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1.1. Servei de Joventut 

El Servei municipal de Joventut té la missió fonamental d’assegurar que en qualsevol de les àrees de 
gestió municipal s’hi incorpori la perspectiva d’atenció a les persones joves i, per tant, es 
desenvolupin programes i serveis adreçats als joves. La planificació estratègica de les polítiques de 
joventut a un municipi pren forma amb el pla local de joventut. Aquesta planificació és l’estratègia de 
definició de les polítiques que permet pensar prèviament en la millor intervenció segons les 
necessitats existents i els recursos disponibles. 
 
A més d’aquesta funció, el Servei de Joventut gestiona de manera directa diversos programes i 
serveis adreçats a la població juvenil del municipi, centrats especialment en l’orientació a les 
persones joves, la lluita contra l’atur juvenil i la prevenció del fracàs escolar. 
 
Com a novetats destacables en l’acció del Servei de Joventut de l’Ajuntament de Girona al llarg de 
l’any 2015 convé destacar: 
 

• La creació del Servei de mobilitat internacional, que té com a objectiu facilitar informació i 
orientació a totes les persones joves que es plantegen viure una experiència a l’estranger, ja 
sigui estudiant, treballant o participant en un projecte de voluntariat. 

• La consolidació del Servei de suport a l’orientació als instituts d’educació secundària, que es 
planteja com un servei complementari a l’acció orientadora que fan els propis instituts als 
seus alumnes. 

• El nou impuls donat als serveis de L’Estació Espai Jove, ampliant les hores de dedicació de 
l’equip d’informadors juvenils i afegint als serveis habituals accions com el suport a l’alta al 
sistema de Garantia Juvenil, la creació de grups de conversa per aprendre idiomes, etc. 

1.2. L’Estació Espai Jove 

L’Estació Espai Jove és l’equipament municipal de referència per a les persones joves de la ciutat. Al 
llarg de l’any aquest equipament programa tot un conjunt d’activitats formatives (cursos i tallers de 
temàtica diversa), informatives (xerrades sobre temes d’interès juvenil), d’oci juvenil (en diferents 
àmbits) o artístiques (exposicions i concerts). Forma part de la xarxa d’espais joves de la ciutat, que 
es gestiona amb Serveis Socials d’Atenció Primària. 

1.2.1. Activitats programades 

Nombre d’activitats programades 

Tipus d'activitat 2014 2015 Augment 

Activitats formatives 52 79 +51,9% 

Activitats informatives 17 11 -35,3% 

Activitats d’oci juvenil 7 8 +14,3% 

Activitats artístiques 11 11 0% 

Total 87 109 +25,2% 
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Participants a les activitats 

Tipus d'activitat 2014 2015 Augment 

Activitats formatives 440 609 +38,4% 

Activitats informatives 79 14 -78,5% 

Activitats d'oci juvenil 315 456 +44,7% 

Activitats artístiques 229 181 -20,9% 

Total 1.063 1.260 +18,5% 

Relació d’activitats 1r trimestre 

Cursos i tallers 
▪ El currículum i la carta de presentació 

▪ Recursos per a la recerca de feina 

▪ Empresa per un dia - “mercat de treball” 

▪ L’entrevista de feina 

▪ Dinàmiques de selecció de personal 

▪ Sense feina? L’autoocupació és la solució  

▪ Habilitats emprenedores  

▪ Cicle El Rodamón: vull marxar a l’estranger (Europa); per on començo?  

▪ Cicle El Rodamón: aquest estiu vull participar en una activitat solidària 

▪ Cicle El Rodamón: estades a Austràlia 

▪ Cicle El Rodamón: opcions per veure món amb pocs diners 

▪ Afrontament de l’estrès i tècniques de relaxació 

▪ Imatge personal 

▪ Orientacions per a famílies: els joves i el (seu) futur 

▪ Iniciació als monòlegs d’humor  

▪ Iniciació a l’amigurumi  

▪ Massatges     

▪ Teatre social II 

▪ Taller / sopar (tapes) 
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Xerrades informatives 
▪ Els teus estudis a mida 

▪ Els cursos ocupacionals i altres formacions 

▪ Recta final, arriben les preinscripcions  

Activitats 
▪ Carnaval Otaku 

▪ Concert JN Band 

Exposicions 
▪ Àlex Ambit (fotografia) 

▪ Oriol Tuca (gravat calcogràfic) 

▪ Andrea Zayas (il·lustració)  

