-PA)

Gerard Darnés i Soms (CiU)

Roser Estañol i Torrent (CiU)

[PRESSUPOST 2015]

Lluís de Manuel Rimbau i Muñoz (CiU)

Pere Lluís Garcia i Palou (CiU)

El pressupost consolidat del Consell Comarcal del Gironès, amb un import de 16.025.094,85€, representa un increment
del 4% respecte al de 2014. Aquest pressupost inclou el pressupost del mateix Consell Comarcal amb un import de
15.270.154,85€, amb un increment del 4,25% respecte 2014 i el pressupost de l’Escola de Música, amb un import de
825.940,00€, que representa un increment del 0,34% respecte al de 2014. L’import destinat a òrgans de govern és de
254.600€. Els imports són els següents:

Roser Estañol i Torrent (CiU)

Josep García i Rodríguez (PSC-CP)

Susanna Garcia i Senen (ERC)

Lourdes Gelada i Astor (ERC-AM)

Felip Gil i Paradas (PPC)

Lluís de Manuel Rimbau i Muñoz (CiU)

Sònia Gràcia i Xuclà (CiU)

David Mas i Rosselló (CiU)

Josep Hernández i Batlle (ERC)

Robert Mundet i Anglada (CiU)

Sandra Maldonado i Oliver (CiU)

Wilder Palacio i Pineda (ICV-EUiA-EPM-

Albert Martí i Olivet (PSC)

BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E)

Joan Menacho i Gabardino (PPC)

Oriol Pellicer i Sabrià (CUP-PA)

Susana Pascual i Pozo (ERC)

Albert Peracaula i Boschsacoma (ERC-AM)

Albert Peracaula i Boschsacoma (PSC)

Iolanda Pineda i Balló (PSC-CP)

Josep Perich i Pons (CiU)

Marc Puigtió i Rebollo (ERC-AM)

Glòria Plana i Yanes (no adscrita)

Meritxell Rabionet i Frigola (ERC-AM)

-1%

Joaquim Roca i Ventura (CiU)

Albert Saus i Masó (CUP-PA)

Mari Serrano i Ramos (CiU)

Joan Antoni Simón Fernández (CUP-PA)

Joan Antoni Simón i Fernàndez (CUP)

Josep Miquel Terrádez i Valmaña (CiU)

Alfons Soler i Pou (CiU)

Francesc Triola i Riera (ERC-AM)

General (consolidat)
EMG
Propi (Consell Comarcal)

2015

2014

16.025.094,85

15.405.817,32

4%

825.940,00

822.964,00

0,34%

15.270.154,85

14.647.353,32

4,25%

DESPESA PER ÀREES DE SERVEI
Òrgans de Govern i Administració General
Acció Social

1.164.297.50

1.179.030,00

1.544.916,88

1.275.751,26

21%

197.921,60

160.165,44

24%

Ensenyament

6.827.310,51

6.123.378,42

11%

Núria Terés i Bonet (ICV-EUiA-E)

Concepció Veray i Cama (PP)

Urbanisme i Arquitectura

1.222.180,51

1.989.978,29

-39%

Josep Miquel Terrádez i Valmaña (CiU)

Antoni Vidal i Sastre (ERC-AM)

Medi Ambient

3.643.620,61

3.256.881,69

12%

Laura Vall-llosera i Casanovas (ERC)

M. Àngels Vilà i Sastre (ERC-AM)

M. Àngels Vilà i Sastre (ERC)

Xavier Vinyoles i Compta (ERC-AM)

Promoció Econòmica
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Consellers
comarcals:

Període gener-juliol 2015

Cultura, Joventut i Esports

566.609,24

557.734,38

2%

Turisme

103.298,00

104.433,84

-1%

15.270.154,85

14.647.353,32

4,%
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President
Vicepresident 1r
Vicepresident 2n
Vicepresident 3r
Gerent
Secretari
Interventora

Període gener-juliol 2015
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El CONSELL
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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.cat
www.aiguaviva.cat

C. Priorat, 29
17464 CERVIÀ DE TER
Tel. 972 49 61 01
Fax 972 49 67 68
ajuntament@cerviadeter.cat
www.webspobles2.ddgi.cat/cerviadeter

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 [23]]

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, s/n
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 [24]]

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] [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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AIGUAVIVA [1]
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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

Període gener-maig 2015

Període maig-desembre 2015

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

Joaquim Mateu i Bosch
Pere Lluís Garcia i Palou
Albert Serrats i Llach
Il· Lluís Freixas i Vilardell
Carles Espígol i Camps
Martí Vallés i Prats
Daniel Cornella i Detrell
Roser Estañol i Torrent
Jesús Font i Galí
Narcís Boschdemont i Esparraguera
Carles Puigdemont i Casamajó
Josep Vidal i Mias
Fermí Santamaria i Molero
Josep Maria Vidal i Vidal
Albert Peracaula i Boschsacoma
Pere Cabarrocas i Sitjes
Jordi Viñas i Xifra
Francesc Xavier Casanovas i Busquets
Joaquim Roca i Ventura
Ramon Costa i Palomeras
Josep Aulet i Aleñà
Marc Puigtió i Rebollo
Jaume Busquets i Arnau
Robert Vilà i Brugués
Roger Torrent i Ramió
David Mascort i Subiranas
Josep Massó Masos

Durant l’any 2015 el Consell d’Alcaldes va tractar els temes
següents:
Jornada de treball amb agents rurals sobre la identificació
d’animals de companyia, la tramitació de les sol·licituds de fer foc
i la problemàtica de la vespa velutina a les comarques gironines i,
per extensió, a tot Catalunya.
Assistència del Sr. Albert Bayot, director dels Serveis Territorials
a Girona del Departament d’Ensenyament, en relació amb
el protocol d’absentisme per als centres educatius de l’àrea
d’influència del Consorci de Benestar Social Gironès Salt.
Assistència i intervenció del vicepresident primer de Dipsalut, Sr.
Josep M. Corominas, per presentar el resum de les accions del
programa Salut i crisi.

Presentació de la cartera de serveis del Consell Comarcal del
Gironès. Finançament dels serveis.
Informació sobre l’aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, a càrrec de la Sra. Àngels Casals del Comissionat de
la Transparència del Departament de Governació i Relacions
Institucionals i la Sra. Assumpció Rodríguez, delegada territorial
del Departament.
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El Consell d’Alcaldes
El Consell d’Alcaldes es configura com un òrgan col·legiat del Consell
Comarcal del Gironès, format pels alcaldes dels 27 municipis de la comarca
i que té com a objectiu proposar al Ple del Consell Comarcal totes aquelles
actuacions que siguin d’interès per als municipis de la comarca i informar
dels supòsits fixats per la Llei d’organització comarcal de Catalunya.
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11

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

CONSORCI DE BENESTAR
SOCIAL GIRONÈS-SALT
C. Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 20 19 62
Fax. 972 21 35 73
www.cbs.cat
info@cbs.cat

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

CASA DE CULTURA
LES BERNARDES
C. Major, 172
17190 SALT
Tel. 972 23 46 95
www.bernardes.cat
bernardes@girones.cat

ELS BANYS ÀRABS
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C. Ferran el Catòlic, s/n
17004 GIRONA
Tel. 972 19 07 97
Fax. 972 21 35 73
www.banysarabs.cat
banysarabs@girones.cat

ESCOLA DE TEATRE
DEL GIRONÈS

OFICINA COMARCAL
D’HABITATGE

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

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

ESCOLA DE MÚSICA
DEL GIRONÈS

SERVEI DE GESTIÓ
I RECAPTACIÓ
DE TRIBUTS. XALOC

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

SERVEI DE 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
speg@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

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, 28-29
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. 972 49 34 84

DEIXALLERIA
DE SANT GREGORI
Polígon Industrial Joeria 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’ACTIVITATS2015

[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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Població

[PLANS AUTOPROTECCIÓ]
Títol

Població

Modificació puntual del POUM

Campllong

Polivalent i de la festa carnestoltes

Cassà de la Selva

Informes per declarar edificis de Béns Culturals d’Interès
Local (BCIL)

Cervià de Ter

Llar d’infants Els Taps

Cassà de la Selva

Fornells de la Selva

Centre cívic

Sant Gregori

Construcció de grades i formació de nous serveis al camp
de futbol

Fira del pa i la xocolata

Sant Gregori

Rehabilitació del cementiri

Fornells de la Selva

Pavelló municipal

Sant Joan de Mollet

Adequació del local social

Quart

Informes per declarar edificis com a béns culturals
d’interès local (BCIL)

Sant Gregori

Pavimentació del carrer Padró

Sant Joan de Mollet

Condicionament i reparació del camí de Sant Jordi
Desvalls a Viladasens

Sant Jordi Desvalls

Enllumenat c. Fleming de Medinyà

Sant Julià de Ramis

Canalització de les aigües pluvials a l’entorn del centre
social i esportiu de Llorà

Sant Martí de Llémena

Mesures per a millora energètica i consum al centre cívic
municipal La Cooperativa

Sarrià de Ter

Arranjament dels camins de mas Vila i de mas Saus

Viladasens

Pavimentació del camí del nucli de Viladasens
al molí d’en Moret

Viladasens

Serveis deFellines

Viladasens

Depuradora al nucli de Viladasens

Viladasens

Depuradora al nucli de Fellines

Viladasens

[MEMÒRIES VALORADES]
Títol

Població

Reforma estructural parcial de la instal·lació de Fontaneria
del Pavelló Municipal

Bescanó

Canvi de gespa artificial del camp de futbol

Fornells de la Selva

Memòria valorada per sol·licitar subvenció per a diversos
treballs de pavimentació al municipi

Juià

Memòria valorada per sol·licitar subvenció per a
l’enllumenat del carrer Fleming

Sant Julià de Ramis

Reforma de la façana de l’església de Granollers
de Rocacorba

Sant Martí de Llémena

Arranjament pont del molí d’en Moret

Viladasens

[PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL]
Títol
Població
Multirisc

Bescanó

MEMÒRIA D’ACTIVITATS2015

[LLISTAT REDACCIÓ DE PROJECTES]
Títol
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Camins comarcals 6a fase bloc 1
Camins comarcals 6a fase bloc 2
Pavimentació d’un tram del camí de la Bruguera
Camí de la carretera Vella
Enllumenat al pla d’Estanyol
Reparació del pont de la Torra
Camins comarcals 6a fase bloc 3
Instal·lació caldera biomassa a l’Escola Les Moreres
Remodelació del camí del Cementiri
Pavimentació d’una part del camí Reial
Instal·lació d’una marquesina per a la parada de bus
a la GI-V6708
Adequació d’una zona per a punt verd
Plaça Major
Ampliació de l’enllumenat públic al veïnat de la Costa
Camins comarcals 6a fase bloc 4
Camí de la Bruguera
Pavimentació del tram final del camí de Sant Cristòfol
Urbanització carrer de les Escoles
Col·lector d’aigües pluvials i soterrament baixa tensió
al carrer Padró
Prolongació camí Reial
Arranjament de la font
Arranjament coberta av. Catalunya, 17
Camí de berdera i Sant Medir
Pavimentació camí plaça de les bruixes
Mesures per millora energètica i consum al Centre Cívic
la Cooperativa
Arranjament perimetral de la pista poliesportiva

Població
Bescanó
Campllong
Campllong
Canet d’Adri
Canet d’Adri
Canet d’Adri
Cassà de la Selva
Flaçà
Flaçà
Flaçà
Juià
Juià
Juià
Juià
Juià
Llagostera
Llambilles
Llambilles
Sant Joan de Mollet
Sant Joan de Mollet
Sant Joan de Mollet
Sant Joan de Mollet
Sant Martí de Llémena
Sant Martí vell
Sarrià deTer
Viladasens

[EXPEDIENTS D’AVALUACIÓ AMBIENTAL]
Títol
Valorització de residus, recuperació de palets
Gestió de residus de desballestament de vehicles
automòbils
Taller de planxa i pintura de vehicles
Club Esportiu les Gavarres
Explotació ramadera de bestiar boví de llet, vedelles
de recria, vedells de cria i vedells d’engreix
Explotació ramadera de bestiar boví de llet
Ampliació de bar restaurant amb terrassa
Instal·lacions per a la valorització de residus industrials
no perillosos
Ampliació taller mecànic de construcció de matrius,
estampacions, automatismes i utillatges
Oficina i centre d’assaig de materials de la construcció
Centre de rentat manual de vehicles
Taller mecànic, xapa, pintura i exposició d’automòbils
Laboratori d’anàlisi i recerca (Institut d’Investigació)
Laboratori d’anàlisi i recerca (IAS- Parc Hospitalari)
Autorentat manual de vehicles
Planta de valorització de residus de la construcció
Estació base de telefonia mòbil
Planta de gestió de residus
Taller per a rentat ecològic i manual de vehicles
Impressió de paper
Fabricació d’etiquetes
Sala d’esdeveniments socials

Aiguaviva
Aiguaviva
Bescanó
Campllong
Cassà de la Selva
Cassà de la Selva
Cassà de la Selva
Celrà
Celrà
Fornells de la Selva
Fornells de la Selva
Fornells de la Selva
Salt
Salt
Salt
Sant Andreu Salou
Sant Julià de Ramis
Sant Julià de Ramis
Sarrià de Ter
Vilablareix
Vilablareix
Vilablareix

[AUTORITZACIÓ DE PLANS D’AUTOPROTECCIÓ]
Títol
Població
Aeroport de Girona- Costa Brava
Ball Carnestoltes
Festival Midnight Group
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Població
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[DIRECCIONS D’OBRES]
Títol
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Cassà de la Selva
Sant Jordi Desvalls
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Plànol delimitador d’incendis

Població
Aiguaviva

Bordils

Campllong

Canet d’Adri

Cassà de la Selva

Celrà

Cervià de Ter

Flaçà

Fornells de la Selva

Girona

Juià

Llagostera

Llambilles

Madremanya

Quart

Salt

Sant Andreu Salou

Sant Gregori

Sant Joan de Mollet

Sant Jordi Desvalls

Sant Julià de Ramis

Sant Martí Vell

Sarrià de Ter

Vilablareix

Viladasens

[OBRES FISCALITZADES PUOiSC]
Centre Inter Generacional Rural, 1a fase.
MADREMANYA
Pas inferior sota carretera N-141, a Montfullà, a l’encreuament amb
l’antic traçat de la via del tren de Girona a Olot
CONSORCI VIES VERDES

[ASSISTÈNCIA TÈCNICA ALS MUNICIPIS]
L’assistència tècnica els municipis es realitza mitjançant la presència
d’un tècnic a les oficines municipals.

Ajuntament

Freqüència

Ajuntament de Cassà de la Selva

1 dia a la setmana

Ajuntament de Campllong

1 dia a la setmana
1 dia al mes (enginyer)

Ajuntament de Celrà

1 dia a la setmana

Ajuntament de Fornells de la Selva

1 dia a la setmana

Ajuntament de Sant Gregori

2 dies a la setmana

Ajuntament de Viladasens

2 dies al mes

MEMÒRIA D’ACTIVITATS2015

[FRANGES DELIMITADOR D’INCENDIS]
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[CURSOS DE CATALÀ]
El Consorci per a la Normalització Lingüística organitza cursos de català
per a adults 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
Cursos presencials organitzats pel Servei Comarcal de Català del Gironès
durant el 2015. Cal tenir en compte que l’oferta de la comarca es
complementa amb els cursos de Girona i Salt.

Febrer - juny 2015
Municipi

Nivell

Cassà de la Selva
Cassà de la Selva
Llagostera
Llagostera
Girona (Consell Comarcal)

Curs inicial
Bàsic 2
Curs inicial
Bàsic 3
Nivell superior

Juliol 2015
Municipi Nivell

Octubre - desembre 2015
Municipi
Nivell

Vilablareix

Cassà Cassà de la Selva
Cassà Cassà de la Selva
Llagostera
Llagostera
Girona (Consell Comarcal)

Taller d’ortografia

Bàsic 1
Bàsic 3
Curs inicial
Bàsic 1
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, però, a més,
es vol conèixer la procedència dels inscrits i reduir el nombre d’alumnes que abandonen el curs o no s’hi incorporen, dades que es poden observar a
través dels gràfics següents.
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 en línia amb unes sessions presencials per
treballar especialment les tasques més orals i que es fan periòdicament
a la seu del Consell Comarcal.

El parla.cat és un espai web per a l’ensenyament i l’aprenentatge de
la llengua catalana. És el resultat d’un projecte portat 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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També s’ha fet difusió del web de consultes lingüístiques Optimot, amb
l’objectiu de fomentar l’autonomia lingüística dels usuaris.

[VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA]
El 2015 s’han realitzat un total de 28 parelles lingüístiques a Cassà de
la Selva, Celrà i Bordils.
Gràfic d’evolució del nombre
de parelles lingüístiques

El mes de febrer, el SCC del Gironès va participar en el
col·loqui “Fem ràdio”, que organitza Ràdio Vilablareix
amb els seus col·laboradors habituals.
El SCC 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 en el
programa Fets i Gent de Ràdio Cassà.
Del 23 de març al 13 d’abril es va portar a Llagostera
l’exposició “El català, una llengua d’Europa”,
una mostra de la vitalitat del català en tots els
àmbits: economia, cultura, esport, societat, noves
tecnologies, etc.
El mes de juny les botigues de Cassà de la Selva
van mostrar cartells amb l’etimologia de diverses
paraules relacionades amb la festa major, en el marc
del projecte “Paraules viatgeres. Paraules de festa
Major”.

[ESTABLIMENTS COMERCIALS]
Per Nadal, 5 establiments de Cassà de la Selva i 1 de
Llagostera, a més dels ja consolidats als municipis de
Girona i Salt, van participar a la campanya “I tu, jugues
en català?”, per promoure les joguines en català.

[INFÀNCIA I JOVENTUT]

[ADMINISTRACIÓ PÚBLICA]
Durant el 2015 s’han revisat 749 pàgines a l’Administració local, tant
per al Consell Comarcal com per als ajuntaments de la comarca. A més
el Servei Comarcal de Català del Gironès (en endavant SCC del Gironès)
ha participat en 6 processos de selecció de personal als Ajuntaments
Aiguaviva, Flaçà, Celrà i Salt.
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[LLENGUA, CULTURA I COHESIÓ]

La participació a Expojove es realitzà de la mà de
la xerrada “Els certificats de català t’obren portes.
Com els pots obtenir? Per a què et serveixen?”.
Paral·lelament es posà en marxa del primer concurs
de fotografia per Instagram “Atrapa la falta”,
destinat en posar en valor la importància de la
qualitat lingüística, sobretot entre la gent jove.
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Durant el 2015, el Servei Comarcal de Català del Gironès ha revisat un
total de 845 pàgines, un centenar més que l’any 2014.
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[ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC]
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Durant el mes de desembre es van distribuir 800
cartes als reis en català a les escoles de la comarca.
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L’esport escolar va continuar esdevenint el focus de les
activitats on va recaure la màxima participació, i va arribar
gairebé als 2.500 esportistes de la comarca. D’especial
importància va ser el pes dels Jocs Esportius Escolars
de Catalunya, impulsats per la Generalitat de Catalunya,
El segon lloc el van ocupar les Lligues Territorials que
es convoquen d’esports individuals i col·lectius, on altres
comarques també hi són representades.
La línia de treball relacionada amb la formació es troba en ple
creixement. Aquest fet queda corroborat amb la prova pilot
de La Grada Suma, amb valors sempre guanyem! Aquesta
activitat, la van valorar molt positivament els centres
educatius participants, fet que indica un nou impuls per
consolidar-la. Aquesta activitat es treballa de la mà d’entitats
com el Girona FC i l’Uni Girona CB. El projecte compta amb un
total de vuit escoles de primària i un institut de secundària.
Des del Consell Esportiu es va apostar per seguir formant els
àrbitres de futbol a través de l’Escola de Tutors de Joc, un
puntal per a les lligues intercomarcals de Futbol7. Una sessió
setmanal amb el responsable de l’Escola i el coordinador del
Consell Esportiu del Gironès van ser l’eina per al seguiment
de l’Escola. Per a la formació de futurs tècnics esportius es
va convocar el Curs d’Iniciació a Tècnic
Esportiu (CIATE), que ofereix les nocions
més bàsiques i elementals per a aquells
adolescents amb la inquietud de fer la
primera passa cap al món laboral esportiu,
reconeguda per l’Escola Catalana de
l’Esport.