Relació d’activitats 2n trimestre 

Cursos i tallers 
▪ El currículum i la carta de presentació 

▪ Recursos per a la recerca de feina 

▪ Dinàmiques de selecció de personal 

▪ L’entrevista de feina 

▪ Empresa per un dia - “mercat de treball” 

▪ Sense feina? L’autoocupació és la solució  

▪ Habilitats emprenedores  

▪ Cicle El Rodamón: estades a Alemanya 

▪ Cicle El Rodamón: estades al Regne Unit 

▪ Cicle El Rodamón: treball i pràctiques en institucions europees 

▪ Tècniques d’estudi 

▪ Autoconeixement 

▪ Afrontament de l’estrès i tècniques de relaxació 

▪ Els estudis dels teus fills: coneixes les diferents opcions formatives? 

▪ Taller per a pares de fills adolescents: els joves i el (seu) futur 

▪ Dibuixar cançons 

▪ Taller sopar: pasta gansa (pastes i salses) 
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▪ Fes la teva llibreta amb Scrapbook 

▪ Taller de manteniment i reparació de bicicleta 

Xerrades informatives 
▪ El sistema educatiu 

▪ Recta final, arriben les preinscripcions 

▪ Segones oportunitats: sense ESO, què puc fer? 

▪ Què puc fer aquest estiu? 

Exposicions 
▪ Isaura Creus (contes il·lustrats) 

▪ Lídia Martí (fotografia) 

Relació d’activitats 3r trimestre 

Cursos i tallers 
▪ El currículum i la carta de presentació 

▪ Recursos per a la recerca de feina 

▪ L’entrevista de feina 

▪ Dinàmiques de selecció de personal 

▪ Sense feina? L’autoocupació és la solució  

▪ Habilitats emprenedores  

▪ Cicle El Rodamón: vull marxar a l’estranger (Europa); per on començo? 

▪ Cicle El Rodamón: simulacions d’entrevista en anglès 

▪ Meet fun speak week!  

▪ Fes esport amb seguretat  

▪ Begudes refrescants  

▪ Sushi & Co (una finestra a la cuina asiàtica) 

▪ Massatges  

▪ Grup de conversa en català 

Xerrades informatives 
▪ Les beques d’estudi 

▪ La repesca 
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Activitats 
▪ Cicle cinema a la fresca (Nebraska, The Kings of Summer, Les Garçons et Guillaume à table) 

▪ Jornades Pokemon vs Digimon 

▪ Concert de Clave de Sur 

Exposicions 
▪  Matías Serra (dibuix i pintura) 

Relació d’activitats 4t trimestre 

Cursos i tallers 
▪ El currículum i la carta de presentació 

▪ Recursos principals per a la recerca de feina 

▪ L’entrevista de feina 

▪ Millora el teu currículum i la carta de presentació 

▪ Actualitza els canals de recerca de feina 

▪ Processos de selecció I: l’entrevista 

▪ Processos de selecció II: proves i dinàmiques 

▪ Nova era: noves professions 

▪ Xarxes socials per a professionals 

▪ Sense feina? L’autoocupació és la solució  

▪ Habilitats emprenedores  

▪ Tècniques d’estudi per a alumnes d’ESO 

▪ Wednesdays in English! Grup de conversa en anglès (nivell intermig) 

▪ Grup de conversa en català 

▪ Aprenentatges a la xarxa 

▪ Coneix-te. La màscara de ferro o de cartró 

▪ Tècniques de relaxació per afrontar els exàmens 

▪ Cicle El Rodamón: vull marxar a l’estranger (Europa); per on començo? 

▪ Cicle El Rodamón: estades a França 

▪ Cicle El Rodamón: simulacions d'entrevista en anglès 

▪ Cicle El Rodamón: estades als EEUU 

▪ Cicle El Rodamón: treball i pràctiques en institucions europees 
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Xerrades informatives 
▪ Els estudis dels teus fills: coneixes les diferents opcions formatives? 

▪ A la xarxa, que no t’enganyin! 

Activitats 
▪ Bunkasai Aula Manga 

Exposicions 
▪ Ingrid Riera (fotografia) 

▪ David Masferrer (fotografia) 

1.2.2. Usos de l’equipament 
L’Estació Espai Jove cedeix espais per a usos diversos, especialment a entitats juvenils de la ciutat. 