D’aquesta forma es va materialitzar amb una jornada de
formació per a tècnics esportius, mestres i professors
d’educació física, i una jornada de sensibilització per a l’alumnat
de primària i secundària per compartir l’experiència de jugar
o practicar esport amb esportistes amb una discapacitat.
Es va engegar una nova seu de celebració del Rodajoc,
programa de recuperació de jocs tradicionals i d’arreu del
món, mantenint la que es va encetar a Salt. La nova seu
engloba els municipis de Cassà de la Selva, Quart, Llagostera
i Fornells de la Selva i es planteja un Rodajoc Gironès Sud
itinerant. Aquesta primera edició, mou fitxa a Cassà
de la Selva amb un total de 280 alumnes de primària i
90 dinamitzadors de secundària. En la mateixa línia de
consolidació, el Dia Mundial de l’Activitat Física es va
refermar al Gironès amb una nova edició a Fornells de la
Selva, i va sumar més municipis dinamitzats des del Consell
Comarcal del Gironès, amb activitats per a adults i gent gran
als Parcs Urbans de Salut i la Xarxa d’Itineraris Saludables,
com ara Salt i Vilablareix.
El Consell Esportiu del Gironès tanca el 2015 amb fronts
consolidats que seguiran presents a la comarca. Projectes
que tot just treuen el cap però que
apareixen amb la intenció de fer-se un
lloc a la comarca i idees que es treballen
sobre paper perquè properament surtin
a la llum.
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Després d’un 2014 de consolidació, el Consell Esportiu del
Gironès va acabar el 2015 amb noves línies de treball obertes
que amplien el ventall d’actuació.
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De la mà de l’Escola Universitària de la Salut
i l’Esport (EUSES) de Salt, i amb la celebració
del Comitè Internacional Paralímpic a la
ciutat de Girona el mes d’octubre, es va
impulsar per primera vegada el CreaXarxa
un projecte de sensibilització i formació
envers les oportunitats que ofereix
l’activitat física i l’esport per a la millora
de la qualitat de vida de les persones amb
diversitat funcional.
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Les línies de treball són:

En aquest Pla s’estableix una metodologia de treball basada
en l’optimització de recursos a fi d’assegurar el diàleg entre les
administracions. El suport de la Generalitat de Catalunya es concreta en
dues fitxes del contracte programa.

3. Pidce (Punt d’Informació i Dinamització als Centres Educatius)

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 dels projectes per a joves dels
plans comarcals de Joventut.

2. Activitats d’oci, lleure i cultura
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

[FITXA 33]
Servei de tècnics compartits per al desenvolupament del
Projecte Territori per donar suport directe als plans locals
de Joventut.

10. Delegats/des de curs a Institut de Celrà
11. Suport a les entitats juvenils
12. Treball comunitari:participació en les activitats del municipi

L’objectiu final és assolir 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.
Aquest desplegament 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.

Cal Destacar del 2015, l’organització de la primera edició del camp
de treball a la Zona jove de la Llera del Ter. Es van programar dos
grups diferenciats territorialment: Zona nord (Cervià de Ter, Sant Jordi
Desvalls, Medinyà i Viladasens) i zona sud (Bordils, Flaçà i Sant Joan de
Mollet). El període proposat de tres setmanes, (del 29 de juny al 17 de

Un any més s’han fet convenis per als serveis de joventut amb els
ajuntaments Bordils, Cervià de Ter, Flaçà, Sant Jordi Desvalls, Sant
Joan de Mollet, Sant Julià de Ramis i Viladasens, amb la col·laboració
mancomunada dels serveis de joventut i s’ha impulsat el programa de
serveis a la ZONA JOVE DE LA LLERA DEL TER.

1. El camp de treball, del 29 de juny al 10 de juliol

La tasca que s’impulsa va dirigida a oferir un espai de convivència
i d’intercanvi amb els joves i per als joves amb 3 pilars fonamentals:
• 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.
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1. Tardes Joves (informació juvenils)

juliol), es va distribuir de la manera següent:

2. El curs de premonitors/ores, del 13 al 17 de juliol
3. Colònies, compartides
Les activitats 1 i 2, es van realitzar als matins de 9 a 13h, i van tenir com
a punt central i de trobada els diferents espais joves de cada poble.
Aquesta edició va comptar amb la inscripció de 48 persones.
St. Jordi Desvalls
Cervià de Ter
St. Julià de Ramis
Altres

8
11
6
3
28

Bordils
Flaçà
St. Joan de Mollet
Altres
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El Consell Comarcal del Gironès impulsa el PIECJ (Pla d’intervenció
estratègica comarcal en polítiques de Joventut) a través del “Contracte
Programa” del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat
de Catalunya i de la Direcció General de Joventut.
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A la zona nord
A Cervià de Ter
- Punt de trobada: Local Jove
- Camps de treball: excavacions del Castell, pavelló i biblioteca.
A Sant Jordi Desvalls
- Punt de trobada:Local Jove
- Camps de treballs: concurs d’esmorzars a la cuina de la Sala,
la gimcana a la pista i la projecció al polivalent. Les tasques del camp
de treball eren al riu, zona propera a la passera.
A la zona sud:
A Flaçà
- Punt de trobada: Local Jove
- Camp de treball: cementiri i el parc infantil que estava al costat
mateix de l’edifici de la colònia.
A Bordils
- Punt de trobada: Local Jove
- Camp de treball: Pista Vella que es troba davant mateix del local

[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:
1. La coordinació entre administracions en matèria de joventut
2. La consolidació dels programes que s’impulsen en relació amb els
centres de secundària
3. El suport a les propostes de participació jove
4. El compliment 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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Les tasques realitzades en la primera edició del camp
de treball van ser:
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El 2015 són 14 els 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.
Enguany des del Consell Comarcal del Gironès s’han pogut fer el
seguiment de 26 activitats que inclouen colònies, camps de treball i
casals infantils de lleure per a infants i joves que es detallen a continuació:
• Casal de vacances a SALT - ERAM
• Camp de treball a CERVIÀ DE TER
• Casal de vacances a SANT GREGORI - idiomes TLC Idiomes
• Casals de vacances a SANT GREGORI - LA PINEDA
• Casals de vacances a SANT GREGORI - PLAGESPORT
• Casals de vacances a QUART
• Casals de vacances a CANET D’ADRI
• Casals de vacances a FORNELLS DE LA SELVA
• Casal a escola idiomes BABEL
• Casals de vacances a CAMPLLONG
• Casal jove a LLAGOSTERA
• Camp de treball a QUART
• Casals de vacances a VILABLAREIX
• Casals joves a VILABLAREIX
• Casals de vacances a SARRIÀ DE TER

Taula de professionals de joventut
La Taula comarcal de professionals de Joventut del Gironès (tècnics,
dinamitzadors, agents i informadors) facilita la coordinació i la
mancomunació d’activitats dirigides a la població jove de la comarca. Les
trobades faciliten el seguiment de les polítiques de joventut municipals,
l’intercanvi d’opinions i la proposta d’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

El 2015 es va celebrar la 4a edició de la Jornada de delegats de l’ESO
amb la participació dels següents municipis: Bordils, Cassà de la Selva,
Celrà, Flaçà, Fornells de la Selva, Girona, Quart, Salt, Sant Jordi Desvalls,
Sant Julià de Ramis i Vilablareix
La Jornada es va portar a terme el 6 de febrer a La Sitja de Fornells de
la Selva. Un any més, es va prioritzar exclusivament el grup de 2n d’ESO
dels centres on s’impulsa el programa PIDCE. D’aquesta manera es
garanteix un seguiment posterior amb aquest grup de joves per part
dels dinamitzadors/informadors juvenils de cada municipi.
Aquestes jornades, de caràcter formatiu, es continuen duent a terme
perquè es creu important l’orientació i assessorament dels joves en
la seva tasca com a delegats de grup. A més es considera interessant
crear espais d’intercanvis que serveixin per establir contactes entre
els representants dels diferents centres de secundària de la comarca
del Gironès. En aquests espais es treballen dinàmiques de cooperació,
tècniques de participació i comunicació, i resolució de conflictes.

Bus de dia i de nit a…
El Consell Comarcal del Gironès en col·laboració amb 21 municipis de la
comarca va organitzar i coordinar 8 rutes de transport de nit que unien
en transport públic els municipis de la comarca amb la ciutat de Girona,
durant les festes de Sant Narcís.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS2015

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

Consell Comarcal del Gironès

Consell Comarcal del Gironès
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• Casals de vacances a MEDINYÀ
• Casals de vacances a BORDILS
• Casals de vacances a CELRÀ- TIC TAC
• Casals de vacances a CELRÀ- ESPLAI CELRÀ
• Casals de vacances a BESCANÓ
• Casals de vacances a LLORÀ
• Camp de treball a BORDILS - Consell Comarcal
• Camp de treball a FLAÇÀ - Consell Comarcal
• Camp de treball a CERVIÀ DE TER - Consell Comarcal
• Casal de Vacances a SALT - Tot Oci
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• Casal de vacances a SANT GREGORI - La Patuleia

ANY 2015
Ruta 1
Ruta 2
Ruta 3
Ruta 4
Ruta 5
Ruta 6
Ruta 7
Ruta 7
Ruta 8

BITLLETS

T. NIT

BONOBUS

T. JOVES

ALTRES

TOTAL

731
751
97
214
246
88
25

677
642
615
370
582
114
175
87
64
4.006

1
276
277

3
31
34

7
2
9

1.418
1.426
713
584
828
202
200 Teisa
87 Sarfa
3.287
8.745

2.947
5.099
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Comarca

Alumnes

El 13 de febrer de 2015 es van organitzar 2 autobusos per anar a
esquiar a la Masella. Per població la participació va ser la següent:
50 persones de Zona Jove de la Llera del Ter, 4 de Celrà i 13 de Vilablareix.

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

1964
1107
1086
970
455
303
5.885

Un any més, el 10 de juliol, la taula de dinamitzadors de la comarca
del Gironès va promoure fer una sortida conjunta al parc aquàtic per
celebrar l’inici de l’estiu. Els pobles participants van ser: 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). Hi van participar
239 persones i es van omplir 4 autobusos, un d’ús exclusiu per a Sant
Gregori.
Els dies 4 de maig, 11 d’octubre i 23 de desembre es van realitzar tres
sortides a Port Aventura amb la participació de 48, 141 i 104 persones
respectivament.
El dijous 1 d’octubre es va organitzar un bus de 55 persones (10 a Bordils,
26 a Sant Julià de Ramis i 19 a Vilablareix) per anar a gravar i assistir al
programa de televisió de El Gran Dictat de TV3.

[PROGRAMA DE COORDINACIÓ AMB INSTITUCIONS PER
AL FOMENT DE SERVEIS I ACCIONS PER A JOVES]
Fira Saló Formació i Ocupació
El 15 i 16 d’abril de 2015, a la Fira de Girona, es va organitzar la desena
edició del Saló ExpoJove on es van poder visitar els 72 expositors i
assistir a les diferents activitats que s’hi varen organitzar. Durant els dos
dies, en un únic recinte, es podien visitar diversos estands promoguts
per institucions públiques i empreses privades d’arreu de Catalunya per
donar a conèixer els serveis que es promouen per als joves.

5.885 joves de comarques gironines de 72 centres d’ensenyament
van sol·licitar les visites concertades al Saló ExpoJove de l’any 2015.

Campanya Alimentació
Durant el curs 2014-2015 es va portar a terme la 17a 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 9 centres de la comarca amb un total de 722 alumnes
distribuïts en 23 jornades del 10 de novembre de 2014 al 30 d’abril de
2015.
Els objectius de la campanya són la promoció de l’alimentació saludable,
i la transmissió de 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 va permetre tractar el tema de l’educació de
les actituds en els àpats. D’alguna manera, es treballa un cert protocol
-bones maneres- a tenir present en determinats actes socials.
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Bus de dia a esquiar, Waterwold, a TV3 i Port Aventura
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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]
SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL
Els Serveis Bàsics d’Atenció Social (en endavant SBAS) 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), 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 2015, s’han realitzat un total de 50.831 intervencions en
les diferents SBAS dels municipis del Gironès, bé sigui per a consultes
d’informació, orientació i assessorament o bé per rebre tractament i
ajuda social en situacions que ho requerien.
MUNICIPIS
Aiguaviva

665

Bescanó

1.975

MUNICIPIS
Medinyà

NOMBRE
INTERVENCIONS
343

Quart

2.190
24.131

Bordils

666

Salt

Campllong

180

Sant Andreu Salou

45

Canet d'Adri

87

Sant Gregori

823

Cassà de la Selva

4.552

Sant Joan de Mollet

132

Celrà

3.189

Sant Jordi Desvalls

145

Cervià de Ter

264

Sant Julià de Ramis

761

Flaçà

386

Sant Martí de Llémena

152

Fornells de la Selva
Juià
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NOMBRE
INTERVENCIONS

1.556
41

Sant Martí Vell
Sarrià de Ter

173
2.678

Llagostera

4.351

Vilablareix

790

Llambilles

604

Viladasens

25

Madremanya

27

SERVEI TECNOLÒGIC PER AL SUPORT I CURA

PER PROBLEMÀTIQUES ATESES
Habitatge

864

Econòmiques

4.809

Laborals

3.950

Problemes de salut i drogodependències (manca autonomia)

5.168

Discapacitats

1.975

Aprenentatge i escolarització

2.340

Sospita per maltractament a l’àmbit familiar

1.083

Mancances socials i d’exclusió

3.792

Altres (problemes legals d’estrangeria – desatenció institucional)
TOTAL

252
24.233*

*El valor 24.233 de problemàtiques ateses no correspon amb els de 50.831 intervencions
ja que una mateixa una persona i/o família pot tenir diverses intervencions per una
sola problemàtica. Fins i tot, una mateixa persona i/o família pot presentar diverses
problemàtiques a la vegada.

SERVEI D’AJUDA A DOMICILI
És el servei que es realitza a la llar de l’usuari i que està dirigit a
proporcionar atencions personals, atencions de caràcter urgent, ajuda a
la llar i suport social a aquelles persones o famílies en situació de manca
d’autonomia personal puntual, dificultats de desenvolupament o amb
problemàtiques familiars. Durant aquest any, s’han realitzat un total de
187 Serveis d’Atenció a Domicili.
MUNICIPIS
Aiguaviva

MUNICIPIS

NÚM. SAD
4

NÚM. SAD

Medinyà

2

Bescanó

9

Quart

12

Bordils

2

Salt

50

Campllong

3

Sant Gregori

3

Cassà de la Selva

11

Sant Joan de Mollet

1

Celrà

16

Sant Jordi Desvalls

1

Cervià de Ter

2

Sant Julià de Ramis

4

Flaçà

1

Sant Martí de Llémena

2

Fornells de la Selva

6

Sant Martí Vell

3

Juià

1

Sarrià de Ter

25

Llagostera

23

Vilablareix

2

Llambilles

3

Viladasens

1

El Servei de Teleassistència consisteix en un equip tecnològic adequat
i professional que a través d’un aparell al domicili connectat a la línea
telefònica es realitzen controls telefònics diaris. En cas de petició d’ajuda
de la persona usuària s’assegura una resposta ràpida a les eventualitats
que el puguin sobrevenir. El Servei de Teleassistència es presta a través
d’un conveni entre el Consell Comarcal del Gironès, l’Ajuntament de Salt
i la Diputació de Girona. A finals d’any, hi havia 995 usuaris/àries coberts
pel Servei de Teleassistència.
MUNICIPIS

PERSONES
APARELLS
ATESES

MUNICIPIS

PERSONES
APARELLS
ATESES

Aiguaviva

4

4

Madremanya

Bescanó

44

39

Quart

30

25

Bordils

15

15

Salt

330

295

Campllong

6

6

Sant Andreu Salou

1

1
17

Canet d'Adri

8

7

6

6

Sant Gregori

20

Cassà de la Selva

132

123

Sant Joan de Mollet

5

3

Celrà

49

46

Sant Jordi Desvalls

17

17
41

Cervià de Ter

12

9

Sant Julià de Ramis

46

Flaçà

18

18

Sant Martí de Llèmena

3

3

Fornells de la Selva

31

26

Sant Martí Vell

3

3

Juià

1

1

Sarrià de Ter

103

92

Llagostera

75

69

Vilablareix

21

18

Llambilles

11

11

Viladasens

4

4

MODEL COL·LABORATIU ENTRE ELS SERVEIS SOCIALS I
ELS SERVEIS SANITARIS DEL GIRONÈS
El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, des del 2014, porta a
terme el desplegament d’un projecte col·laboratiu d’atenció integrada
conjuntament amb 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. L’objectiu és abordar conjuntament l’atenció de casos i
compartir sistemes d’informació.
En aquest sentit, el projecte s’ha materialitzat a través de la 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. Una iniciativa, que pel
resultats obtinguts, va ser presentada a la 15a Conferència Internacional
sobre Atenció Integrada el març de 2015 a Edimbuirg , amb la participació
dels tècnics d’ambdós organismes col·laboradors.

[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.

PROGRAMES D’INFÀNCIA I FAMÍLIA
Servei d’Atenció a la Infància i Adolescència del
Gironès (SEAIA)
El SEAIA del Gironès és un equip interdisciplinari format
per professionals de la psicologia, el treball social, la
pedagogia i l’educació social, i té com a objecte la prevenció,
diagnòstic, tractament i seguiment dels infants en risc
de desemparament, en situació de desemparament i/o
maltractament infantil i llurs famílies. El SEAIA 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
2015 ha estat de 244 (amb expedient obert a la DGAIA),
dels quals 50 han estat atesos per primera vegada aquest any.
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.
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[CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT ]
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Consell Comarcal del Gironès

MEMÒRIA D’ACTIVITATS2015

SERVEIS SOCIALS

En aquest marc, del mes d’octubre de 2014, la DGAIA ofereix
als SEAIA Gironès i SEAIA Municipal de Girona la possibilitat
de compartir un projecte de suport a famílies extenses; el
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 dels
SEAIA. Al llarg de tot el 2015 el SIFE ha atès 21 menors del
Gironès (1 de Sant Julià de Ramis, 3 de Sarrià de Ter, 1 de
Bescanó, 10 de Salt, 1 de Cervià de Ter, 1 de Celrà, i 4 de
Llagostera).