Dies d’ús de l’equipament en activitats pròpies 

Tipus d'activitat 2014 2015 Augment 

Activitats formatives 129 164 +27,1% 

Activitats informatives 18 3 -83,3% 

Activitats d'oci juvenil 11 8 -27,3% 

Activitats artístiques 147 183 +24,5% 

Total 305 358 +17,4% 

Hores d’ús de l’equipament en activitats pròpies 

Tipus d'activitat 2014 2015 Augment 

Activitats formatives 268 301 +12,3% 

Activitats informatives 36 6 -83,3% 

Activitats d'oci juvenil 52 38 -26,9% 

Activitats artístiques 4 7 +75,0% 

Total 360 352 -2,2% 

Dies que s’ha cedit espai a entitats o grups informals 

Tipus d'activitat 2014 2015 Augment 

PTT 76 47 -38,1% 

Activitat externa  273 141 -48,3% 

Reunió externa  17 11 -35,2% 

Visites a L’Estació 14 8 -42,8% 



Àrea de Ciutadania 

Joventut 

 Memòria 2015 AJUNTAMENT DE GIRONA 12 

Total 380 207 -45,5% 

Hores d’ús en cessions a entitats o grups informals 

Tipus d'activitat 2014 2015 Augment 

PTT 283 207 -26,8% 

Activitat externa 673 390 -42,1% 

Reunió externa  32 18 -43,7% 

Visites a L’Estació 18 11 -38,8% 

Total 1.006 626 -37,8% 

Total d’usuaris en cessions a entitats o grups informals 

Tipus d'activitat 2014 2015 Augment 

PTT 19 15 -21,1% 

Activitat externa 415 415 0,0% 

Reunió externa  227 107 -52,8% 

Visites a L’Estació 214 60 -72,0% 

Total 875 597 -31,8% 

Accions informatives de L’Estació Espai Jove fora del propi equipament 

Entitat o institució 2014 2015 Augment 

Benvinguda a Erasmus d’UdG 190 155 -18,4% 

Sessions informatives a secundària 194 107 -44,8% 

Total 384 262 -31,8% 

Visites a L’Estació Espai Jove 

Entitat o institució 2014 2015 Augment 

Centres educatius 151 108 -28,5% 

Altres institucions 63 20 -68,3% 

Total 214 128 -40,2% 

 

13 de gener - Visita CFGS Integració Social Vallvera Salt – 12 alumnes 

20 de febrer – Visita grup Maristes (Projecte Singular) – 20 alumnes 

4 de març - Visita UFA St. Daniel – 5 joves 

11 de març - Visita CFGM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes- 15 alumnes 

23 d’abril – 4t ESO Institut Cassà de la Selva – 13 alumnes 



Àrea de Ciutadania 

Joventut 

AJUNTAMENT DE GIRONA Memòria 2015 13 

10 de juny – 4t ESO Institut La Salle Cassà de la Selva – 5 alumnes 

8 d’octubre- PTT Salt – 30 alumnes 

13 de novembre – Institut Cassà de la Selva – 13 alumnes  

11 de desembre – PFI Oscobe – 15 joves 

1.2.3. Servei d’Informació Juvenil 
El servei d’informació juvenil de L’Estació Espai Jove té com a principal objectiu ser un punt de 
referència per a les persones joves en els àmbits de la cultura, la participació i l’associacionisme, 
l’accés a l’habitatge, el lleure, la salut i el turisme, entre d’altres, i posa un èmfasi especial en el treball 
i la formació, temes sobre els quals L’Estació Espai Jove té serveis especialitzats. 

Consultes ateses per franja d’edat 

Edat 2014 2015 Augment 

- 15 anys 38 42 +10,5% 

16 a 19 anys 642 1.021 +59,0% 

20 a 24 anys 725 993 +37,0% 

25 a 29 anys 1.060 508 -52,1% 

+30 anys 775 876 +13,0% 

Total 3.240 3.440 +6,2% 

Consultes ateses per franja per gènere 

Gènere 2014 2015 Augment 

Homes 1.330 1.884 +41,7% 

Dones 1.910 1.556 -18,5% 

Total 3.240 3.440 +6,2% 

Consultes ateses per horari d’atenció 

Horari 2014 2015 Augment 

Matí 2.400 2.532 +5,5% 

Tarda 840 908 +8,1% 

Total 3.240 3.440 +6,2% 

Consultes ateses per mitjà utilitzat 

Mitjà 2014 2015 Augment 

Presencial 2.030 2.872 +41,5% 

Per telèfon 940 442 -53,0% 
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Per correu electrònic 270 126 -53,3% 

Total 3.240 3.440 +6,2% 

Procedència dels usuaris 

El servei d’informació juvenil de L’Estació Espai Jove forma part dels serveis de l’Oficina Jove del 
Gironès. Per aquesta raó és interessant conèixer la procedència dels usuaris del servei. 

Usuaris de la ciutat de Girona 

Codi postal 2014 2015 Augment 

17001 267 289 +8,24% 

17002 259 277 +6,95% 

17003 285 301 +5,61% 

17004 304 337 +10,86% 

17005 475 530 +11,58% 

17006 405 409 +0,99% 

17007 245 265 +8,16% 

Total 2.240 2.408 +7,50% 

Usuaris d’altres poblacions del Gironès 

Població CP 2014 2015 Augment 

Aiguaviva 17181 8 8 0,0% 

Bescanó 17162 18 19 +5,6% 

Bordils 17462 13 13 0,0% 

Campllong 17457 2 2 0,0% 

Canet d’Adri 17199 14 14 0,0% 

Cassà de la Selva 17244 27 28 +3,7% 

Celrà 17460 35 36 +2,9% 

Cervià de Ter 17464 0 0 0,0% 

Flaçà 17463 4 4 0,0% 

Fornells de la Selva 17458 15 16 +6,7% 

Juià 17462 3 3 0,0% 

Llagostera 17240 22 23 +4,5% 

Llambilles 17243 2 2 0,0% 

Madremanya 17462 1 1 0,0% 

Quart 17242 15 16 +6,7% 

Salt 17190 295 305 +3,4% 
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Sant Andreu Salou 17455 1 1 0,0% 

Sant Gregori 17150 69 71 +2,9% 

Sant Joan de Mollet 17463 3 3 0,0% 

Sant Jordi Desvalls 17464 7 7 0,0% 

Sant Julià de Ramis 17481 20 21 +5,0% 

Sant Martí Vell 17462 3 3 0,0% 

Sant Martí de Llémena 17153 9 9 0,0% 

Sarrià de Ter 17840 51 53 +3,9% 

Vilablareix 17180 25 26 +4,0% 

Viladasens 17464 3 3 0,0% 

Total  665 688 +3,5% 

Usuaris d’altres procedències 

Procedència 2014 2015 Augment 

Altres comarques 155 172 +11,0% 

Altres comunitats autònomes 70 69 -1,4% 

Altres països 110 103 -6,4% 

Total  335 344 +2,7% 

Percentatge d’usuaris segons procedència  

Procedència 2014 2015 

Municipi de Girona 69,1% 70,0% 

Resta de comarca del Gironès 20,5% 20,0% 

Altres comarques 4,8% 5,0% 

Altres comunitats autònomes 2,2% 2,0% 

Altres països 3,4% 3,0% 

Temàtica de les consultes 

La temàtica de les consultes fetes al servei d’informació juvenil de L’Estació Espai Jove permet veure 
quins són els àmbits de més interès per a les persones joves usuàries del servei. 

Tipus de consulta 2014 2015 Augment 

Cohesió social 38 42 +10,5% 

Cultura 70 96 +37,1% 

Itineraris formatius 503 598 +18,9% 

Programes de formació i inserció 320 301 -5,9% 



Àrea de Ciutadania 

Joventut 

 Memòria 2015 AJUNTAMENT DE GIRONA 16 

Cicles formatius 152 137 -9,9% 

Formació no reglada 231 258 +11,7% 

Beques i ajuts 70 88 +25,7% 

Habitatge 189 132 -30,2% 

Lleure 266 240 -9,8% 

Mobilitat internacional 150 222 +48,0% 

Participació 13 28 +115,4% 

Salut i esports 25 20 -20,0% 

Sostenibilitat i medi ambient 8 11 +37,5% 

Tecnologies de la informació i la 
comunicació 15 27 +80,0% 

Recerca de feina 460 481 +4,6% 

Formació ocupacional 289 376 +30,1% 

Treball temporal 237 205 -13,5% 

Informació de carnets 76 89 +17,1% 

Altres 128 89 -30,5% 

Total 3.240 3.440 +6,2% 

Carnets tramitats 

Carnets tramitats 2014 2015 Augment 

Carnets ISIC tramitats (estudiant internacional) 35 40 +14,3% 

Carnets ITIC tramitats (professor internacional) 7 4 -42,9% 

Carnets d’alberguista jove tramitats 6 5 -16,7% 

Carnets d’alberguista adult tramitats 1 1 0,0% 

Total 49 50 +2,0% 

1.2.4. Orientació en formació i ocupació 
El servei d’orientació de L’Estació Espai Jove facilita, acompanya i dóna suport en el procés 
d’explotació del propi talent i capital competencial de les persones joves de manera integral, a partir 
de propiciar situacions de progrés competencial i impulsant espais per a que els joves generin, 
dirigeixin i visquin experiències en els principals eixos de desenvolupament (entorn, salut, relació i 
identitat). 