35

El PMAF es centra en la capacitació parental i suport de les famílies en
situació de risc social i amb infants a càrrec de 0-3 anys (extensible a 6
anys en casos d’especial risc o necessitat) dels municipis del Gironès i
Salt. Es pretén afavorir en el desenvolupament de bones pràctiques així
com la cobertura de necessitats bàsiques infantils de forma integral.
El programa es desenvolupa a través de 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
96 infants.
• Atenció grupal
L’objectiu és treballar el benestar infantil i les relacions maternofilials
per tal de fer una prevenció i detecció amb aquelles mares que s’hagin
pogut detectar certes dificultats a l’hora de relacionar-se amb els
seus fills en la gestió de conflictes. Durant aquest any s’han atès 132
famílies amb infants de 3 a 6 anys dels municipis de Salt, Quart, Cassà
de la Selva, Bescanó i Celrà.
• Atenció comunitària
Projecte amb l’objectiu d’arribar a la població en general i sensibilitzar
en els bons tractes en la infància a través de xerrades i tallers. Durant
aquest any s’ha dut a terme aquesta activitat a Celrà, Cassà de la
Selva, Bescanó, Cervià de Ter, Cassà de la Selva i Campllong.
• 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 aquest any s’ha repartit llet
núm. 1 a un total de 35 infants als municipis de Salt, Celrà, Sant Jordi
Desvalls i Sant Martí Vell.

Servei de suport psicològic - teràpia familiar
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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 2015 s’ha continuat potenciant
la intervenció al Gironès, i s’ha detectat un augment d’atencions de
casos de dones amb situació de violència masclista.

Durant el 2015 al Gironès s’han atès 131 usuaris/famílies amb un total
de 407 sessions programades. Per municipis, 52 han estat de Salt, 21
de Cassà de la Selva, 16 de Llagostera, 10 de Bescanó, 2 de Bordils, 4 de
Celrà, 2 d’Aiguaviva, 2 de Vilablareix, 5 de Flaçà, 2 de Sarrià de Ter, 2 de
Sant Julià de Ramis, 2 de Fornells de la Selva, 2 de Sant Gregori i 2 de
Quart. Les 7 restants, han estat derivacions de l’EAIA.

Projecte PORTA D’ACCÉS

Projecte d’Intervenció amb Joves REACTIVA’T

Durant l’any 2015 s’han atès 84 joves, 43 de Cassà de la Selva i 41
de Llagostera. D’aquests, 47 han estat derivats per la SBAS d’aquests
municipis, 10 dels instituts de secundària, i la resta han arribat de
forma autònoma o han estat derivats per altres serveis o entitats dels
municipi.

El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt ha portat a terme aquest
any 2015 el projecte d’intervenció amb joves REACTIVA’T, basat en la
integració socioeducativa per aconseguir una educació integral dels
joves i adolescents de la comarca en els seus processos de socialització,
i per a donar sortida a les seves necessitats a través de l’educació en
idees, valors, habilitats socials, actituds i maneres de fer. El projecte s’ha
desenvolupat a través de la posada en marxa de tallers de fusteria, de
fotografia i de medi natural, que ha comptat amb la participació de 115
joves (86 nois i 29 noies) de 12 a 18 anys del Gironès.
• Taller de fotografia. Fotoacció
El taller d’habilitats socials Fotoacció és un projecte socioeducatiu
que enguany ha quedat integrat al projecte REACTIVA’T. La dinàmica
del taller ha consistit a realitzar petites activitats de descoberta de la
fotografia per a treballar una exposició final. L’objectiu ha estat que els
joves participants reflexionessin sobre valors com la motivació personal,
l’autocontrol, la paciència i la constància, l’autoestima i la creativitat.
En total hi han participat 46 joves dels municipis de Salt, Campllong,
Celrà, Sant Gregori i Bordils.
• Taller de medi natural
El taller s’ha portat a terme durant els mesos de gener a juliol de 2015
amb la participació de 5 joves ( 3 nois i 2 noies) d’edats compreses
entre els 13 i 16 anys i procedents de famílies gambianes, marroquines i
hondurenyes empadronades a Salt. L’activitat ha consistit a construir un
seguit de caixes niu per a ocells en diversos punts de les deveses de Salt.

El projecte d’acompanyament i seguiment de joves en risc d’exclusió
formativa i laboral PORTA D’ACCÉS és un dispositiu de suport
a adolescents i joves de 16 a 21 anys, amb l’objectiu de potenciar la
seva permanència dins del sistema educatiu o millorar la transició
escola - treball.

Programa de prevenció a les drogodependències
El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt ha continuat
desenvolupant un programa de prevenció a les drogodependències
amb accions de grup i comunitàries de prevenció per a joves i les
seves famílies. S’han portat a terme tallers, exposicions 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, durant el 2015,
s’han realitzat 119 tallers en 10 centres educatius (de Salt, Cassà
de la Selva, Campllong, Fornells de la Selva, Vilablareix, Bescanó,
Llagostera i Celrà) en el quals s’ha comptat amb 2.675 participants.
El conjunt d’activitats realitzades han inclòs accions que han permès
implicar, a més dels joves i les seves famílies, diversos recursos
comunitaris i diferents agents socials com són professorat, educadors,
serveis sanitaris, monitors, cossos i forces de seguretat i tècnics de
joventut. L’objectiu metodològic de la intervenció de les diverses
activitats ha estat basat principalment a informar i sensibilitzar sobre
els factors de risc i la millora de la comunicació amb adolescents.

PROGRAMES D’INCLUSIÓ I ATENCIÓ A L’EXCLUSIÓ SOCIAL
Programa d’aliments de la comarca del Gironès
El Programa d’aliments de la comarca del Gironès ha experimentat
un canvi molt significatiu amb el desenvolupament de tres projectes
principals: el Rebost Comunitari, l’Espai Cuina i l’Hort Social i Comunitari.
• El Rebost Comunitari
El projecte Rebost Comunitari ofereix lots d’aliments a persones que
es troben en situació de vulnerabilitat socioeconòmica i no poden
cobrir aquesta necessitat, i que mantenen un seguiment a través dels
Serveis Bàsics d’Atenció Social (SBAS). Aquests aliments provenen
majoritàriament del Programa d’Ajuda Alimentària del Fons d’Ajuda
Europeu per a les Persones més Desfavorides (FEAD), el qual té com a
objectiu principal promoure la cohesió social i disminuir la pobresa a la
Unió Europea.
Quant a dades, 757 persones s’han beneficiat al Gironès d’aquest
projecte (109 de Sarrià de Ter, 14 de Cervià de Ter, 69 de Flaçà, 12 de
Sant Joan de Mollet, 12 de Sant Jordi Desvalls, 30 de Sant Martí Vell,
6 d’Aiguaviva, 25 de Fornells de la Selva, 47 de Quart, 65 de Bordils, 11
de Vilablareix, 29 de Medinyà, 88 de Sant Julià de Ramis i 240 de Celrà).
El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt aquest any ha tornat a donar
suport logístic a la campanya del Gran Recapte d’Aliments, organitzada
des del Banc d’Aliments els dies 27 i 28 de novembre de 2016. Enguany
s’hi han adherit 11 municipis de la comarca i s’ha recaptat un total de
2.536,09 kg d’aliments.
• Espai Cuina
El projecte Espai Cuina ofereix diversos tallers emmarcats a cobrir
necessitats bàsiques de persones/famílies de forma participativa i
saludable i a través de l’aprenentatge. Quant a dades, un total de 379
persones han participat en els cursos de cuina saludable i econòmica
en temps de crisi (40 de Sarrià de Ter, 28 de Sant Jordi Desvalls, 33 de
Sant Julià de Ramis, 7 de Medinyà, 32 de Quart, 54 de Bordils, 20 de
Sant Martí Vell, 32 de Cervià de Ter i 133 de Celrà).

• Taller de fusteria

• Hort Social i Comunitari

Al municipi de Salt, 41 joves de 13 a 23 anys han participat en els
diferents grups dels tallers de fusteria. L’activitat ha consistit a realitzar
treballs per les escoles Gegant del Rec i Les Arrels, per la Llar d’Infants
El Lledoner i per a la millora de les tanques separadores dels parcs del
municipi. Es tracta d’una activitat que serveix per a treballar les actituds
prosocials d’aquests joves fomentant la seva col·laboració a la vida
comunitària.

Els horts socials comunitaris són una iniciativa terapèutica i participativa
que dóna l’oportunitat a les famílies, individus i grups que ho desitgin a
autoproduir productes d’horta a través de la creació d’una xarxa d’horts
socials comunitaris per a l’autoconsum. Al mateix temps contribueixen
i col∙laboren amb el Programa d’aliments de la comarca del Gironès. Pel
que fa a dades, s’ha comptat amb la participació de 271 persones de 6
municipis del Gironès (36 de Sant Joan de Mollet, 98 de Llagostera,
41 de Cervià de Ter, 44 de Celrà, 22 de Quart i 30 de Cassà de la Selva).

A la comarca, 21 joves de Celrà, Campllong, Llagostera, Flaçà, Bordils
i Sant Martí Vell han participat en els tallers de fusteria que ha dut a
terme el Consorci. Entre els diferents treballs, han elaborat jocs lúdics
i estructures de joc pels patis de les escoles. L’objectiu de l’activitat ha
estat reforçar l’autoestima i la creativitat d’aquests joves.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS2015

Programa maternoinfantil i d’atenció a la família

Consell Comarcal del Gironès
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El Programa Salut i Crisi, impulsat per Dipsalut de la Diputació de
Girona, té com a objectius donar suport econòmic, articular i integrar els
dispositius creats per donar resposta a la crisi econòmica i contribuir a
reduir els impactes en la salut de les persones. El programa serveix, a la
vegada, per a promoure estratègies d’innovació social en les polítiques
públiques. En aquest sentit, i en el marc d’aquest programa, el Consorci
de Benestar Social Gironès-Salt ha impulsat el projecte Espai Laboral
amb l’objectiu d’incentivar l’ocupació de la comarca per a persones
aturades de llarga durada i col·lectius amb especial vulnerabilitat. A
l’Espai s’ha comptat amb representants del Consorci, de les entitats del
tercer sector i de les oficines de Promoció Econòmica locals i comarcals.

Amb l’objectiu de crear sinergies en ocupació i ampliar les oportunitats
laborals de persones amb atur de llarga durada, L’Espai Laboral del
Gironès va organitzar el divendres, dia 19 de juny, la Jornada “Crisi,
ocupació i vulnerabilitat. Nous reptes”. L’acte va comptar amb
l’assistència d’una cinquantena de persones provinents de les diferents
administracions municipals, del món empresarial, de les entitats del
tercer sector, de les àrees de Promoció Econòmica i dels Serveis Bàsics
d’Atenció Social de la comarca.
El projecte ha servit també per a contractar dos tècnics/es a través de
Càritas que han realitzat accions d’orientació a persones en recerca
laboral a Bescanó, Quart, la Vall de Llémena i Sant Julià de Ramis.
D’altra banda, s’han portat a terme accions de suport en prospecció
d’empreses/intermediació a Celrà, Salt, la Vall de Llémena, Sant Julià de
Ramis i Llagostera.

Projecte comarcal de prevenció i pal·liació de la pobresa
energètica del Gironès

38

Cada vegada hi ha més persones amb dificultats per a cobrir les
necessitats bàsiques de gas, electricitat o aigua i que, per tant, pateixen
pobresa energètica. Per aquest motiu, el Consorci de Benestar Social
Gironès-Salt, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Gironès i
Ecoserveis, va iniciar el Projecte comarcal de prevenció i pal·liació de
la pobresa energètica per implementar mesures de prevenció de la
pobresa energètica a les llars més vulnerables (mitjançant auditories
energètiques), per formar i assessorar als equips del SBAS en aquesta
matèria i per crear una Taula Comarcal amb la representació de les

diferents administracions, i la participació de diferents agents socials i
econòmics implicats.
Durant aquest any s’han realitzat 85 auditories energètiques a llars en
situació de pobresa energètica del Gironès, a partir de la derivació dels
Serveis Bàsics d’Atenció Social. Així mateix, s’han realitzat 5 xerrades de
sensibilització sobre la prevenció i la reducció de la despesa energètica,
i s’han portat a terme una sessió formativa i diversos assessoraments
individuals amb els tècnics dels SBAS del Gironès.
En relació amb la Taula Comarcal contra la pobresa energètica del
Gironès, durant el 2015 s’han realitzat 12 reunions. Aquesta taula té
com a objectiu principal establir sinergies de col·laboració i d’intercanvi
d’informació entre tots els agents institucionals, socials i econòmics
implicats. N’han format part, a més del Consell Comarcal del Gironès
i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, els ajuntaments de la
comarca, les entitats del tercer sector, les comercialitzadores d’energia
locals i d’energies renovables, el Gremi d’Instal·ladors de Girona i les
companyies distribuïdores d’aigua de la comarca.
D’altra banda, els SBAS del Gironès han continuat tramitant ajuts
econòmics per a garantir els subministraments de gas, llum i aigua
a persones i/o famílies en situació de màxima vulnerabilitat social.
Enguany s’han destinat 47.595,44 € que han servit per a tramitar 368
sol·licituds (248 a Salt i 120 a la resta dels municipis del Gironès) i
atendre així un total de 892 persones.

PROGRAMES D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
Servei d’acollida i integració a persones estrangeres
immigrades
L’any 2010 s’aprova la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les
persones immigrades i les retornades a Catalunya, que regula com ha
de ser l’acollida de les persones nouvingudes. Així mateix, a finals del
2014 s’aprova el DECRET 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis
d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya,
que concreta la implementació del que estableix la llei esmentada. En
aquest sentit, es contempla el dret a un certificat d’acollida, a través
de l’assoliment de 3 mòduls formatius basats en les competències
lingüístiques, coneixements laborals i coneixement de la societat
catalana i del seu marc jurídic.
NOM CURS
Cursos de conversa en català
i de millora de la capacitació

NOMBRE
TOTAL
CURSOS 2016 PARTICIPANTS
3

MUNICIPIS

61

Flaçà, Celrà i Bordils

Cursos sobre coneixement
de la societat catalana i el seu
marc jurídic

3

44

Bescanó, Celrà,
Bordils, Sant Gregori
i Llagostera

Cursos sobre coneixements
laborals

2

28

Celrà i Bordils

El Servei d’Acollida del Gironès, a més d’oferir un itinerari formatiu
adreçat a persones estrangeres, també ofereix atenció i acompanyament
individualitzats per tal d’informar i assessorar la persona d’acord amb
les seves necessitats. Aquest 2015 s’han realitzat un total de 654
serveis d’atenció individualitzada i acompanyament: 70 a Bordils,
558 a Celrà, 25 a Flaçà i 1 a Sant Martí de Llémena.
D’altra banda, el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt ha continuat
comptant amb un servei de traducció i interpretació cultural gestionat
per l’agent d’acollida conjuntament amb una borsa de traductors i/o
intèrprets culturals. El servei dóna suport als diferents agents socials
del territori amb la finalitat d’evitar barreres lingüístiques i culturals, i
per a facilitar la comunicació i la comprensió mútua, així com la correcta
transmissió d’informació amb la ciutadania nouvinguda d’origen
estranger. Durant l’any 2015 s’han realitzat 108 serveis: 5 a Bordils,
1 a Cassà de la Selva, 41 a Celrà, 1 a Cervià de Ter, 4 a Flaçà, 2 a Juià,
8 a Llagostera, 10 a Quart, 15 a Salt, 1 a Sant Jordi Desvalls, 4 a Sant
Julià de Ramis i 16 a Sarrià de Ter.

Servei de prevenció i mediació de conflictes

D’altra banda, s’han dut a terme dos projectes d’intervenció
comunitària a Celrà i a Quart. Els objectius d’aquestes intervencions
comunitàries han estat la comunicació intercultural, la prevenció i la
sensibilització en temes de civisme i convivència i el foment de processos
d’interacció positiva davant les diferències culturals en educació. En
aquest sentit, s’ha treball conjuntament amb l’Associació de Dones
Africanes de la Llera del Ter, l’Associació de Musulmans de Bordils, Celrà
i Flaçà, l’Associació de Dones Marroquines de Celrà i s’ha dut a terme un
conjunt d’intervencions i accions al barri d’Habitatges Barceló de Quart
i amb el col·lectiu d’origen romanès d’ètnia gitana de Celrà.

PROGRAMES I SERVEIS D’ATENCIÓ A LA DONA
El Servei d’Informació i Atenció a les Dones: SIAD
Gironès-Salt
El SIAD va adreçat a totes les dones del Gironès i ofereix informació,
orientació i assessorament legal en aspectes d’àmbit laboral, jurídic,
social, personal i familiar. Durant l’any 2015, el SIAD als municipis del
Gironès ha atès a un total de 128 dones a Salt i 27 dones a la resta
del Gironès.

Es tracta d’un servei de gestió i resolució de conflictes basat en el
diàleg i el respecte, que ajuda que les persones i/o col·lectius que
tenen un conflicte o problema puguin arribar a un acord satisfactori
per a tothom. Ofereix tres línies d’intervenció envers la mediació i la
resolució de conflictes: tallers formatius i de sensibilització, mediacions
interpersonals i intervencions comunitàries.

Atenció a la Dona-Resposta urgent. Serveis Bàsics
d’Atenció Social

L’any 2015 s’han realitzat 25 mediacions interpersonals, que s’han
distribuït de la següent manera: 5 a Bescanó, 6 a Celrà 1 a Flaçà, 2 a
Llagostera, 1 a Madremanya, 3 a Quart, 4 a Sant Julià de Ramis i 3 a
Sarrià de Ter. S’han atès un total de 41 persones.

Tallers d’empoderament per a dones

RESULTAT FINAL

CASOS

FI INTERVENCIÓ

3

ACORD TOTAL

4

ACORD PARCIAL

2

SENSE ACORD

2

NO VOLUNTARIETAT

8

NO MEDIABLE

2

EN SEGUIMENT

4

TOTAL

25

S’han realitzat un total de 49 intervencions comunitàries de caràcter
més puntual, distribuïdes de la següent manera: 1 a Bordils, 41 a Celrà,
2 a Flaçà, 1 a Llagostera i 4 a Quart. Les intervencions realitzades han
estat bàsicament comunitats de veïns, amb la finalitat de facilitar i
millorar la convivència entre els veïns. Hi han participat un total de 150
persones.