Consultes ateses per franja d’edat 

Edat 2014 2015 Augment 

- 15 anys 32 20 -37,5% 

16 a 19 anys 1.155 1.547 +33,9% 
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20 a 24 anys 539 452 -16,1% 

25 a 29 anys 342 381 +11,4% 

+30 anys 32 158 +393,8% 

Total 2.100 2.558 +21,8% 

Consultes ateses per gènere 

Gènere 2014 2015 Augment 

Homes 1.060 1.224 +15,5% 

Dones 1.040 1.334 +28,3% 

Total 2.100 2.558 +21,8% 

Consultes ateses per mitjà utilitzat 

Mitjà utilitzat 2014 2015 Augment 

Presencial 735 364 -50,5% 

Per telèfon 69 87 +26,1% 

Per correu electrònic 275 500 +81,8% 

Grupal 671 772 +15,1% 

Autoaprenentatge 350 835 +138,6% 

Total 2.100 2.558 +21,8% 

Consultes ateses segons situació laboral 

Situació 2014 2015 Augment 

Estudiant 1.189 1.643 +38,2% 

Treballant 59 164 +178,0% 

Estudiant i treballant 26 32 +23,1% 

Desocupat 826 709 -14,2% 

Autònom 0 10 --------- 

Total 2.100 2.558 21,8% 

Consultes ateses segons experiència laboral 

Tipus d’experiència 2014 2015 Augment 

Amb experiència 1.050 1.294 +23,2% 

Sense experiència 1.050 1.264 +20,4% 

Total 2.100 2.558 +21,8% 
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Consultes ateses segons nivell de formació 

Nivell 2014 2015 Augment 

Sense ESO 401 980 +144,4% 

Estudis secundaris - ESO 667 311 -53,4% 

Batxillerat 323 266 -17,6% 

CFGM 214 326 +52,3% 

CFGS 209 229 +9,6% 

Estudis universitaris 250 340 +36,0% 

Estudis ESO o superiors no homologats 36 106 +194,4% 

Total 2.100 2.558 +21,8% 

Consultes ateses segons procedència dels usuaris 

Procedència 2014 2015 Augment 

Girona 1.684 1.751 +4,0% 

Resta de la comarca del Gironès 273 458 +67,8% 

Altres comarques 142 348 +145,1% 

Altres comunitats autònomes 1 1 0,0% 

Total 2.100 2.558 +21,8% 

Consultes ateses segons temàtica de les consultes 

Tipus de consulta 2014 2015 Augment 

GES 7 5 -28,6% 

PQPI 9 14 +55,6% 

Batxillerat 12 2 -83,3% 

PAU / Prova d'accés +25 / +40 / +45 8 21 +162,5% 

Cicles Formatius de Grau Mitjà 70 83 +18,6% 

Cicles Formatius de Grau Superior 48 35 -27,1% 

Ensenyaments esportius i artístics 14 4 -71,4% 

Programa Qualifica't 1 0 -100,0% 

Universitat 166 103 -38,0% 

Estudis a distància 17 22 +29,4% 

Programes de mobilitat europea 140 0 -100,0% 

Beques d'estudi 179 333 +86,0% 

Cursos d'idiomes a l'estranger 50 335 +570,0% 

Homologacions de títols 2 8 +300,0% 
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Formació no reglada 11 95 +763,6% 