Els Serveis Bàsics d’Atenció Social del Consorci, ubicats en cada municipi
del Gironès, han atès 18 dones (13 a Salt i 5 al Gironès), per a les quals
s’ha hagut de procedir a una resposta urgent perquè es trobaven en
situació de violència.
Es tracta d’un conjunt d’activitats destinades a reflexionar sobre els rols
de gènere i els diferents estereotips a partir de dinàmiques grupals i
amb l’objectiu de prendre consciència de la pròpia experiència. Enguany
s’han dut a terme 8 tallers en els municipis de Salt, Vilablareix, Quart,
Bescanó, Sant Gregori i Celrà.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS2015

Espai Laboral del Gironès. Programa Salut i Crisi
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Tallers de prevenció de les violències als centres educatius
El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt ha continuat oferint als
centres d’educació primària i secundària un conjunt de tallers que
tenien com a objectiu treballar i reflexionar entorn a les situacions
d’assetjament o abús entre els alumnes (més conegut com a Bullyng) i
les conductes abusives en les relacions afectives en l’etapa adolescent.
Enguany s’han dut a terme 64 tallers en 22 centres dels municipis de
Llagostera, Cassà de la Selva, Vilablareix, Celrà, Salt, Quart i Sant Julià
de Ramis. Han participat en els tallers un total de 1.432 alumnes i hi han
estat presents un total de 54 membres dels diferents equips docents
i/o educatius.
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MUNICIPIS

Amb l’aprovació de la Llei estatal de dependència es reconeix un nou
dret universal i subjectiu, es crea el Sistema per a l’Autonomia i Atenció a
les Dependències que acorda el barem del grau i nivell de dependència,
i es coordinen equips interdisciplinaris i intercomarcals impulsats per la
Generalitat de Catalunya. El dictamen resultat de la valoració indicarà
al mateix temps la cartera de serveis i prestacions econòmiques a què
té dret 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 2015
s’han realitzat 3.514 PIA, cosa que representa un 94,22 % d’assoliment.
MUNICIPIS

NOMBRE PIA
REALITZATS

MUNICIPIS

NOMBRE PIA
REALITZATS

MUNICIPIS

INT. TERÀPIA AJUTS
OCUPACIONAL TÈCNICS

Aiguaviva

4

3

Madremanya

1

-

Bescanó

20

16

Quart

27

16

Bordils

5

2

Salt

59

53

Campllong

4

3

St Andreu Salou

Canet d'Adri

1

-

Sant Gregori

Cassà de la Selva

36

11

Celrà

19

9

Cervià de Ter

5

Flaçà
Fornells de la Selva
Juià

-

-

13

11

St Joan de Mollet

-

1

St Jordi Desvalls

-

-

-

St Julià de Ramis

8

2

4

1

St Martí de Llémena

2

3

12

5

Sant Martí Vell

-

-

2

1

Sarrià de Ter

21

27

Llagostera

67

27

Vilablareix

5

6

Llambilles

6

5

Viladasens

-

-

Aiguaviva

22

Madremanya

9

Ajuts econòmics per a transport adaptat

Bescanó

241

Quart

76

Bordils

59

Salt

Campllong

21

Sant Andreu Salou

Canet d'Adri

37

Sant Gregori

251
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, els
poden sol·licitar directament els beneficiaris, en modalitat de beques
socioeconòmiqes individuals, o bé les entitats de transport adaptat en la
modalitat d’ajuts per a transport col·lectiu. Enguany, s’han concedit 51
ajuts individuals i 5 ajuts per a transport col·lectiu (dels quals hi ha 63
beneficiaris) amb un total de 16 rutes pel Gironès.

1.102
5

Cassà de la Selva

398

SantJoan de Mollet

Celrà

192

Sant Jordi Desvalls

31

Cervià de Ter

44

Sant Julià de Ramis

137
16

Flaçà

66

Sant Martí de Llémena

Fornells de la Selva

64

Sant Martí Vell

Juià

12

Sarrià de Ter

252

Llagostera

383

Vilablareix

45

Llambilles

17

Viladasens

6

6

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 2015, s’han gestionat un total de 202 ajuts tècnics i s’han
realitzat un total 321 intervencions del Servei de Teràpia Ocupacional.
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INT. TERÀPIA AJUTS
OCUPACIONAL TÈCNICS

Servei de Foment de l’Envelliment Actiu
• 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 166 persones en els 10 tallers
organitzats als municipis Bordils, Campllong, Llagostera, Medinyà i Sant
Julià de Ramis.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS2015
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• 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 2015, 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, s’han organitzat 9 sessions de
cinema amb una mitjana de 79 persones per sessió.
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Escenaris 2015 (Teatre al Gironès) és un projecte de dinamització teatral
que mancomuna la programació de disset ajuntaments de la comarca. Coorganitzat pel Consell Comarcal del Gironès i la Diputació de Girona, compta
amb la direcció i coordinació de l’Àrea de Cultura del Consell Comarcal del
Gironès i la producció executiva de La Troca.
Escenaris és un projecte cultural entre municipis que pretén fer arribar la
cultural a qualsevol municipi de la comarca i que es basa en els següents
pilars:
• Prop del 50% del públic d’una obra que es representa en una població prové
d’un altre municipi de la comarca.
• La programació de tots els pobles es difon en els 27 municipis de la comarca
i per tota la demarcació de Girona.
• Compartir informació i coneixements tècnics entre els 17 programadors.
• La programació de la comarca està coordinada, fet que evita coincidències
innecessàries.
Els ajuntaments que enguany hi han participat, 17 en total, són els de
Bescanó, Bordils, Campllong, Cassà de la Selva, 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.
Al llarg de les 11 edicions realitzades són ja més de 700 els espectacles
de teatre professional que s’hauran presentat dins Escenaris. Molts d’ells
no haurien vist la llum sense l’estímul d’aquest projecte. Amb les xifres a
la mà, s’afirma que Escenaris representa un gran recurs estratègic per al
desenvolupament del sector teatral.
També destaca l’increment en el nombre de representacions, de les 30 del
primer any, a les 90 d’aquesta darrera edició.
En l’edició 2015 també s’ha continuat per segon any consecutiu amb la
col·laboració de l’Associació de Pallassos d’Hospital de Girona Xaropclown.
Com a novetat, el 2015 es va implementar un nou sistema de descomptes,
les entrades EVA (entrades amb valor afegit), les quals estan pensades
per fomentar la mobilitat dels espectadors d’un municipi a l’altre, ja que
els descomptes s’aconsegueixen presentant entrades adquirides en una
localitat diferent a la que programa l’espectacle. Són una invitació a conèixer
els diferents teatres i espais culturals que formen part de la programació.
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 el cafè teatre de Les
Nits del Coro de Sarrià de Ter.
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CULTURA

La xifra d’espectadors d’Escenaris 2015 ha estat de 14.900 en total, per
un total de 90 representacions. 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.

Espectadors per any (2005-2015)
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Bescanó
24 gener - 21 h: La marató de Nova York / Sala Trono
31 gener - 21 h: El Pillo / Cascai Teatre
1 febrer - 18 h: L’Avar de Molière / Pelmànech
22 febrer - 12 h: Hansel i Gretel / La Roda Produccions
28 febrer - 21 h: La Ratonera / Olympia Metropolitana i Nearco Producciones
7 març - 21 h: Informe per una acadèmia / Gatcapat i Temporada Alta
13 març - 21 h: Temps / Teatre de Guerrilla
21 març - 21 h: Allegro / Cor de Teatre
27 març - 21 h: New Order / Flyhard
11 abril - 21 h: Animals de Companyia / La Mandanga
19 abril - 18 h: Do not disturb / Vaiven Circo
24 abril - 21 h: Només un anunci / Guanyadora
3 maig - 18 h: Lari Poppins / Mag Lari
Bordils
6 febrer - 21 h: TOP TEN - Les deu frases que mai has de... / La Minúscula
15 març - 18 h: La caputxeta verda. Ai! Vermella / La Minúscula
20 març - 21 h: Esperant Fonalleras / La Troca
Campllong
8 març - 18 h: El vestit nou de la Caputxeta amb botes / Pa Sucat
Cassà de la Selva
7 juny - 12 h: Déjà Vu / Mag Edgard
Celrà
18 gener - 19 h: Distancia siete minutos / Titzina Teatre
25 gener - 18 h: Un conte de les mil i una nits / La Planeta
7 febrer - 21 h: From lost to the river / Xevixavixou
8 febrer - 18 h: Cabaret Patufet / Samfaina de Colors
15 febrer - 18h: Ni piu al bosc / Terranegra
1 març - 18h: El petit elefant / Centre de Titelles de Lleida
14 març - 21h: A cau d’orella / Gerard Quintana + Xarim Aresté
15 març - 18 h: L’endrapasomnis / Teatre al Detall
11 abril - 21 h: Jo tinc un amic que... / Peyu
12 abril - 18 h: Com gat i gos / Teatre Animal
18 abril - 21 h: El drac d’or / Factea Produccions
26 abril - 18 h: El conte de la lletera / Xip xap Teatre
29 abril - 19:30 h: Explica la dansa moderna i contemporània / Toni Jodar
9 maig - 21 h: Sortir per la finestra / Marc Parrot
Cervià de Ter
23 abril - 17 h: Un món (i un munt!) de dracs / Tanaka Teatre
9 maig - 21 h: TOP TEN – les deu frases que mai has de... / La Minúscula
Flaçà
25 abril - 21 h: Déjà Vu / Mag Edgard
Fornells de la Selva
25 gener - 12 h: La vaca que canta (va d’òpera) / Poca Cosa Teatre
8 març - 19 h: TOP TEN – les deu frases que mai has de... / La Minúscula
26 abril - 12 h: L’avi Tonet / Jordi del Rio
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Llagostera
18 gener - 18 h: Bambi / El Repià Produccions
7 febrer - 22 h: El primer hivern / Meraki Ensemble
8 febrer - 18 h: Miranius / Pamipipa
7 març - 22 h: HOTOT / Cascai
15 març - 18 h: Contes per contar, cantar i recitar / Rosa Fité
20 març - 22 h: Si no ens paguen, no paguem! / Teatre de l’Enjòlit
25 abril - 22 h: Pensaments secrets / Àlex Casanovas & Mercè Pons
24 maig - 18 h: CIRC A TRES PISTES / Tot Circ
26 maig - 17 h: ALTÈTIC PÀNXING GIM / Pa Sucat

Madremanya
20 juny - 22 h: El Pillu / Cascai
13 juny - 19 h: Un glop de xarop / Xaropclown
Quart
14 març- 21 h: Els fruits de la passió / La Minúscula
11 abril - 18 h: Orelles de xocolata - Avui fem Rock! / Orella Activa - La Xocobanda
7 juny - 18 h: L’home roda / Professor Karoli
Salt
31 gener - 21 h: El testamento de María / CDN i Festival Grec 2014
21 febrer - 21 h: El cinquè hivern (procés de treball) / Mal Pelo
27 febrer - 21 h: La Plaza del Diamante / Teatro Español
6 març - 21 h: Santa Nit (una història de Nadal) / Bitó Produccions i La Brutal
14 març - 21 h: Idiota / Sala Muntaner
15 març - 12 h: Zaquizamí / Roberto G.Alonso
22 març - 12 h: Concert per a nadons: suite núm. 1 - Els... / Temporada Alta i El Canal
22 març - 16 h: Concert per a nadons: suite múm 1 - Els... / Temporada Alta i El Canal
11 abril - 21 h: La carta / Paolo Nani
19 abril - 12 h: La bella i la bèstia / Veus Veus
25 abril - 21 h: El bon lladre / Iria Produccions
26 abril - 17 h: Orelles de xocolata - Avui fem rock! / Orella Activa - La Xocobanda
8 maig - 21 h: Una jornada particular / La Perla 29
17 maig - 18 h: Dansalt - Seed’s 15 / CobosMika i Nou Espiral
12 juny - 21 h: El crèdit / Bitò Produccions i Focus
13 juny - 18 h: El crèdit / Bitò Produccions i Focus
Sant Gregori
18 gener - 12 h: El carreró de les bruixes / Poca Cosa Teatre
25 gener - 18 h: Dones com jo / T de Teatre
15 febrer - 12 h: 5 contes diferents / Produccions Essencials
15 març - 12 h: Rondallaire / Cesc Serrat
22 març- 19 h: El crèdit / Bitò Produccions i Focus
Sant Jordi Desvalls
26 abril - 12 h: Nee Naw!! Campi Qui Pugui
Sant Martí Vell
27 juny - 22.30 h: Petits fours / L’invisible Titelles
28 juny - 19.30 h: Blau marí / Pinotxo en Bicicleta
28 juny - 20.30 h: L’arbre de les sabates / Pea Green Boat
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Sarrià de Ter
22 gener - 21.30 h: Matx d’Improvisació / Diferents actors i actrius comar. Gironines
5 febrer - 21.30 h: Una tarda normal on els peixos cantaven / Som Teatre
19 febrer - 21.30 h: El ballet de bombillas / Burbujas de Soda
5 març - 21.30 h: Pau I i el Conqueridor / Teatre a la Llauna i l’Avi Robert
19 març - 21.30 h: En la boca del lobo / Paganini
9 abril - 21.30 h: Música i Lletra / Comsona?
23 abril - 21.30 h: Juntos; dialogo de una soledad acompanyada / Fanny Giraud
7 maig - 21.30 h: Kilòmetres (working progress) / Meritxell Yanes Presenta
21 maig - 21.30 h: LP Mix / LP
Vilablareix
13 març - 12 h: Esperant Fonalleras / La Troca
20 abril - 18 h: Contes de la lluna sota les estrelles / Jomeloguisjomelo.com
22 abril - 18 h: Contes mirant a l’horitzó / Fes-t’ho com vulguis
15 maig - 22 h: Fastiguejadament enamorats / Cucumpidóo
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L’Escola de Teatre del Gironès (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.
El projecte acadèmic i el professorat ha estat a càrrec
del centre de Formació Teatral El Galliner.
El curs 2014-2015 ha comptat amb sis aules:
1. Bescanó
2. Fornells de la Selva
3. Llagostera A
4. Llagostera B
5. Sarrià de Ter
6. Vilablareix
En total aquest curs s’hi han matriculat 102 alumnes,
22 més que el curs anterior.
En finalitzar aquest curs, tots els alumnes
acompanyats de familiars i 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.
Com a principal novetat cal destacar la creació
de l’aula de Salt ubicada a la Casa de Cultura Les
Bernardes i que rep alumnes procedents de Girona,
de Salt i d’altres poblacions de la comarca.
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La programació d’aquesta edició ha comptat amb les següents
actuacions:

Aquest any s’ha organitzat l’11a edició d’Emergent (Festival d’Arts
Escèniques del Gironès), coorganitzat pel Consell Comarcal del Gironès
i l’Associació Fringe.

Celrà
Dijous, 2 de juliol
COSINS DE TARZAN (poesia)
TONA GAFAROT (música)
CIA. ZERO EN CONDUCTA (teatre
mim)
FALCIOTS NINJA (música)
BANDART (vídeo-dansa)
OBESES (música)
DAVID JULIÀ (foto-sketch)

Cervià de Ter
Divendres, 10 de juliol
JO JET I MARIA RIBOT (música)
MANEL ROSÉS (equilibris)
CIA. VOLAQUIVOL (circ)
QUARTET BROSSA (música)
PEP PLAZA (humor)
THE GRAMOPHONE ALLSTARS
BIG BAND (música)
DAVID JULIÀ (foto-sketch)

Quart
Divendres, 3 de juliol
CAMUT BAND (claqué-percussió)
LEONMANSO (música)
DUO LAOS (equilibris)
GUILLEM ROMA (música)
BANDART (vídeo-dansa)
MAZONI (música)
DAVID JULIÀ (foto-sketch)

Madremanya
Dissabte, 11 de juliol
GUIEM SOLDEVILA (música)
MAG ISAAC (màgia)
ROC CASAGRAN (poesia)
HALLDOR MAR (música)
ANDREU CASANOVA (monòleg)
LOS MAMBO JAMBO (música)
DAVID JULIÀ (foto-sketch)

Sant Gregori
Dissabte, 4 de juliol
CAMUT BAND (claqué-percussió)
TOM HAGAN (música)
SHAKTI OLAIZOLA
(contorsionisme)
MALI VANILI (música-humor)
CIA. MANOLO ALCÁNTARA
(teatre-circ)
TERÀPIA DE SHOCK (música)
DAVID JULIÀ (foto-sketch)

Vilablareix
Dijous, 16 de juliol
MARCEL TOMÀS & CASCAI
TEATRE (humor)
MONTREAL 76 (música)
MÀRIUS SERRA (rapsode)
LES ANXOVETES (música)
TEATRE NU (teatre musical)
LE CROUPIER “Esperança
Dinamita” (música)
DAVID JULIÀ (foto-sketch)

Sarrià de Ter
Dijous, 9 de juliol
EDUARD GENER (música)
FERNANDO POSE (malabars)
ÈRIC VINAIXA (música)
CIA. SILOSENOMECUELGO
(trapezi)
MAG POTA (màgia)
JOAN COLOMO (música)
DAVID JULIÀ (foto-sketch)

Fornells de la Selva
Divendres, 17 de juliol
ACCIÓ (música)
CIRC LOS (circ-malabars)
THE HANFRIS QUARTET (música)
TORTELL POLTRONA (pallasso)
ALBERT PLA (música)
DAVID JULIÀ (foto-sketch)

Els objectius d’aquest projecte són els següents: dotar als 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.
Aquests objectius estan consolidats per l’excel·lent resposta del
públic local, a la qual s’afegeix el públic itinerant interessat en aquesta
proposta. Per altra banda, es pot comprovar com el recorregut posterior
dels artistes emergents que hi 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.
Emergent és un festival amb un format diferent als molts altres que
es celebren per les mateixes dates: ofereix de manera molt dinàmica
una gran diversistat de propostes artístiques en cada sessió. També
l’assistència de públic marca grans diferències, car podem observar una
gran varietat, donades les facilitats que es creen en 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.
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[EMERGENT]
(FESTIVAL D’ARTS ESCÈNIQUES DEL GIRONÈS)

Consell Comarcal del Gironès

Consell Comarcal del Gironès

MEMÒRIA D’ACTIVITATS2015

CULTURA

Llagostera
Dissabte, 18 de juliol
COPA LOTUS (música)
SIRA BOVER (trapezi)
ÁLBARO CARMONA (monòleg)
CAÏM RIBA (música)
TEATRE NU (teatre musical)
SANJOSEX (música)
DAVID JULIÀ (foto-sketch)
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Ampliació d’horaris:

Visites

Aquest any també s’han ampliat sensiblement els horaris d’obertura,
amb un avançament a mitjan mes de març de l’horari de primavera-estiu,
i un endarreriment fins al novembre del d’hivern.

El nombre de visitants de l’edifici dels Banys Àrabs de Girona al llarg
d’aquest 2015 ha estat de 92.104 persones,la qual cosa representa un
increment de 3.330 visites respecte l’any anterior, i manté la tendència a
l’alça dels darrers tres anys.
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2014
2014

Amics de la Girona antiga / Amics de les Flors i els Jardins / Ajuntament de Girona

Simfònic - 13 de juny
Festival de concerts simultanis
Secrets BCN

0

2015

2015

Festivalot - 6 i 7 de juny
GRPOP Festivalot

Web

Bòlit, Centre d’Art Contemporani / Ajuntament de Girona

Les visites també han augmentat a la pàgina web dels Banys, de manera
considerable des dels 8.914 de l’any passat als 17.494 de l’actual.

Festival Mapping Girona - juliol i agost
Instal·lació

Usuaris únics que han entrat a la web
Nombre de vegades que un usuari ha entrat a la web
Apartats de la pàgina visitada

Project Manager Festival Internacional de Mapping / Ajuntament de Girona

17.494
25.301
123.246

Plafons informatius
El mes d’octubre es varen presentar els nous plafons informatius dels
Banys Àrabs. Aquests elements estan disposats en cada una de les sales
interiors de l’edifici. S’hi explica el funcionament de l’antic establiment
de banys, i es detallen els elements històrics més significatius.

Jornades europees del patrimoni a Catalunya - 9 i 10 d’octubre
Jornades de portes obertes amb diverses sessions de visites guiades
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
Ajuntament de Girona

Els plafons s’estructuren a l’entorn de dibuixos en els quals el visitant
pugui comprendre fàcilment com funcionava l’edifici: el sistema de
calefacció, els diversos usos de cada dependència, la situació del forn,
de la piscina… Juntament amb els textos en quatre idiomes, els dibuixos
i gràfics fan que ningú surti del monument sense una comprensió clara
del que era l’antic edifici de banys.

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

El projecte ha estat produït per l’Àrea de Cultura del Consell Comarcal i
realitzat per les empreses Culturània i Glam Comunicació, amb dibuixos
de Jaume Geli.

Joc de Trons

Obres de millora:
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Com cada any l’edifici dels Banys Àrabs acull diverses activitats culturals
que es complementen amb la visita al monument. Les activitats en el
marc del 2015 van ser:
Girona, temps de flors - maig
Exposició de muntatges florals

2013

8.000

2.000

Activitats:

El 2015 el Consell Comarcal del Gironès i la Diputació de Girona
han col·laborat en la realització de diverses obres de manteniment
del monument. Aquest obres han consistit en la remodelació de la
plataforma que facilita el pas per la sala del vestidor, la consolidació
de diverses zones del paviment i la substitució de diversos elements
deteriorats.
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[BANYS ÀRABS]
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Consell Comarcal del Gironès

Visita esmorzar empresa (activitat particular) - 17 de desembre
UBISOFT BARCELONA

Per al rodatge de la sèrie Joc de trons, l’edifici dels Banys Àrabs ha estat
un dels escenaris escollits com a decorat, juntament amb nombrosos
emplaçaments del barri vell de Girona. Per aquest motiu, durant els dies
de rodatge, l’ús va estar cedit a la productora de la sèrie.
Visites guiades
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.
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Aquest any s’ha posat en marxa un nou projecte que amb el nom d’Escola
d’Art i Creativitat del Gironès, i seguint les característiques de l’Escola
de Teatre del Gironès, ofereix cursos d’arts plàstiques en una primera
aula al Centre Cultural La Sitja de Fornells de la Selva, amb l’objectiu que
en els propers cursos de manera mancomunada es pugui implantar en
altres municipis.
El curs 2015 es va realitzar de gener a juny com a prova pilot, i el curs
2015-2016 està programat amb el seu calendari complet de setembre
a juny.

[AL GIRONÈS LLEGIM!]
En el darrer trimestre de l’any 2015 s’ha engegat una nova proposta que
ha de ser una realitat a partir del febrer del 2016. Sota el títol Al Gironès
llegim! i amb la participació dels ajuntaments d’Aiguaviva, Bescanó,
Bordils, Celrà, Fornells de la Selva, Llagostera, Salt, Sant Julià de Ramis,
Sarrià de Ter i Vilablareix, la iniciativa vol fomentar la lectura amb una
cinquantena d’activitats organitzades pels ajuntaments de la comarca.
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[ESCOLA D’ART I CREATIVITAT DEL GIRONÈS (EACG)]
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[PROPOSTA DE CURSOS
PER AL CURS 2015-2016]

[EXPOSICIONS]

• LLENGUA ANGLESA

Espigole

Pep Camps

• LLENGUA FRANCESA

Del 16/1 al 27/2 - Sala Sant Jordi

Del 15/5 al 12/6 - Sala Sant Jordi

• LLENGUA ALEMANYA

Roca / Carulla

Genís Carreras

• LLENGUA RUSSA

Del 15/1 al 27/2 - Sala Central

Del 18/6 al 30/9 - Sala Sant Jordi

• LLENGUA ÀRAB

E. González

Bosch Martí

• IOGA

Del 16/1 al 27/2 - Bern. Photo

Del 8/5 al 30/6 - Sala Central

• GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT

Espigole

Alumnes de l’EMBA

• ZUMBA

Del 12/1 al 27/2 - Sala 29M2

Del 3 al 31/7 - Sala Central

març [03] - abril [04]

Jordi Gamell

Amb l’esperit de fer més explícita la diversitat i posar-la en valor, s’han
generat diferents visites pedagògiques al nostre centre a partir de les
exposicions programades. S’han mantingut uns preus assequibles per
a la majoria de la població i s’ha intentat acostar els centres escolars
de primària, secundària i universitari a Les Bernardes amb èxits molt
diferents. S’està treballant per poder oferir projectes pedagògics
atractius, renovats i realitzats per professionals, ja que d’aquesta manera
es podrà fer extensiva la proposta de la Casa de Cultura Les Bernardes
als centres educatius.

• ACTIVITAT FÍSICA i de la SALUT

Pel que fa als cursos, aquest 2015 l’esforç s’ha focalitzat per oferir noves
propostes en idiomes, art contemporani i formació específica com és la
cessió d’una sala a l’Escola de Teatre de Gironès. No han tingut la mateixa
sort els cursos de fotografia, que el 2015 no s’han dut a terme per manca
d’inscripcions. La gran diversitat de cursos que es poden trobar a l’àrea
metropolitana de Girona fa pensar que l’especialització i la creació de
noves vies de formació puguin ser la clau de futur.
A banda de les activitats que s’organitzen directament, s’han cedit
diferents sales per a la formació de joves -Escola d’Adults de Salt-, per
a la formació de persones nouvingudes -Ajuntament de Salt o Càrites- i
per a la formació de professionals de l’educació -Facultat d’Educació de
la Universitat de Girona i el Grau d’Animació Sociocultural de l’Institut
Vallvera de Salt-. L’aula de salut ha tingut un increment important
d’alumnes i s’han programat nous cursos com la Zumba o el curs realitzat
conjuntament amb el Centre d’Atenció Primària de Salt per a persones
amb fibromiàlgia. Aquesta aula té uns resultats positius tant per a
nosaltres com per als usuaris que se’n beneficien.
Un altre front obert és el de la comunicació amb la renovació de la imatge
de la pàgina web. En aquesta es poden consultar totes les activitats i
exposicions, així com les notícies relacionades amb la Casa.

54

• PILATES i CONSCIÈNCIA CORPORAL
• ABDOMINALS, HIPOPRESSIUS i
• ESTIRAMENTS
• ARTS APLICADES
• L’ART CONTEMPORANI A DEBAT
(ORÍGENS, CISMES I MUTACIONS)

gener

[01]

- febrer

[02]

Monsó / Admetlla
Del 13/3 al 30/4 - Sala Sant Jordi
L. Gálvez
Del 16/3 al 27/3
J. Barris
De l’1/4 al 30/4 - Sala Central
M. Artalejo
Del 12/3 al 30/4 - Bern. Photo
Torres Monsó
Del 13/3 al 30/4 - Sala 29M2

maig

[05]

- juny

[06]

- juliol

[07]

[CESSIÓ SALA D’ACTES]
gener [01]
20 gener - Escola del Veïnat - Projecció Pel·lícula
febrer [02]
10 febrer - IES Salvador Espriu - Grup de Teatre
març [03]
5 març - IES Salvador Espriu - Grup de Teatre

12 març - IES Salvador Espriu - Grup de Teatre
19 març - CIU - Presentació candidat
23 març - Escola de Música del Gironès - Concert alumnes
25 març - IES Vallvera - Assaig teatre
27 març - Ajuntament de Salt - Nomenament filla adoptiva

abril [04]

8 abril - IES Vallvera - Assaig teatre
9 abril - IES Vallvera - Assaig teatre
10 abril - IES Vallvera - Sessió teatre
11 abril - Anglo School Salt - Pretesting Cambridge Exam
17 abril - Parròquies de Salt - Cinefòrum
24 abril - Concert Pep Poblet i Nito Figueras
28 abril - Estació Jove de Salt - Acte

maig [05]

9 Maig - PSC - Acte electoral
18 Maig - Debat electoral
19 Maig - Escola d’Adults de Salt - presentació llibre
20 Maig - Debat electoral TVGi
23 Maig - Universitat de Girona - Taller per a mestres
30 Maig - Universitat de Girona - Taller per a mestres

juny [06]

5 juny - Gramc - Sessió teatre
12 juny - Gramc - Sessió teatre
19 juny - Alfons Mateu - presentació llibre

Del 7/5 al 30/6 - Bern. Photo
Loo Zihan
Del 28/4 al 28/5 - Sala 29M2
Faixó
Del 8/6 al 31/7 - Sala 29M2

setembre [09] - octubre [10]
Genís Carreras
Del 18/6 al 30/9 - Sala Sant Jordi
Fonsu Mateu
Del 18/9 al 23/10 - Sala Central

juliol [07]
21 juliol - ANC - Xerrada informativa
setembre [09] 3 setembre - Grup de Teatre Amateur

10 setembre - Grup de Teatre Amateur
17 setembre - Grup de Teatre Amateur
24 setembre - Grup de Teatre Amateur

Maria Abras
Del 4/9 al 23/10 - Bern. Photo
Admetlla / Codinach.

octubre [10]

Del 4/9 al 23/10 - Sala 29M2

novembre [11] - desembre [12]
Manel Bayo
Del 6/11 al 18/12 - Sala Sant Jordi

novembre [11] 5 novembre - Grup de Teatre Amateur

12 novembre - Grup de Teatre Amateur
19 novembre - Grup de Teatre Amateur

Estrella Tallada
Del 5/11 al 27/11 - Sala Central

desembre [12] 3 desembre - Grup de Teatre Amateur

10 desembre - Grup de Teatre Amateur
17 desembre - Grup de Teatre Amateur
19 desembre - Escola de Música del Gironès - Concert de Nadal

Armen G.
Del 4/12 al 30/12 - Sala Central
Xavier Perich
Del 5/11 al 23/12 - Bern. Photo

1 octubre - Grup de Teatre Amateur
8 octubre - Grup de Teatre Amateur
15 octubre - Grup de Teatre Amateur
22 octubre - Grup de Teatre Amateur
29 octubre - Grup de Teatre Amateur
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El projecte de la Casa de Cultura Les Bernardes arriba al seu quart any
i assoleix els objectius que es van plantejar per a aquest 2015. D’una
banda, s’ha procurat l’exhibició de propostes contemporànies més
arriscades tant d’artistes amateurs com d’altres més consolidats.
Precisament, aquesta manera de programar les exposicions –afavorint
d’una banda, la possibilitat d’exposar a persones que tot just inicien el
seu camí en aquest món i, de l’altra, als professionals de l’art– és una
part important de l’èxit que s’ha aconseguit. No es pot deixar de banda
tampoc que la diversificació en les formes expositives també ha afavorit
aquest assoliment mantenint l’única sala amb exhibicions permanents
de fotografia, l’espai de reflexió vint-i-nou metres quadrats, la sala
Sant Jordi -seu del Laboratori d’Art Contemporani-, la Sala Central
destinada als artistes locals i amateurs i l’espai La Talaia on es poden
veure els resultats dels intercanvis i de la nostra col·laboració amb
les facultats de medicina i la Politècnica de la Universitat de Girona.
La diversitat és una característica fonamental de Les Bernardes atès la
seva història i la seva ubicació en un territori molt heterogeni i ric en
intercanvis culturals i socials com és Salt.
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CASA DE CULTURA LES BERNARDES

Aula 6

Duchamp

Escola d’Adults de Salt per portar a terme els cursos d’accés a la universitat per a
majors de 25 anys. De dilluns a dimecres al matí, entre els mesos d’octubre a juny.

De l’1/11 al 23/12 - Sala 29M2

Aula 1
L’Ajuntament de Salt utilitza l’aula per al curs d’acollida.
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El servei de recollida selectiva de vidre, paper i envasos mancomunat
a la comarca engloba 24 municipis, amb una població beneficiària
d’uns 89.000 habitants.
Aquest servei es presta amb contenidors iglús, de plàstic o metàl·lic,
amb contenidors de càrrega lateral o amb cubells/galledes, model porta
a porta de recollida de residus.

Del 2009 al 2012, tant les fraccions vidre com envasos van patir una
lleugera tendència a la baixa derivada per la crisi econòmica. Quant al
paper, s’observa una forta davallada, explicada pels continus robatoris,
que fan fer disminuir les dades de recollida. Actualment existeix un petit
repunt de les fraccions de paper i envasos, en canvi, el vidre ha anat una
mica enrere. Aquestes dades corresponen a la recollida selectiva de tots
els municipis del Gironès inclosos en el servei mancomunat; per tant
s’inclouen les dades de recollida del porta a porta de Vilablareix o de la
càrrega lateral de Sant Julià/Flaçà.
Fins al 2009, el Gironès se situava per sota de la mitjana de recollida
selectiva de Catalunya. A partir del 2013 estem per sobre.
El canvi de contenidors a Sant Julià de Ramis, el 2014, juntament amb
l’increment de contenidors d’envasos, la reducció de contenidors de
rebuig i una campanya de sensibilització, vam comportar un increment
durant el 2015 de la fracció vidre en un 12%, la fracció paper en un 12%
i la fracció envasos en un 31%. I situa la seva recollida selectiva en un 45
%, superior a les dades de la majoria de municipis que recullen els seus
residus amb contenidors.

El gràfic següent mostra l’evolució de la recollida selectiva dels últims
anys en el període 2009-actualitat, de tots els municipis del Gironès
inclosos en el servei mancomunat.

En relació amb les accions que ha portat a terme la gestió del servei, cal
destacar que com cada any s’han pintat uns 30 contenidors de selectiva,
per tal millorar la seva imatge. Així mateix, els ajuntaments han disposat
del servei d’ambientalització de festes, consistent en el proveïment i
el buidatge de diferents tipus de contenidors en els actes festius que el
municipi celebri.
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[GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS]
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Despeses RS
Cost servei
Ingressos servei
D-I

2012

2013

2014

2015

1.018.062 €
648.622 €
369.440 €

957.878,47 €
594.450,99 €
363.427,48 €

923.205,45 €
519.251,27 €
400.508,73 €

906.257,73 €
526.663,73 €
369.257,63 €

El 2015, es va licitar novament la venda del paper i cartró procedent del
servei de recollida selectiva. Aquesta licitació, adjudicada a l’empresa
Saica de Celrà, ha reportat uns majors ingressos en benefici de tots els
ajuntaments.
A finals d’any, els ajuntaments de Campllong, Llambilles, Fornells de la
Selva, Cervià de Ter i Sant Martí de Llémena van aprovar el canvi dels
contenidors de selectiva iglús cap a contenidors de càrrega lateral i es
va licitar el subministrament de 201 contenidors de selectiva (més 41
contenidors de rebuig per a Fornells de la Selva), amb preu de licitació
de 177.034,92 € s/IVA.
El compostatge casolà a l’alça
Actualment, al Gironès 813 habitatges gestionen els residus orgànics
mitjançant el compostatge.
L’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Gironès, a part de
distribuir el compostador, ha realitzat diverses visites d’assessorament
i seguiment per tal de garantir el bon ús del compostador. Les visites
de caràcter formatiu tenen com a finalitat assegurar que les persones
inscrites tinguin coneixement de les possibles incidències del
compostador i siguin capaces d’obtenir un compost de qualitat al final
del procés.

Altres serveis de recollida de residus municipals:
Nº AJUNTAMENTS

Kgs RECOLLITS 2015

18
15
16
8

268.553 kgs
1.210.320 Kgs
104.656 kgs
4730 kgs

Recollida de mobles i trastos vells
Recollida de la poda i restes de jardineria
Recollida de tèxtil
Recollida de l'oli vegetal

A les deixalleries de la comarca, durant el 2015, s’han gestionat en
total 2.429.576 kgs de residus amb 26.541 visites d’usuaris.
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En el següent quadre es detalla el resum econòmic del servei de
recollida de vidre, paper i envasos dels darrers 4 anys, marcat per
l’ajustament de la despesa. Aquest canvi es deriva de la baixada de les
compensacions econòmiques que es reben pels sistemes integrats de
gestió d’Ecoembes i Ecovidrio, a causa sobretot de la gran presència
d’impropis en els contenidors d’envasos.
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La recollida mancomunada de la fracció resta inclou 13 municipis
Durant el 2015, la fracció resta generada pels municipis que presten el
servei de forma mancomunada es continua traslladant a la planta de
triatge de Lloret de Mar, per al seu tractament. En aquesta planta de
triatge s’ha pogut recuperar un 53 % dels residus aportats: 5.449.960 kg
de residus que es van dipositar en el contenidor gris.
Cal destacar del servei de recollida de la fracció resta, el seguiment amb
GPS i les dades de pesatge individualitzades dels diferents contenidors,
que permeten realitzar estudis acurats de la producció de residus i el
servei preventiu i correctiu dels contenidors de càrrega lateral, associat
a la bona prestació del servei públic.
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248 jornades de neteja viària als municipis d’Aiguaviva, Campllong,
Canet d’Adri, Fornells de la Selva, Llambilles, Sant Julià de Ramis,
Medinyà, Quart, Sant Gregori, Madremanya.
Els 10 municipis comparteixen una màquina gran d’aspiració i l’equip
humà format per xofer i peó de neteja viària.

[SERVEI DE RECOLLIDA
ABANDONATS]

I

ACOLLIDA

D’ANIMALS

Durant el 2015, la tendència a la baixa en el nombre d’animals
abandonats iniciada tímidament l’any 2013 ha continuat. El 2015, el
nombre d’animals abandonats s’ha situat per sota dels 250, una dada
molt positiva i que no es repetia des d’abans del 2011..

TOTAL
GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER
TOTAL

2011

2012

2013

2014

2015

347
302
649

334
276
610

313
260
573

296
192
488

220
184
404

En relació amb aquestes dades, es detalla el següent:
• S’han acollit a la Protectora de Figueres 149 gossos i 71 gats
• S’han adoptat 60 gossos i 5 gats
• S’han retornat al seu propietari 48 gossos
• Han mort 6 gossos i 15 gats i s’ha practicat l’eutanàsia a 12 gossos i 36
gats
• A 1 de gener de 2016, romanen acollits a la Protectora 33 gossos
i 10 gats.
(23 gossos corresponen als acollits durant el 2015 i 10 gossos
corresponen a gossos acollits anteriorment al 2015; 6 gats corresponen
als acollits durant el 2015 i 4 corresponen a gats acollits anterior al 2015).
Cal esmentar que també s’han realitzat 53 serveis de recollida a
municipis sense entrada de l’animal a les instal·lacions de la Protectora
per diversos motius (no localitzats, no es poden capturar o bé apareix el
seu propietari).

[EDUCACIÓ AMBIENTAL]
Programa d’educació per al desenvolupament sostenible
El Programa es dirigeix als centres escolars, per tal que aquests puguin
identificar i valorar les problemàtiques ambientals que afecten el seu
dia a dia, actua-hi i comprendre el patrimoni natural de la comarca. El
curs 2014/15 un total de 4.165 alumnes han participat en alguna
de les 33 activitats del programa. Un total de 29 escoles, instituts i
associacions del Gironès han realitzat activitats.
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Quadre de les activitats del Programa d’educació per al desenvolupament
sostenible.