Itineraris formatius 0 317 -------- 

Formació ocupacional (cursos del SOC) 49 67 +36,7% 

Orientació laboral: currículum i carta de 
presentació 459 299 -34,9% 

Orientació laboral: recursos de recerca de feina 369 591 +60,2% 

Orientació laboral: itineraris laborals 50 92 +84,0% 

Treball a l’estranger 239 0 -100,0% 

Emprenedoria 6 98 +1.533,3% 

Voluntariat 42 12 -71,4% 

Salut 31 19 -38,7% 

Garantia Juvenil – tràmits 63 0 -100,0% 

Garantia Juvenil – inscripció 55 0 -100,0% 

Entrevista diagnòstic 3 3 0,0% 

Altres 0 0 ------- 

Total 2.100 2.558 +21,8% 

Servei de suport a l’orientació als instituts 

L’objectiu del nou servei de suport a l’orientació als instituts d’educació secundària de Girona 
és oferir un servei de complementarietat a l’acció orientadora dels instituts d’educació 
secundària per prevenir el fracàs escolar, la inactivitat i exclusió social dels joves. Mitjançant 
accions i activitats dins i fora de l’entorn escolar es pretén recolzar i acompanyar als joves 
perquè potenciïn les seves capacitats i retrobin el sentit i la il·lusió del seu projecte vital i no 
esdevinguin joves inactius. 

Orientacions als diversos instituts 

Instituts 2015 

Institut Carles Rahola 81 

Institut Montilivi 76 

Institut Santa Eugènia 108 

Institut Narcís Xifra 11 

Total 276 

Orientacions per franja d’edat 

Edat 2015 

- 15 anys 45 

16 a 19 anys 183 

20 a 24 anys 37 
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25 a 29 anys 4 

+30 anys 7 

Total 276 

Orientacions per sexe 

Gènere 2015 

Homes 106 

Dones 170 

Total 276 

Orientacions segons situació actual 

Situació actual 2015 

Estudiant 268 

Treballant 0 

Estudiant i treballant 7 

Desocupat 1 

Total 276 

Orientacions segons experiència laboral 

Tipus d’experiència 2015 

Amb experiència 73 

Sense experiència 203 

Total 276 

Orientacions segons nivell de formació 

Nivell 2015 

Sense ESO 99 

Estudis secundaris – ESO 0 

Batxillerat 101 

CFGM 20 

CFGS 6 

Estudis universitaris 50 

Estudis ESO o superiors no homologats 0 

Total 276 
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Orientacions segons procedència dels usuaris 

Procedència 2015 

Girona 201 

Resta de la comarca del Gironès 32 

Altres comarques 43 

Total 276 

Orientacions segons tipus de consulta 

Tipus de consulta 2015 

GES 2 

PQPI 3 

Batxillerat 0 

PAU / Prova d'accés +25 / +40 / +45 8 

Cicles Formatius de Grau Mitjà 31 

Cicles Formatius de Grau Superior 17 

Ensenyaments esportius i artístics 3 

Programa Qualifica't 0 

Universitat 83 

Estudis a distància 1 

Programes de mobilitat europea 0 

Beques d'estudi 3 

Cursos d'idiomes a l'estranger 2 

Homologacions de títols 0 

Formació no reglada 0 

Itineraris formatius 8 

Formació ocupacional (cursos del SOC) 4 

Orientació laboral: currículum i carta de presentació 0 

Orientació laboral: recursos de recerca de feina 5 

Orientació laboral: itineraris laborals 0 

Treball a l’estranger 3 

Emprenedoria 1 

Voluntariat 0 

Salut 2 

Garantia Juvenil – tràmits 0 

Garantia Juvenil – inscripció 0 
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Entrevista diagnòstic 0 

Altres 0 

Total 276 

Trobada de delegats de la comarca del Gironès 

Arran dels programes d’intervenció als instituts de secundària que es duen a terme als municipis de 
Cassà de la Selva, Girona, Salt, Vilablareix i Celrà, els ajuntaments implicats en el programa han 
cregut convenient organitzar un any més la jornada de delegats d’ESO.  

Tal i com es va fer l'any passat s'ha prioritzat exclusivament el grup de 2n d’ESO dels centres on 
s’impulsa el programa PIDCE d’intervenció als instituts. D’aquesta manera es garanteix un seguiment 
posterior amb aquest grup de joves per part dels dinamitzadors/informadors juvenils de cada municipi.  

Participants 2014 2015 Augment 

Alumnes participants 72 97 +34,7% 

Alumnes del municipi de Girona 34 41 +20,6% 

Servei de tramitació de beques 

Aquest servei es dirigeix a totes les persones que necessitin ajuda per sol·licitar les beques generals i 
de mobilitat del Ministeri d’Educació. El Ministeri d’Educació cada any obre el període de sol·licitud de 
beques generals i de mobilitat per estudis postobligatoris durant el mes de juliol. 