ÀMBIT TEMÀTIC

NOM DE L’ACTIVITAT

TIPOLOGIA

Aigua

• La capçalera de l’Onyar- els orígens del riu més gironí
• Les deveses de Salt- les últimes hortes i el museu de l’aigua
• Les rieres de les Gavarres: fauna, flora i ecologia
• El cicle de l’aigua
• Estalviem aigua
Biodiversitat
• El volcà de la Crosa- el volcà més gran
i espais naturals
• El puig de Cadiretes- entre el mar la plana
• La vall de St. Daniel
• L’empremta de les activitats humanes a les Gavarres
• Programa Girona ciutat natural
• Els productes de les Gavarres
• El planeta Terra: aire i aigua
Boscos
• El puig d’Adri i els gorgs de la riera de Canet- Mosaic de paisatges
• Sant Julià de Ramis- Talaia de cultures
• Els boscos de les Gavarres
• Els boscos i la biodiversitat
• El bosc de la terra baixa
• Els incendis a les Gavarres
Canvi climàtic
• El canvi climàtic
• “Un món diferent”
Energia
• Energies renovables
• Energia a casa: eficiència energètica a la llar
• Euronet 50/50
Flora i fauna
• Els ocells de les Gavarres- Sessió d’anellament científic d’aus
• Etnobotànica a les Gavarres: les plantes i els seus usos Consorci
de les Gavarres
Mobilita
Producció ecològica
• Visita a la granja Selvatana de Campllong
i desenvolupament
• L’agricultura ecològica a Sant Martí Vell
rural
• La granja: el paisatge agrícola
Ordenació del territori • L’agenda 21 comarcal: problemàtiques ambientals i actuacions
Residus
• Visita a plantes de tractament de residus
• La deixalleria s’atura a l’escola
• La recollida selectiva i el reciclatge
Salut i medi ambient
• La salut i el medi ambient

Visita
Visita
Visita
Visita
Xerrada
Visita
Visita
Visita
Visita
Visita
Visita
Visita
Visita
Visita
Visita
Xerrada
Visita
Visita
Xerrada
Taller
Taller
Taller
Taller
Visita-Taller
Taller
Taller
Visita

Taller
Visita
Xerrada
Xerrada
Xerrada

Resum de les activitats dutes a terme pel Consell Comarcal
ACTIVITAT
La recollida selectiva
El canvi climàtic
L’estalvi d’aigua
Visita a la deixalleria
Agenda 21: problemàtiques i actuacions
Salut i medi ambient
Visita a la granja la Selvatana
La deixalleria s’atura a l’escola
L’agricultura ecològica
Euronet 50/50
Eficiència energètica a la llar
TOTAL

a l’escola

fora de l’escola

alumnes en
pràctiques

Total
nre. alumnes

12
0
2
1
0
0
0
0
3
1
0
19

3
3
3
2
3
3
0
0
0
0
2
17

94+22

399+2.813*
34
234
24
34
34
0
0
70
50
24
3.716

116

*2.813 alumnes han participat en la campanya de foment de la recollida selectiva a Salt
realitzada pels estudiants de pràctiques i en la campanya d’implantació de la càrrega
lateral als barris de Vilaroja i Font de la Pólvora de Girona.
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[SERVEI DE NETEJA VIÀRIA]
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El dia 17 de març es va realitzar la presentació del Programa d’Educació
per al Desenvolupament Sostenible a l’alumnat de 1r de curs del cicle
de grau mitjà d’educació ambiental de l’IES Montilivi. Un total de 20
alumnes van assistir a l’exposició. Al final de la xerrada es van resoldre
dubtes, atendre consultes i debatre l’estat de l’educació ambiental a la
comarca.

Setmana Bio a l’Escola Forn d’Anells i a l’Escola Montserrat
L’Àrea de Medi Ambient ha col·laborat en la setmana Bio de promoció
de l’alimentació ecològica organitzada pel Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca del 29 de maig al 7 de juny.
Es van organitzar diversos tallers de promoció de l’alimentació
ecològica amb un total de 70 alumnes participants de l’Escola Forn
d’Anells de Fornells de la Selva i l’Escola Montserrat de Sarrià de
Ter. Les activitats començaren amb una exposició sobre alimentació
ecològica. Posteriorment, l’alumnat va participar en els jocs de la
maleta pedagògica de “L’hort a casa” i realitzaren visites a l’hort escolar.
Les activitats finalitzaren amb el tast de fruita ecològica gentilesa de
l’empresa de producció ecològica Biodrissa de Campllong.

Campanyes de sensibilització ciutadanes per a la correcta
gestió dels residus domèstics - Tallers creatius de residus a
la deixalleria de Salt
Amb motiu de la Setmana de la Prevenció de Residus, el cap de setmana
del 27 de novembre es van organitzar uns tallers a la deixalleria de Salt a
càrrec de l’empresa concessionària. En el taller es podia realitzar un sofà
amb palets o amb pneumàtics, o bé, un tres en ratlla, o una làmpada,
collarets, etc. Malgrat l’originalitat del taller, la assistència de pública va
ser inferior a la prevista pels organitzadors.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS2015

Xerrada informativa a l’alumnat del cicle de grau mitjà
d’educació ambiental de l’IES Montilivi
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[GESTIÓ ENERGÈTICA]

Altres actuacions a destacar

Mesures dels camps electromagnètics

Suport en el desenvolupament dels PAES

El mes de maig finalitzaven els mesuraments dels camps electromagnètics
dels llocs més 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 posterior redacció
i publicació dels diferents informes.

Durant el 2015 s’ha continuat oferint el suport en el desenvolupament
dels Plans d’Acció per l’Energia Sostenible (en endavant PAES), als nou
municipis que fins al moment l’havien redactat amb el Consell Comarcal
del Gironès.

• Continuïtat del Conveni amb l’Ajuntament de Girona, de suport tècnic
en l’àmbit de la gestió de residus i la neteja viària de la ciutat.

S’han mesurat les ones d’alta freqüència d’emissores de ràdio i televisió,
d’aparells de wifi, microones i telefonia mòbil, en unes freqüències
que operen de 100 KHz a 8 GHz. La legislació espanyola i catalana (RD
1066/2001) estableix que cap instal·lació podrà superar els 28 V/m).
En realitat, si es mesura una antena de telefonia mòbil a 5 metres de
distància la seva intensitat varia de 0,25 a 5 V/m. El telèfon mòbil opera
entre 0,2 i 4,2 V/m depenent del model i si es té el wifi connectat.
En total, s’han realitzat mesures a 86 llocs sensibles de la comarca.
Especialment, en llocs i punts on trobem aparells emissors de camps
electromagnètics. Per a cada equipament s’han realitzat de tres a quatre
mesures que inclouen espais exteriors i interiors. El 93% de les mesures
realitzades presenten nivells mitjans d’intensitat situats entre 0,061 i
0,61 V/m amb una mitjana de 0,37 V/m. Únicament el 7% de les mesures
realitzades se situa entre 0,61 i 5 V/m. Cap mesura és inferior a 0,11
V/m ni superior a 5 v/m. La legislació actual fixa el límit legal a 28 V/m.
Es conclou que totes les mesures realitzades compleixen la legislació
vigent.
A continuació, s’exposa el gràfic amb el resultat de les mesures
realitzades en el període 2014-2015:
Nivell mitjà de camps electromagnètics al Gironès
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0

De 0 a 0,061 V/m

3
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Entre 0,61 i 1 V/m
Intensitat

3
De 1 a 5 V/m

0

Més de 5 V/m

Projecte comarcal de comptabilitat energètica
Durant el 2015 s’ha prestat el servei de comptabilitat energètica als 17
municipis que estan inclosos en el grup de compra del subministrament
elèctric del Gironès, així com a altres municipis de la comarca que s’hi
han volgut sumar. Aquest és un servei fonamental per a la millora de la
gestió energètica dels municipis: controla la despesa energètica de les
diverses instal·lacions i equipaments, així com la seva facturació. Aquest
fet determina el primer pas per a la millora de la gestió energètica
municipal. Aquest servei habilita l’Ajuntament a l’elaboració d’informes
semestrals de validació de la facturació, reclamació d’errors de facturació
a les comercialitzadores, propostes de reducció de potència o canvi de
tarifa, etc.

MUNICIPIS
Bescanó
Bordils
Campllong
Canet d'Adri
Cassà de la Selva
Cervià
Fornells de la Selva
Flaçà
Juià
Llagostera
Llambilles
Madremanya
Quart
Sant Gregori
Sant Jordi Desvalls
Sant Martí Vell
St. Martí de Llémena
Sarrià de Ter
CCG
TOTAL

TOTAL PÒLISSES
64
21
12
14
81
20
44
18
8
79
15
10
43
54
21
12
16
55
7
594

• Continuïtat en la col·laboració amb l’IES Montilivi en la formació
pràctica d estudiants del grau superior d’educació i control ambiental. El
curs 2015-2016 també s’acullen dos estudiants en pràctiques.
• Signatura d’un Conveni amb la Udg, SIGTE per a la incorporació d’un
estudiant en pràctiques en cartografia, amb ell es podrà actualitzar el
Servidor de cartografia, amb informació mediambiental i de residus.
• Participació com a ponent en les Jornades organitzades per l’Agència
Provincial de l’Energia de Burgos (AGENBUR) el dia 15 d’octubre de 2015
sobre la “Implementació de polítiques energètiques sostenibles en els
municipis”, amb una ponència sobre l’experiència del Consell Comarcal
del Gironès en la redacció dels Plans d’Acció per l’Energia Sostenible com
una eina per avançar en la millora de l’eficiència energètica municipal.

[PROGRAMA DE PARCS I ITINERARIS DE SALUT]
El 2015, 241 persones de 13 municipis del Gironès han participat en
el Programa de Parcs i itineraris de Salut. Un programa promogut
per DIPSALUT amb la col·laboració del Consell Comarcal del Gironès i
diversos ajuntaments de la comarca. Actualment el Gironès disposa de
22 parcs de salut i 10 itineraris saludables distribuïts en diversos punts
del territori. Es tracta d’equipaments emplaçats a l’aire lliure oberts les
24 hores al dia els 365 dies de l’any i accessibles a tota la població que vol
incorporar l’activitat física en la seva vida quotidiana.
El Programa de Parcs de Salut, iniciat l’any 2013, ha promogut i facilitat
els bons hàbits i la reducció del sedentarisme de la població. Per això,
enguany s’han programat 429 sessions als parcs de salut i 67 itineraris
saludables dirigits per dinamitzadors especialitzats del Consell Esportiu
del Gironès. Els principals usuaris han estat: associacions de veïns, casals
d’avis, grups de manteniment esportiu, centres residencials, etc.

Les sessions programades es poden consultar als
ajuntaments que han participat en el projecte: Aiguaviva,
Bescanó, Campllong, Cassà de la Selva, Celrà, Flaçà, Fornells
de la Selva, Girona, Llagostera, Llambilles, Madremanya,
Medinyà, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sant Jordi
Desvalls i Vilablareix.

[PROJECTE COMARCAL DE PAL·LIACIÓ
PREVENCIÓ DE LA POBRESA ENERGÈTICA]

I

Durant el 2015, el Consorci de Benestar Social Gironès Salt,
conjuntament amb l’Àrea de Medi Ambient del Consell
Comarcal del Gironès, ha continuat desenvolupant el projecte
de pal·liació de la pobresa energètica. Aquest projecte ha
permès atendre més de 100 famílies, i ajudar-les a reduir
la seva despesa energètica i econòmica mitjançant la
instal·lació de kits d’emergència (bombetes led, regletes,
rellotges horaris, etc.), amb la millora de la contractació
energètica, la sol·licitud del bo social, la reducció de la
potència contractada, etc.
CASOS
Derivats
Atesos
Pendents
Anul·lats
Llars ateses al municipi de Salt
Llars ateses a la resta de municipis del Gironès

NOMBRE
125
110
13
2
42
68

Paral·lelament s’han continuat desenvolupant les
reunions i acords de la Taula comarcal contra la pobresa
energètica, en la qual participen tots els agents socials
implicats en la resolució d’aquesta problemàtica (empreses
comercialitzadores d’energia, instal·ladors, ajuntaments,
entitats del tercer sector, etc.) que hi col·laboren des dels
seus àmbits d’actuació.
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Aquest servei suposa a la comarca la contractació de 53 autobusos dels
quals n’hi ha 16 d’adaptats per al transport d’alumnes amb disminucions
físiques. Aquests autobusos realitzen un total de 67 serveis diaris,
20 per a alumnes de primària, 29 per a secundària i 18 per a educació
especial. També ha comptat 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 del curs 2015, es va disposar
de 69 acompanyants.
A causa del creixement en el nombre d’alumnat de secundària, per al
curs 2015-2016, es va ampliar el servei de transport escolar col·lectiu en
3 autobusos; un per a l’Institut de Cassà de la Selva, un per a l’Institut de
Celrà i un altre per a l’Institut de Vilablareix, augment que permet donar
cabuda a tot l’alumnat i oferir places vacants a alumnat de Batxillerat en
règim de transport no obligatori.
Els adjudicataris d’un o diversos serveis de transport escolar de la
comarca per al curs 2015-2016 van ser els següents:
Autocars Coll Porqueres, SL
Autocars Martí Pi, SA - AMPSA
Autocars Roca de Salt, SL
Barcelona Bus, SL
Estarriol Bus, SL
Hispano Hilarienca, SA
Taxis i Microbusos Balliu, SL
UTE TEISA-PACHECO
Autocars Santa Susanna, SL

Autocars Joan Terradas Solà, SL
Autocars Plenacosta, SA
Autocars Xiberta, SL
Cía. FFCC Olot-Girona, SA
GIRONABUS, SL
SARFA, SL
Transports Elèctrics Interurbans, SA
UTE SARFA, SL

Amb aquests recursos tècnics i humans especialitzats, aquest curs es
va realitzar el servei de transport escolar per a un total de 2.280
alumnes, dels quals 1.290 són alumnat de secundària, 717 són
alumnat d’infantil i primària i 273 són alumnat d’educació especial,
la qual cosa suposa un augment del 3,8% respecte el curs anterior. A
Transport
Escolar
continuació es mostra una
gràfica comparativa
dels dos cursos escolars
d'alumnes
que s’engloben a l’anyDistribució
2015:
Transport Escolar
Transport escolarDistribució
distribuciód'alumnes
d’alumnes
2015-2016
2014-2015

55,58%
56,58%

2015-2016

31,82%
55,58%
31,45%
56,58%
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ESO

INF/PRI
ESO

2014-2015

12,61%
31,82%
11,97%
31,45%

INF/PRI

EE

12,61%

11,97%
EE

2. Ajuts individuals de desplaçament (AIDS), Curs 2014/2015
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.
Per al curs 2014/2015 es van presentar sol·licituds de 427 alumnes,
cosa que representa un increment d’un 5,43% respecte a les finalment
presentades per al curs anterior. D’aquests:
• 329 sol·licituds van correspondre a ajuts per a alumnes de primària i
secundària de centres escolars públics i privats concertats. Per al curs
esmentat, les ajudes van cobrir parcialment el cost del servei quan la
distància del domicili va requerir transport per arribar a la parada de
transport escolar col·lectiu (en endavant TEC); o bé al centre escolar en
cas de no disposar de parada TEC.
• 98 sol·licituds van correspondre a ajuts d’educació especial i d’ajudes
de transport per a alumnes de primària i secundària de centres públics
i privats concertats de la comarca, quan aquests van ser 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 feia necessari un mitjà de transport.
Aquestes ajudes van finançar el 100% de la despesa del transport.
Distribució
dels
beneficiaris
d’AID
Distribució
dels
bene/iciaris
d'AID

EE/PC-EE *

2013-2014

23,70%
22,95%

2014-2015

INF/PRI/ESO

Distribució dels bene/iciaris d'AID

EE/PC-EE *
INF/PRI/ESO

2013-2014
96
98
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[SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR A LA COMARCA]
1. Xarxa de transport escolar col·lectiu del Gironès, Curs
2015-2016
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76,30%
77,05%

2014-2015

309
329
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L’objecte d’aquesta convocatòria va ser 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.
Per segon any consecutiu es van manternir els canvis introduïts al curs
2014/2015 segons els 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 per a tota la
ciutadania de Catalunya:
• Simplificació de la tramitació de la sol·licitud sempre 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).
• Establiment de 3 tipus o llindars d’ajut de menjador en funció del
compliment de determinats criteris econòmics (70 punts) i determinats
criteris socials objectivables (15 punts) i criteris socials derivats de
l’informe social (15 punts).

Fig.1 Distribució dels AIM, curs 2015/2016

Família nombrosa
- General: 1,5 punts.
- Especial: 3 punts.

individuals
de menjador
AjutsAjuts
individuals
de menjador
escolar escolar
curs 15/16
Curs 15-16

Família monoparental:
- General: 1,5 punts.
- Especial: 3 punts.
- Infants en acolliment: 3 punts.
- Disminució de l’alumne/a o germans:
- Fins a un 33 %: 1,5 punts.
- Més d’un 33 %: 3 punts.
- Alumnat amb necessitats educatives específiques: 3 punts.
Respecte els CRITERIS SOCIALS (derivats d’informe social, màxim 15
punts) en funció que s’estimi:
- Risc social: 10 punts.
- Risc social greu: 15 punts.

29%

Respecte a aquests CRITERIS ECONÒMICS (puntuen de 0 a 70 punts),
es van establir els llindars de renda a partir de l’Indicador de Renda de
Suficiència de Catalunya fixat per la Llei 13/2006, de 27 de juliol (IRSC), i
varen quedar definits de la següent manera:
• Llindar de renda 1: IRSC + (1000 EUR* (MUF-1)) RENDA FAMILIAR
MÀXIMA que garanteix un ajut de menjador. En aquest cas l’ajut garantit
és del 50 % del preu.

El curs 2015/2016, tot i mantenir els mateixos criteris que el curs
anterior, hi va haver un increment en el nombre de sol·licitants d’un
20,22 %.

• Llindar de renda 2: 60 % de l’IRSC + (1000 EUR* (MUF-1)) i acreditar a
més una puntuació igual o superior a 15 punts entre els àmbits b (criteris
socials objectius) i c (criteris socials subjectius). En aquest cas l’ajut
garantit és del 100 % del preu.

A continuació es presenta el quadre comparatiu amb el nombre de
beneficiaris d’aquests ajuts:
CURS 14/15

CURS 15/16

DIFERÈNCIA

3491
2577
914

4197
2974
1223

20,22%
15,41%
33,81%

Sol·licituds
Aprovades
Denegades

La distribució d’aquests beneficiaris, segons el tipus d’ajut atorgat
aquest curs 2015-2016 es correspon amb el següent:

Llindar 1 (Ajut 50 %)
Llindar 2 (Ajut 100 %)
Llindar 3 (Ajut 50 %)
Denegats
TOTAL

N

%

1740
1013
221
1223
4197

41,46%
24,14%
5,27%
29,14%
100%

42%
Llindar 1 (Ajut 50 %)
Llindar 2 (Ajut 100 %)

5%

Llindar 3 (Ajut 50 %)

24%

Denegats

Fig. 2 Distribució per territori (segons l’escola de destí)
Distribució
per territori
- segons
Distribució
per territori
escolaescola
de destí
segons
de destí

Si la renda familiar anual era superior a la RENDA LÍMIT, la sol·licitud
quedava exclosa de la convocatòria.
Es va mantenir el concepte de COMPACTACIÓ de l’ajut de menjador
pels beneficiaris que així va acordar la Comissió Social de cada escola
(amb representació de l’escola i dels serveis socials de barri o zones
municipals o comarcals) amb un màxim de 3 dies a la setmana. Això
permetia afavorir fer ús del menjador sense cost durant un període del
curs.

• Llindar de renda 3: 1,5*IRSC + (1500*(MUF-1)). Aquesta és la RENDA
FAMILIAR LÍMIT; En aquest cas, s’ordenen de forma decreixent en funció
de la puntuació obtinguda en els apartats de llindar i en els àmbits b
(criteris socials objectius) i c (criteris socials subjectius derivats de
l’informe social) i han pogut rebre un ajut de fins el 50 % del preu de
menjador autoritzat pel Departament d’Ensenyament o del preu màxim
establert pel Departament d’Ensenyament en el cas de centres escolars
privats concertats, fins a esgotar la partida pressupostària.
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Respecte els CRITERIS SOCIALS objectivables (puntuació màxima fins a
15 punts) es van establir els següents paràmetres:

28%

14%
Comarca
Girona
58%

Salt

Fig. 3 Comparativa dels ajuts individuals de menjador escolar curs
14/15 – 15/16 per tipus d’ajut
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[AJUTS ECONÒMICS DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR]
1) Ajuts de menjador per necessitats econòmiques i socials
(AIM), curs 2015/2016:
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Comparativa
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1000
800
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0

Curs 14/15
Curs 15/16

Llindar 1
Llindar 2
Llindar 3
(ajut 50 %) (ajut 100 %) (ajut 50 %)

Denegats
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2.1) Gratuïtats de menjador a centres escolars públics:
Per a aquest curs 2015-2016 han estat 642 els 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/a (o 9,90€ dia/alumne/a
d’educació especial) segons la Resolució ENS/1479/2015 de 23 de juny,
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

672
642
30

Fig.2 Comparativa de les gratuïtats curs 2014/2015 i 2015/2016, per
a centres escolars públics:
ComparativaGRAT
GRAT curs
curs 14/15
Comparativa
14/15--15/16
15/16
Centresescolars
escolars públics
Centres
públics

Distribució
territorial
segons
Distribució
territorial
municipi
de residència
segons
municipi
de residència

500
17%

400
Curs 14/15

200

Curs 15/16

0

BENEFICIARIS

%

464
178
642

72,27%
27,73%
100,0%

Fig.1 Gratuïtats segons el municipi de residència de l’alumne/a, curs
2015/2016 per a Centres Escolars Públics:

17%

39%

EE

Comarca

INF+PRI

Per a aquest curs han estat 147 els alumnes escolaritzats a centres
escolars privats concertats de la comarca amb dret a l’ajut màxim.

Fig. 2 Distribució per territori (segons l’escola de destí)

Comparativa
GRAT
- 15/16
Comparativa
GRAT
curscurs
14/1514/15
- 15/16
Centres escolars privats concertats
Centres escolars privats concertats
120
100
80
60

Curs 14/15

40

Curs 15/16

20

2%

Girona
Salt

Destinats als alumnes de primària, secundària i educació especial
escolaritzats fora del seu municipi de residència en centres escolars
privats concertats, d’acord amb la planificació feta al mapa escolar.
S’estableix ajuts fins a un import màxim de 6,20 €/dia/alumne/a
segons Resolució ENS/1479/2015, de 23 de juny, del Departament
d’Ensenyament.
Per als alumnes d’educació especial es descompta en tot cas l’ajut que
hagi pogut rebre del Ministerio de Educación.

Distribució
territorial
segons
Distribució
territorial
municipi
de residència
segons
municipi
de residència
6%

24%

100

La distribució dels beneficiaris segons el nivell educatiu és el següent:

Infantil i Primària
EE
TOTAL

20%
Fora Comarca

300

2.2) Ajuts màxims de menjador per a centres escolars privats
concertats:

NIVELL

Fig.1 Ajuts màxims segons el municipi de residència de l’alumne/a,
curs 2015/2016 per a centres escolars privats concertats:

RESUM

NOMBRE

Sol·licituds
Aprovades
Denegades

163
147
16

0

EE

Infantil i
primària

ESO
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2) Alumnes amb dret a la gratuïtat del menjador escolar:
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Girona
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El nombre de beneficiaris per nivell és el següent:

Comarca
Salt

NIVELL
Infantil i Primària
EE
TOTAL
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BENEFICIARIS

%

464
178
642

72,27%
27,73%
100,0%
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L’Àrea d’Ensenyament és qui té encomanada la gestió dels menjadors
de la comarca per delegació del Departament d’Ensenyament. Des
del curs 97/98 es gestionen menjadors escolars que propicien un estil
participatiu dels agents interessats en el servei i una definició acurada
del servei segons les circumstàncies i necessitats del menjador de
l’escola i dels seus usuaris.
Mitjançant els convenis de col·laboració per a la gestió compartida
del servei de menjador escolar es procura implicar tota comunitat
interessada, i comptanr 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 es va iniciar el curs 97/98 continua
consolidant-se a les escoles gestionades. El 2015 el Consell Comarcal
gestiona 17 menjadors escolars de la comarca del Gironès (i 18
escoles). Fent un breu repàs a les variacions respecte al curs 2014/2015,
es detaca que a l’Escola El Gegant del Rec s’hi va instal·lar un barracó per
a dur a terme el servei de menjador escolar per als seus alumnes, i es va
deixar enrere la necessitat d’utilitzar el menjador de l’Escola Pla de Salt.
Les dades pel que fa al nombre d’usuaris són les següents:
ESCOLA

14/15

15/16*

INCREM.

Escola Balandrau

54

86

59%

Escola Carme Auguet

44

41

-7%

Escola El Gegant del Rec

96

121

26%

Escola El Pla de Salt

78

96

23%

Escola El Veïnat

39

52

33%

Escola Font de la Pólvora

81

78

-4%

Escola La Farga

70

111

59%

Escola Les Deveses

75

83

11%

Escola Madrenc

128

142

11%

Escola Arrels

67

95

42%

Escola Mas Masó

63

99

57%

Escola Pericot

197

223

13%

Escola Pla de Girona

321

323

1%

Escola Sant Jordi

37

35

-5%

Escola Santa Eugènia

38

64

68%

Escola Silvestre Santaló

32

43

34%

Escola Vila-roja

57

54

-5%

CEE La Maçana

27

31

15%

1504

1777

18%

TOTALS
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* Dades desembre 2015

Així s’observa que en relació amb el volum de destinataris del servei, es
compta amb una mitjana de 1.777 usuaris diaris al servei de menjador,
amb un increment del 18% respecte del curs anterior.
Al gràfic següent es mostra que el curs 15/16 les sol·licituds d’ajuts i
gratuïtats de menjador escolar han disminuït un 4,23% respecte del
curs anterior, i en canvi respecte a les matrícules d’usuaris del servei de
menjador dels centres gestionats pel Consell s’ha produït un increment
del 23,76%.
2500
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Cal destacar que el servei de menjador escolar esdevé una eina
clau per a garantir el principi d’igualtat d’oportunitats dels infants
i també un servei en el qual l’èxit s’esdevé per la suma del treball
d’equip i complicitat de múltiples agents socials del territori. Fem una
pinzellada a les accions principals:
A dia d’avui el Consell Comarcal ofereix una gestió personalitzada i
detallada per a cada escola, i s’adapta a les demandes de les associacions
de mares i pares i equips directius i aprovades per les corresponents
comissions de seguiment del menjador. El Consell Comarcal és la
institució responsable del servei i per tant, qui realitza el disseny del
servei segons les necessitats de cada menjador, les quals es recullen en
la redacció dels corresponents plecs de clàusules de contractació pública
del servei, que gestiona els cobraments dels usuaris, fa el seguiment del
compliment del contracte per part dels adjudicataris, realitza la formació
dels coordinadors pel que fa a la gestió administrativa del servei, i es
coordina amb les direccions de les escoles, les AMPA de cada escola i els
ajuntaments implicats per a anar trobant solució a allò que requereix ser
atès i garantir el millor servei per als usuaris d’aquest servei.
Per atendre els usuaris de menjador es disposa d’un equip de 104
monitors, dels quals 17 realitzen la coordinació matinal del servei del
menjador de les 18 escoles gestionades des del Consell Comarcal.
Aquesta coordinació correspon a la gestió administrativa del servei
que inclou la realització de la comanda dels menús, l’atenció als pares
i mares, el recull d’inscripcions i baixes al servei i la comunicació amb el
Consell Comarcal.
També ajuden a comprendre el funcionament i el creixement d’aquests
menjadors, els aspectes següents:

1) Els menjadors escolars creixen de comensals tot i la crisi econòmica,
perquè s’han mantingut les ajudes a les famílies amb necessitats des
de diferents administracions, des de la mateixa convocatòria comarcal
d’ajudes de menjador que un any més inclou ajudes de fins al 100 %
del cost per a famílies amb situació d’alt risc així com la possibilitat de
compactació de les ajudes del 50 % quan les famílies no poden pagar la
diferència. Vegem l’apartat sobre ajudes de menjador d’aquesta memòria.
També destaquen les ajudes econòmiques complementàries a les beques
comarcals a les famílies dels alumnes amb risc social i/o econòmic per
part de l’Ajuntament de Girona, l’Ajuntament de Salt, Creu Roja, Càritas
Diocesana i la Fundació Probitas.
2) Un altre factor que afavoreix l’increment dels comensals dels
menjadors escolars és la política comarcal de propiciar l’adjudicació
dels serveis de menjador a aquelles empreses que, entre altres
criteris, ofereixin alguns menús gratuïts per a infants valorats en
risc per la comissió social del centre escolar per part dels licitadors.
En total aquest curs s’ofereixen 28 menús gratuïts al conjunt de les 18
escoles.
3) La consolidació del projecte de gestió unificada dels menjadors de
les 8 escoles públiques del municipi de Salt. Cal ressaltar la consolidació
d’aquest model per al treball de col·laboració i posada en comú entre els
agents socials implicats: els equips directius de les escoles i el claustre
de mestres, l’Ajuntament de Salt, el Consorci de Benestar Social GironèsSalt, el suport de la inspecció dels Serveis Territorials d’Ensenyament,
així com el mateix equip tècnic de l’Àrea d’Ensenyament. El resultat
obtingut és que la població de Salt disposa d’un bon servei de menjador
ofert amb garanties de tenir un menú sa i equilibrat, igual per a tots
els infants de Salt, cuinat des de la proximitat (la major part dels plats
es preparen des de la cuina central de l’Escola Mas Masó) i a més, amb
mesures econòmiques que afavoreixen la igualtat d’accés a tots els
alumnes. Una mostra d’això és que respecte al curs 2014-2015 s’han
incrementat en un 35,89% els usuaris dels menjadors de Salt.
4) La licitació per lots diferenciats permet atendre interessos o
prioritats diferents segons el projecte de cada escola. Un dels interessos
demandats de forma coincident pels consells escolars d’aquestes
escoles és el d’apostar pels menús ecològics (entre 20 i 40 productes
mensuals). En altres, els consells escolars han prioritzat disminuir les
ràtios de monitors d’atenció a l’alumne. Per tant el model Gironès es
basa a actuar de forma local sense perdre de vista la visió global de
comarca.
En conclusió, la gestió de menjadors és un servei que s’ha d’entendre
com el resultat de la interacció i bona entesa entre les diferents
administracions locals, l’administració autonòmica, altres institucions
i fins i tot dels mateixos ciutadans que participen de la comunitat
educativa, que és la clau perquè el servei de menjador funcioni bé, doni
resposta a les necessitats de les famílies del territori i especialment
perquè contribueixi que els infants, més enllà de rebre una alimentació
de qualitat, siguin emparats al màxim en els principis d’igualtat
d’oportunitats i equitat.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS2015

[GESTIÓ DE MENJADORS ESCOLARS A CÀRREC DE L’ENS
COMARCAL]
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Visita Hospital Trueta per Nadal

5a Setmana Oberta

De forma absolutament solidària i altruista, aquest Nadal l’EMG ha
realitzat dues audicions a l’Hospital Trueta de Girona. Proposades per
l’ICO, des de l’Escola s’ha intentat que les festes de Nadal resultessin
un xic més alegres per als malalts de càncer i familiars, amb cançons i
Nadales musicades.

Enguany la Setmana Oberta de l’Escola de Música del Gironès (en
endavant EMG) començà amb el concert inaugural ofert per la Jove
Orquestra del Gironès (JOG), que va aprofitar per a presentar Un
assaig de pel·lícula, a l’Ateneu de Celrà. Les joves promeses que formen
l’orquestra van interpretar bandes sonores de pel·lícules mítiques de la
filmografia universal.
Roda d’ instruments
Com a qualsevol disciplina, el fet de decidir pot ser problemàtic: què fer
quan escollim instrument, i tan petitons?
Rodes d’Instruments és una iniciativa que ajuda els alumnes a escollir
quin és l’instrument que volen aprendre a tocar. Amb diverses sessions
els dissabtes al matí, s’agrupen els alumnes (amb experiència i sense) per
famílies d’instruments. Amb un ampli ventall de possibilitats i sonoritats,
els alumnes veuen, escolten i toquen de prop aquells instruments que
els acompanyaran al llarg dels seus anys musicals.

ESPAI

MOTIU

20/12/2015

Sant Julià de Ramis

Centre cívic

Nadal

22/12/2015

Aiguaviva

Centre cívic

Nadal

24/12/2015

Cervià de Ter

Església

Nadal

31/10/2015

Còrdova

Església de Santa Marina

Audició

La Nit del Jove Intèrpret

20/12/2015

Sant Julià de Ramis

Centre cívic

Concert de Nadal

Amb 25 anys a l’esquena, i gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de
Fornells de la Selva, la Nit del Jove Intèrpret es converteix en un acte
de referència amb un èxit rotund de participants i públic que omple
l’emblemàtica seu de La Sitja fornellenca.

22/12/2015

Aiguaviva

Centre cívic

Concert de Nadal

26/12/2015

Hostalric

Centre cultural

Concert de Nadal

20/02/2015

Peralada

Casino Peralada

Acte inaugural

21/03/2015

Celrà

Ateneu

SO CCG

28/03/2015

Amer

Teatre

SO AMLS

19/04/2015

Llagostera

Casino Llagosterenc

Cicle Lacústica

03/05/2015

Cervià de Ter

Església

Festa del Castell

16/05/2015

Campllong

Local social

Concert orquestral

23/05/2015

Fornells de la Selva

Teatre La Sitja

Aniversari Coral Sol Ixent

13/06/2015

Girona

Auditori

Festival final de curs

Al llarg de l’any, per Nadal i a la primavera, es realitzen els concerts
d’aula, on mares, pares i familiars gaudeixen dels esforços diaris dels
seus infants.

Des de l’EMG s’aposta també per les activitats paral·leles que poden
oferir altres disciplines artístiques, en aquest cas, el teatre musical per
a infants.
El dia 22 de febrer, al Teatre de Bescanó, els més petits de l’escola, (els
alumnes de sensibilització i d’iniciació), van poder gaudir de l’espectacle
Hansel i Gretel, dels germans Grimm.

Dins la tradició musical més clàssica, l’EMG participa de les grans cites
que proposen des del Conservatori de Música de Girona, com la Flautada
i la Contrabaixada, que se celebren anualment de forma conjunta amb
totes les escoles de música de la província.

Juntament amb l’Escola de Dansa de Celrà, els alumnes d’iniciació i de
sensibilització gaudeixen de dues sessions gratuïtes de forma conjunta.
Aquesta col·laboració emg-emdc ja fa dos anys que es duu a terme.
Festival Final de Curs 2015

CORAL INTERVAL

Concerts d’aula

Giraconcert

Un dels grans escenaris de la província, l’Auditori de Girona, serveix per
reunir tot l’alumnat de totes les disciplines de l’EMG. Durant l’espectacle
es pot veure l’evolució de tots els alumnes, des dels més petits fins als
joves que continuen la seva formació un cop acabat el nivell elemental
a l’EMG. Cada any s’escull una temàtica que aglutini tots els músics, i la
proposta per a aquest any 2015 fou el cinema d’animació: Els Picapedra,
Frozen, la Sireneta, Happy. Tant petits com grans van poder gaudir de
l’espectacle musical, gràcies a les partitures adaptades a cadascun dels
nivells musicals dels alumnes.
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AJUNTAMENT

Sortides pedagògiques

Tallers “Escolta i Dansa”

FORMACIÓ - DATA ACTUACIÓ

Tallers d’estiu
La 3a edició del 2015 es consolida com a taller d’estiu únic a la
comarca amb la música com a eix vertebrador. Les propostes musicals
i pedagògiques van de la mà de la vessant lúdica, aquesta darrera
necessària per als infants a l’estiu.
L’EMG està present a les xarxes socials de la següent manera:
• twitter: @EMGirones_

ESCOLA DE GUITARRES

JOC

MEMÒRIA D’ACTIVITATS2015

[ACTIVITATS DEL 2015]
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ESCOLA DE MÚSICA

• facebook: https://www.facebook.com/escolamusica.delgirones
A continuació detallem un resum dels concerts més importants que han
realitzat les tres formacions més actives aquest 2015: la Coral Interval, la
JOG i l’Escola de Guitarres del Gironès:
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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. Les
actuacions que ha realitzat són les següents:
La primera part de la sessió consta d’una exposició teòrica d’un tema
relatiu a l’orientació:
• Currículum i carta de presentació
• L’entrevista de treball
• Canals de recerca per Internet
• Feina Activa i emprenedoria
La segona part de la sessió consta de:
• Sessions pràctiques de recerca de feina per Internet, es disposa de 6
ordinadors
• Lectura d’ofertes laborals
• Club de la feina
Durant l’any 2015 s’han realitzat 37 sessions en total de formació i
orientació laboral i s’han atès gairebé 50 usuaris. 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 i s’ha allargat durant els anys
2013, 2014 i 2015.

Càpsules formatives per a la recerca activa de feina al Gironès
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 ha portat a terme les càpsules formatives per a la
recerca activa de feina. Són 5 càpsules:
• El currículum i la carta de presentació

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 Sarrià de Ter, del 8 de maig al 12 de juny de 2015. S’ha atès en total 8
persones residents a Sarrià de Ter i a Sant Julià de Ramis.
2- Les darreres 5 càpsules s’han realitzat al municipi de Sant Julià de
Ramis, concretament al Pavelló poliesportiu, del 18 de novembre fins al
16 de desembre de 2015. S’han atès en total 9 persones residents a Sant
Julià de Ramis i a Medinyà.

[PROGRAMES QUE COMBINEN TREBALL I FORMACIÓ]
Programa Treball i Formació per a persones aturades de 30
anys o més que hagin exhaurit la prestació per desocupació
o subsidi.
L’objectiu principal del Programa de Treball i Formació és afavorir
la inserció laboral i millorar l’ocupació de les persones aturades,
prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per
desocupació i/o el subsidi.
El projecte es va iniciar el novembre de 2014 i va finalitzar el juny de
2015.
En total es van contractar un total de 10 persones i hi van participar
els municipis següents: Llagostera, Cassà de la Selva, Sant Julià de
Ramis, Sarrià de Ter i Bordils.
Les persones contractades van realitzar tasques d’arranjament, neteja i
manteniment dels espais urbans dels municipis esmentats.
Al mateix temps també van realitzar 90 h de formació en activitats en
vivers, jardins i centres de jardineria i en concret el mòdul específic
d’operacions bàsiques per a la instal·lació de jardins, parcs i zones verdes.
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[ACTUACIONS D’ORIENTACIÓ]
Sessions de formació i orientació laboral a Llagostera
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

Un cop finalitzat el projecte un total de 5 persones participants van
trobar una feina.
Aquest programa ha estat subvencionat pel Servei d’Ocupació de
Catalunya, el Fons Social Europeu i el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social.