Poden sol·licitar beca els estudiants que estiguin cursant estudis no universitaris (PQPI, cicles 
formatius, batxillerats, preparació de la prova d’accés a cicle formatiu, ensenyaments artístics, 
esportius, d’idiomes, religiosos o militars) o estudis universitaris (graus, diplomatures, llicenciatures, 
màsters o preparació de la prova d’accés a la universitat). 

Tipus de beca 2014 2015 Augment 

PQPI 3 18 +500,0% 

GES 1 2 +100,0% 

Batxillerat 21 27 +28,6% 

Cicle formatiu de Grau Mitjà 42 48 +14,3% 

Cicle formatiu de Grau Superior 19 24 +26,3% 

Proves d’accés 21 14 -33,3% 

Ensenyaments artístics 4 0 -100,0% 

Ensenyaments esportius 2 0 -100,0% 

Idiomes 0 4 -------- 

Total estudis no universitaris 113 137 +21,2% 

Grau 40 72 +80,0% 

Màster 0 1 -------- 

Total estudis universitaris 40 73 +82,5% 
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Total 153 210 +37,3% 

Garantia Juvenil 

A L’Estació Espai Jove els usuaris que compleixen els requisits marcats pel programa Garantia 
Juvenil poden donar-se d’alta al sistema. A més dels tràmits que exigeix donar-se d’alta al sistema de 
Garantia Juvenil els joves usuaris tenen l’oportunitat de rebre orientació sobre diferents aspectes com 
ara els programes actius en cada moment. 

Atencions per franja d’edat 

Edat 2015 

- 15 anys 0 

16 a 19 anys 498 

20 a 24 anys 595 

25 a 29 anys 125 

+30 anys 0 

Total 1.218 

Atencions per sexe 

Gènere 2015 

Homes 773 

Dones 445 

Total 1.218 

Atencions segons mitjà utilitzat 

Mitjà utilitzat 2015 

Presencial 860 

Per telèfon 43 

Per correu electrònic 14 

Grupal 301 

Total 1.218 

Atencions segons situació actual 

Situació actual 2015 

Estudiant 0 

Treballant 0 

Estudiant i treballant 0 

Desocupat 1.218 

Total 1.218 
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Atencions segons experiència laboral 

Tipus d’experiència 2015 

Amb experiència 644 

Sense experiència 574 

Total 1.218 

Atencions segons nivell de formació 

Nivell 2015 

Sense ESO 607 

Estudis secundaris – ESO 411 

Batxillerat 43 

CFGM 57 

CFGS 32 

Estudis universitaris 57 

Estudis ESO o superiors no homologats 11 

Total 1.218 

Atencions segons procedència dels usuaris 

Procedència 2015 

Girona 1.027 

Resta de la comarca del Gironès 156 

Altres comarques 35 

Total 1.218 

Atencions segons tipus de consulta 

Tipus de consulta 2015 

Inscripció / Sol·licitud d’usuari i contrassenya 282 

Registre 192 

Incidència 96 

Orientació / Seguiment 501 

Altres tràmits 147 

Total 1.218 

1.2.5. Servei de mobilitat internacional 
A partir d’orientacions individuals en aquest servei es fa una avaluació de les necessitats i objectius 
de la persona jove, s’identifiquen possibles oportunitats de mobilitat, s’avaluen les opcions més 
adequades a la seva formació, competències i interessos, es proposa un itinerari conjuntament amb 
la persona i es concreten accions per assolir els objectius. 
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Orientacions per franja d’edat 