• 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)
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Programa “Emprendre al Gironès”
El programa “Emprendre al Gironès” forma part del projecte “Catalunya
Emprèn” i específicament dins el Programa Integral del 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 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 l’Ajuntament de Celrà
i l’Ajuntament de Vilablareix amb el lideratge del Consell Comarcal del
Gironès.
Durant aquest any l’agrupació ha dut a terme les següents actuacions:
ACCIONS D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ
• Accions d’informació i orientació

172

• Persones beneficiàries informació i orientació

170

ACCIONS D’ASSESSORAMENT
• Nombre d’accions d’assessorament

146

• Nombre de persones assessorades

89

• Nombre de plans d’empresa finalitzats

13

• Nombre d’empreses creades

15

• Nombre de persones d’empreses creades

19

ACCIONS FORMATIVES
• Nombre d’accions formatives

13

• Nombre de persones participants

126

• Nombre d’hores de formació

211

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
ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ
• Nombre d’accions de sensibilització
• Nombre de persones beneficiàries d’accions de sensibilització
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Formació
Durant el 2015, el Consell Comarcal del Gironès va realitzar quatre
formacions dirigides a persones emprenedores i empreses ja creades.
Les formacions són les següents:
• Empreses cooperatives, què cal saber? (8h)
• Creant el meu pla d’empresa (4h)
• Curs de comerç electrònic (8h)
• Curs de Wordpress (9h)

[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 de la
Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER), que funciona com a espai físic i virtual per tal de coordinar els
serveis efectius de recolzament al cedent i al reemprenedor.
El Consell Comarcal del Gironès a finals del 2014 va signar un conveni
amb la Diputació de Girona i la patronal CECOT que permet oferir a la
comarca un punt de Reempresa.
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.
Durant el 2015 es van atendre un total de 21 reemprenedors i un
total de 8 empreses cedents.

[OFICINA COMARCAL D’ATENCIÓ AL CONSUMIDOR]
L’Agència Catalana de Consum encarrega a l’Oficina Comarcal
d’Informació al Consumidor del Gironès el desenvolupament de tasques
de gestió de consultes i reclamacions.
Durant el 2015, l’Oficina de Consum del Gironès ha dut a terme les
següents activitats:
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[SUPORT A L’EMPRESA]
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

31
18
32,5

Consultes
Reclamacions
Mediacions

175
272
522

17
203

ACCIONS D’ALFABETITZACIÓ INFORMÀTICA
• Nombre de persones beneficiàries d’alfabetització TIC

22

VIVERS D’EMPRESA
• Nombre d’empreses allotjades

21
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Àmbit serveis d’atenció al visitant i/o turista:
Es tracta d’un servei destinat a la rebuda, l’atenció individualitzada
de consultes, de documentació i d’orientació dels visitants, turistes
i població local, que s’ofereix tant al Centre de Visitants del Gironès
(ubicat a Sarrià de Ter) com a l’Oficina Comarcal de Turisme Punt de
Benvinguda Girona-Gironès (ubicada a Girona). La central de reserves és
un servei que s’ofereix des de la mateixa oficina comarcal de turisme.
Posa a disposició del visitant la possibilitat de contractar serveis
diversos ubicats a la comarca (allotjament, activitats de turisme actiu,
gastronomia, així com altres activitats culturals).
Des del passat 16 d’abril, l’equip de l’Àrea de Turisme del Consell
Comarcal del Gironès es troba situat a la nova i renovada oficina del Punt
de Benvinguda Girona-Gironès; oficina d’informació i reserva de serveis
turístics del Gironès, ara en cogestió amb l’Ajuntament de Girona.
La ciutat ha estat acreditada aquest 2015 amb la certificació de
Destinació de Turisme Esportiu (DTE) en la modalitat de multiesports,
concretament en els esports d’atletisme, natació, tennis, running i
ciclisme. Des de l’Oficina Comarcal, el Punt de Benvinguda GironaGironès, ha estat reconegut amb el diploma acreditatiu i la placa que
l’identifica com a punt d’informació turística de destinació de turisme
esportiu.
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L’Área de Turisme del Consell Comarcal del Gironès és la gestora
del territori en la creació de propostes turístiques per assolir més
coneixement i notorietat del nostre territori i alhora gestiona dues
oficines comarcals de Turisme. Amb el compromís ferm amb els
nostres 28 municipis, l’àrea treballa 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. És a dir, s’estimulen i faciliten les accions desenvolupades per
dinamitzar turísticament la comarca del Gironès, seguint les pautes
del projecte global Gironès, terra de passeig.
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TURISME

La ubicació de l’oficina a la capital facilita la millor promoció turística de
la comarca, ja que disposa d’un flux turístic continu de visitants afavoreix
poder aconsellar, més enllà del barri vell de Girona, visitar els nostres
pobles medievals, el patrimoni natural, les excursions de senderisme
que s’organitzen, la vall de Llémena, les Gavarres, les activitats de
turisme actiu....i fer de la guia Experiències 2015 la millor guia turística
per conèixer la comarca del Gironès.
L’any 2015 s’han atès 71.587 persones, a les quals s’ha informat,
suggerit, organitzat i/o reservat diferents serveis turístics de la
comarca.
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La Universitat de Girona, la Fundació Paco Puerto/ SOC i l’Escola
d’Hostaleria i Turisme de Girona han conegut la gestió turística de la
comarca que es realitza des de Gironès, Terra de Passeig, en format
visites guiades i amb conferències de la responsable de l’àrea.
També s’han realitzat reunions empresarials i d’associacions a les sales
de reunions del Centre de Visitants del Gironès, aquestes empreses són
ISAGRI (Joves Agricultors de la Unió de Pagès), INCATIS, per promoure
l’associació dels restaurants amb estrelles Michelin de les 8 comarques
gironines; també s’ha realitzat una trobada tècnica de joventut de les
comarques de Girona i un acte del Patronat de Turisme Costa Brava
Girona per donar a conèixer el nou club de màrqueting d’Enogastronomia
a les empreses del territori.
Finalment es treballa amb propostes divertides, diferents i singulars,
i es confeccionen els pressupostos per satisfer les necessitats de les
empreses en temes de coaching i team building. Per aquest motiu s’ha
organitzat un incentiu d’empresa per a mig centenar de directius de “La
Caixa”. Totes aquestes accions són el resultat de la campanya comercial
feta amb el dossier de propostes 2015.
Anualment s’acullen diferents estudiants de pràctiques perquè
adquireixin experiència en el sector i perquè s’estén que des de
l’administració turística també es poden formar als futurs talents
professionals en gestió turística. Els diferents alumnes provenen
de l’Institut Narcís Xifra, del SOC/Fundació Paco Puerto i de l’Escola
d’Hostaleria i Turisme de Girona; amb gran satisfacció per ambdues
parts. També l’àrea atén peticions individuals d’estudiants universitaris
que fan treballs de recerca.

Àmbit Promoció:
Enguany s’han impulsat noves activitats de turisme actiu per dinamitzar
la comarca. L’objectiu és ser un referent d’informació i reserves del
que es pot fer al territori. Aquest estiu s’han activat noves propostes
turístiques amb satisfacció dels resultats. Com a plataforma turística,
l’àrea vincula totes les accions de dinamització a la comercialització del
territori. És per això, que s’han preparat dossiers comercials per a cada
sector de mercat, on a tots s’inclou la visita al barri vell de Girona i el
binomi promocional comarca+capital.
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Creació i edició del material promocional vinculat a l’ Oficina comarcal
de Turisme. S’han fomentat les activitats de turisme actiu el targetó
“Senderisme guiat” que engloba totes les sortides que es programen
amb l’associació de guies de natura Gironès, Terra de Passeig. Algunes
d’aquestes sortides s’han fet coincidir amb el Festival d’activitats a la
natura ENNATURA’T. Aquest acció, organitzada pel Patronat de Turisme

Costa Brava Girona, té per objectiu sensibilitzar i donar a conèixer la
diversitat natural del territori des d’una vessant turística i sostenible en
el sector turístic de les comarques de Girona. Dins el marc del Festival
Ennatura’t, al Gironès s’han realitzat diverses sortides de senderisme
guiat i activitats de trékking aquàtic que han mogut a més d’un centenar
de persones.
Accions de màrqueting en línia amb la interacció de les xarxes socials
(facebook, twitter, instagram, google plus, ...) També el calendari
d’esdeveniments del Gironès, un fullet de butxaca que inclou tots els
esdeveniments d’interès turístic que es celebren a les poblacions del
Gironès durant l’any 2015, Enguany ha comptat amb 62 esdeveniments
de diferents municipis del Gironès.
S’ha reeditat i millorat el catàleg Experiències en català, castellà, anglès
i francès. Aquest material reuneix i actualitza tota la informació turística
de la comarca del Gironès, amb tots els monuments i indrets d’interès
turístic dels municipis del Gironès, així com també les fitxes dels agents
turístics de la comarca que han signat la carta de compromís. La guia
conté un total de 76 pàgines i s’en varen editar 5000 exemplars. Aquesta
guia es distribueix principalment des de l’Oficina Comarcal de Turisme
del Centre de Visitants del Gironès i el Punt de Benvinguda GironaGironès, i també s’envia als agents turístics de la comarca i altres oficines
de Turisme. Tanmateix és el material que es porta a totes les fires
i accions promocionals, tant si el Consell està present en estand com
expositors o no. És, per tant, la nostra actual targeta de presentació.
S’ha reeditat i millorat el plànol turístic de la comarca. Aquest reuneix
tots els recursos turístics que trobem als municipis del Gironès i a
més, ofereix una proposta d’activitats que es poden realitzar com a
experiències de natura i turisme actiu a la comarca.
S’ha promocionat el catàleg de passejades Camines o vas en bici? amb un
total de 64 pàgines i 29 rutes pels municipis de la comarca, que pretén
combinar les sortides per la comarca a peu o en bicicleta tot afavorint
el turisme d’interior i familiar. S’ha fet coincidir amb “2015 Any de la
Natura” que va declarar el sector turístic de les comarques gironines.
S’ha editat un nou material de marxandatge: uns paraigües de Gironès,
Terra de Passeig que estan a la venda per 7€ a les oficines de turisme
comarcals: al Centre de Visitants del Gironès i al Punt de Benvinguda
Girona-Gironès.
Pel que fa a comunicació, però també en clau de màrqueting intern,
s’han organitzat diferents reunions 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 que els agents
turístics signen per poder mantenir accions i projectes i per rebre valor

afegit de promoció i comercialització. Tots ells estan dins el catàleg
EXPERIÈNCIES, la guia oficial de la comarca.
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 per a les 8 comarques gironines.
S’ha dirigit la pròpia campanya de comunicació en línia amb
l’organització i seguiment de mailings en 6 targets importants: segment
escoles, segment empreses, segment agències de viatges, segment
jubilats, segment famílies i segment associacions. Respecte a les noves
tecnologies es duen a terme diferents activitats de promoció. Com a
novetat, es disposa d’uns bàners dissenyats per l’Àrea per a cada un dels
municipis amb conveni signat per a la seva promoció permanent a les
xarxes socials, punts digitals d’informació turística.
Es dinamitza la web per promocionar la comarca del Gironès i una subweb 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.
Es disposa de perfils i pàgines pròpies a les xarxes socials Facebook,
Twitter, Instagram i Pinterest. Tots els esdeveniments i informació
rellevant dels municipis del Gironès es pengen a aquestes xarxes socials,
amb el respectiu programa o enllaç a la web corresponent, i s’anima a
tots els seguidors a participar-hi. Hi ha una planificació setmanal de les
publicacions per equilibrar la promoció del territori i també es realitzen
campanyes a les xarxes socials, individuals i en col•laboració, com per
exemple el #SelfieYourCity, en el qual van participar 8 municipis del
Gironès.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS2015

Durant aquest any 2015 també s’han rebut grups escolars que han fet
la visita guiada al Centre d’Interpretació del Territori, ubicat al Centre de
Visitants del Gironès, i tallers d’oficis.
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Hi ha repartits per la comarca una xarxa de punts d’informació turística
digital que contenen tota la informació disponible a la web 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, bà ners
d’empreses i vídeos turístics de municipis. Aquests punts arriben a milers
de persones més gràcies a la mencionada pantalla plana. Aquest any s’ha
arribat fins a 36.000 consultes.
Per garantir un diàleg permanent amb el nostre client intern, cada
dijous s’envia un butlletí setmanal a una àmplia base de dades de
particulars on s’expliquen totes les activitats d’interès turístic que
es poden fer a la comarca durant aquella setmana. També es destaca
una de les empreses compromeses setmanalment. Per altra banda,
bimensualment també s’envia un butlletí a tots els ajuntaments i agents
turístics de la comarca amb totes les actuacions de l’àrea per anar
comunicant l’objectiu de competitivitat creat.
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També es participa a diferents Workshops i Networkings organitzats
pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona, com el Workshop ACAV o
l’acte realitzat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona al Centre de
Visitants per donar a conèixer el nou club de màrqueting de producte a
les empreses del territori.
S’assisteix cada any a fires i salons especialitzats per captar visitants
i turistes per a la nostra comarca, sota el paraigüa del Patronat de
Turisme Costa Brava Girona. Normalment s’hi participa amb un estand
genèric, per als consells comarcals, municipis turístics que hi vulguin
participar, empreses i altres entitats turístiques. Aquest any s’ha assistit
al Mercat d’Escapades, amb iniciativa de l’Agència Catalana de Turisme
i que es duu a terme del 20 al 22 de març a la plaça de la Catedral de
Barcelona i al Mercat de Mercats a Barcelona, realitzat els dies 23, 24
i 25 d’octubre per promocionar el Gironès i donar a conèixer totes les
empreses i establiments turístics que ofereixen activitats i estades a la
comarca.
Un any més, des de l’Àrea de Turisme es participa a la presentació del
Programa de Recursos Educatius per al curs 2015-2016 organitzat per
l’Ajuntament de Girona el dia 3 de setembre a la nova biblioteca Carles
Rahola de Girona on s’han presentat tots els recursos educatius que
ofereix la comarca del Gironès per a les escoles.
També s’ha dut a terme una acció promocional a la ciutat de Perpinyà
conjuntament amb el Patronat de Turisme Costa Brava Girona per
promocionar el Black Music Festival, que se celebra a Girona, Salt,
Bescanó i Fornells de la Selva. El 50% de les entrades d’aquest festival
són adquirides per clients francesos.
S’ha realitzat el suport de l’àrea en activitats cinematogràfiques per al
rodatge de la pel·lícula vuit cognoms catalans, així com també l’atenció
i informació sobre les afectacions en el pas de vehicles i persones de
l’àrea afectada pel rodatge de la sèrie “Joc de trons”.
S’ha realitzat l’assessorament en les propostes i en els projectes
presentats a diferents empreses i municipis que han sol·licitat coordinació
turística, amb reunions amb tècnics, regidors i alcaldes. S’han creat nous

84

productes i s’han activat millores de propostes en productes creats.
S’ha activat les trobades amb els nous equips de govern dels nostres
ajuntaments.
La presència de l’àrea de Turisme és activa en reunions multidisciplinaris,
jornades de treball i de formació, Gironès, Terra de Passeig com
membres dels clubs de màrqueting del Patronat de Turisme Costa Brava
de Girona: El club Cultura i Identitat i el club Turisme Actiu. L’objectiu
és crear aliances estratègiques de promoció i comercialització turística
de la mà del Patronat i els altres agents turístics de les 8 comarques
gironines.
El Consell Comarcal del Gironès està present en la Taula de Turisme 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; tant en qualitat de membre com també
amb la vicepresidència de la comissió.
La taxa turística ha esdevingut per 2a vegada un ingrés per als consells
comarcals que aixopluguen municipis que no arriben al llindar que marca
la llei per cobrar-ho directament. Des de l’àrea s’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.
Per millorar el fons d’imatges i donar valor afegit a la xarxa social
Instagram, enguany s’ha participat a la campanya #SelfieYourCity.
La campanya s’estén de juliol a novembre (ambdós inclosos) i es duu a
terme a la xarxa social Instagram, juntament amb el Patronat de Turisme
Costa Brava – Girona, els consells comarcals s’encarreguen de coordinar
els diferents municipis de la seva comarca.
Aquesta campanya té per objectiu difondre els atractius turístics de
les localitats, comarques i marques turístiques que comprenen la
província de Girona. Es proposa que la gent es faci un selfie davant de
tres indrets proposat per a cada municipi que calia etiquetar amb hastag
de la campanya (#Selfieyourcity), el hastag del municipi (#Selfie+nom
del municipi) i el de la marca turística #InCostaBrava o #InPyrenees). La
promoció i difusió l’han realitzat, principalment, a través de les xarxes
socials (facebook i twitter) el Patronat de Turisme Costa Brava-Girona i
Gironès, Terra de Passeig. En tota la campanya abraçant les comarques
gironines s’han generat 1.227 imatges a Instagram amb el hastag
#Selfieyourcity). A la comarca del Gironès s’han generat un total de 249
imatges repartides ens els diferents hastags dels municipis participants,
aquesta participació al Gironès representa el 20,29% del total.

[RESUM ESTADÍSTIQUES TURISME 2015]
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 l’Oficina Comarcal de Turisme del Punt de Benvinguda GironaGironès, en les diferents plataformes en línia (Web, Xarxa punts digitals,
Xarxes social...), aquest és el còmput de l’any 2015.
CENTRE DE VISITANTS DEL GIRONÈS, de gener a desembre 2015
TOTAL PERSONES ATESES
1.227 usuaris
PUNT DE BENVINGUDA GIRONA-GIRONÈS, d’abril a desembre 2015
TOTAL PERSONES ATESES
70.360 usuaris
XARXA DE PUNTS D’INFORMACIÓ TURÍSTICA DIGITAL, de gener a
desembre 2015
8 punts ubicats en el territori, amb un global de 36.000 usuaris
WEB turismegirones.cat de gener a desembre 2015
USUARIS
14.267 persones
SESSIONS
16.823 sessions
CONSULTES
53.494 consultes
FIRES DE TURISME
S’ha participat a 2 fires com a expositors
VISITANTS
2.300 persones ateses personalitzades
XARXES SOCIALS de gener a desembre 2015
FACEBOOK
Abast de publicacions
154.400
Seguidors
1.492
TWITTER
Seguidors

2.773

INSTAGRAM
Seguidors

331

PINTEREST
Seguidors
Imatges publicades

98
309
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Pel que fa a les accions de relacions públiques i publicitat i per garantir
un diàleg permanent amb l’entorn, es treballa el posicionament per
augmentar el reconeixement del nostre territori. Gironès, Terra de
Passeig és membre dels clubs de màrqueting del Patronat de Turisme
Costa Brava de Girona: El club Cultura i Identitat i el club Natura Actiu.
L’objectiu és crear aliances estratègiques de promoció i comercialització
turística de la mà del Patronat i els altres agents turístics de les 8
comarques gironines. Una d’aquestes accions va ser el BlogTrip al
Gironès amb motiu del congrés TBEX que es va celebrar a Lloret de Mar
del 29 d’abril al 2 de maig. Des del Gironès es va coordinar el contingut
del blogtrip del Gironès “Lets’s move”, que va tenir lloc del 4 al 6 de
maig. L’objectiu era fer viure als blo gers el Gironès d’una manera activa
i atractiva, tot descobrint activitats de turisme actiu i els paisatges
naturals de la comarca i degustant la gastronomia i els productes del
nostre territori. Tots ells després van compartir les seves experiències en
mitjans de comunicació d’arreu del món. Dintre del marc de Costa Brava
Week es realitza un famtrip de l’agència de viatges receptiva del mercat
alemany “El Torito”.
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Els participants de la comarca del Gironès han estat: WW.
Es gestiona, conjuntament amb l’Associació Comarcal de Guies de
Natura, les passejades de senderisme guiat per diferents poblacions de
la comarca. Les sortides són acompanyades per un dels guies de natura
i són garantides, és a dir, surten independentment de l’afluència de
públic. Enguany s’han programat 17 sortides des del mes de març fins al
desembre. Hi han participat 327 persones, que són més de 23 persones
de mitjana per sortida.
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