Edat 2015 

- 15 anys 2 

16 a 19 anys 61 

20 a 24 anys 204 

25 a 29 anys 116 

+30 anys 75 

Total 458 

Orientacions per sexe 

Gènere 2015 

Homes 173 

Dones 285 

Total 458 

Orientacions segons mitjà utilitzat 

Mitjà utilitzat 2015 

Presencial 107 

Per telèfon 5 

Per correu electrònic 53 

Grupal 293 

Total 458 

Orientacions segons situació actual 

Situació actual 2015 

Estudiant 188 

Treballant 83 

Estudiant i treballant 46 

Desocupat 141 

Total 458 

Orientacions segons experiència laboral 

Tipus d’experiència 2015 

Amb experiència 386 

Sense experiència 72 

Total 458 



Àrea de Ciutadania 

Joventut 

 Memòria 2015 AJUNTAMENT DE GIRONA 26 

Orientacions segons nivell de formació 

Nivell 2015 

Sense ESO 14 

Estudis secundaris – ESO 19 

Batxillerat 119 

CFGM 19 

CFGS 29 

Estudis universitaris 258 

Total 458 

Orientacions segons procedència dels usuaris 

Procedència 2015 

Girona 252 

Resta de la comarca del Gironès 70 

Altres comarques 136 

Total 458 

Orientacions segons tipus de consulta 

Tipus de consulta 2015 

Objectiu de mobilitat internacional 113 

Recursos 157 

Millora d’idiomes 20 

Formació internacional 8 

Feina no qualificada 4 

Feina qualificada 10 

Pràctiques i/o voluntariat 49 

Tràmits laborals 77 

Tràmits trasllat i instal·lació 20 

Total 458 

1.3. Els Químics Espai Jove 

1.3.1. Servei d’informació juvenil 
L’espai d’informació juvenil es centra en donar informació d’interès juvenil i de forma específica sobre 
tots els temes relacionats amb la formació no reglada, la formació reglada i el treball. La pròpia 
ubicació al sector de Palau és un valor afegit a aquest espai d’informació, ja que s’aconsegueix inserir 
un servei juvenil a la zona amb més joves de la ciutat de Girona. L’objectiu principal és poder orientar 
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al jove que s’apropi al centre, seguint tot el seu camí formatiu i assessorant-lo en tots els dubtes que 
sorgeixin sobre les diferents modalitats formatives a triar, sense oblidar mai altres tipus d’informacions 
de temes que puguin ser del seu interès. Forma part de la xarxa d’espais joves de la ciutat, que es 
gestiona amb Serveis Socials d’Atenció Primària. 

Consultes ateses 

Mitjà utilitzat 2014 2015 Augment 

Presencial 562 440 -21,7% 

Per telèfon 564 660 +17,0% 

Per correu electrònic 381 420 +10,2% 

Total 1.507 1.520 +0,9% 

1.3.2. Espai educatiu (formació i aprenentatge) 
Aquest servei contempla dues grans dimensions. Per una banda la formació personal, centrada en els 
valors, els principis, les actituds, els hàbits i les habilitats personals. I per l’altra, el seguiment de 
l’aprenentatge instrumental i el seguiment del currículum formatiu de l’adolescent. 

Per treballar aquestes dues dimensions s’utilitzen els següents instruments:  

▪ Coordinacions amb els centres d’ensenyament 

▪ Reforç escolar  

▪ Tècniques d’estudi 

▪ Projectes vinculats a les noves tecnologies 

▪ Xerrades i tallers  

▪ Visites a altres serveis d’interès juvenil 

Per aconseguir aquesta formació i aquest creixement personal, l’espai ofereix una programació 
trimestral estable d’activitats de dinamització juvenil dissenyada per l’equip tècnic d’aquest nou 
equipament municipal. Es parteix del principi que oferir una bona oferta formativa, espais de difusió, 
consum i creació cultural o xerrades informatives, és un mitjà per oferir oportunitats de promoció 
social als joves de la ciutat. 

Entre altres propòsits aquesta programació d’activitats de dinamització juvenil es proposa apropar als 
joves a l’ús de les noves tecnologies, afavorir la participació d’entitats i associacions en 
programacions municipals, aportar aprenentatges significatius, etc. 

Participants a l’espai educatiu 

Tipus de participació 2014 2015 Augment 

Cursos i tallers 470 386 -17,9% 

Xerrades informatives 34 17 -50,0% 

Altres activitats 150 80 -46,6% 

Exposicions 530 715 +34,9% 

Total 1.184 1.198 +1,2% 
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Relació d’activitats 1r trimestre 

Cursos i tallers 
▪ Taller de manteniment i reparació de bicicleta 

▪ Maquillatge fantàstic i de carnaval 

▪ Iniciació a la guitarra  

▪ Dibuix manga 

▪ Circ 

▪ Què fem? Tuneja el teu skate 

▪ Recursos educatius 

▪ Tècniques d’estudi 

▪ Thursdays in english! Grup de conversa en anglès 

Xerrades 
▪ Recta final, arriben les preinscripcions!  

Activitats 
▪ Kmks Friday Games! 

▪ Tardes de crispetes  

▪ Lligueta de ping-pong amateur 

▪ Què fem? Bricolatge   

▪ Ràdio atòmica 

▪ Kmks Dance Squad 

▪ Exposició Sota Pressió 

▪ Exposició de les obres guanyadores i finalistes de la beca Carnet Jove Connecta’t a la 
fotografia 2013 

Relació d’activitats 2n trimestre 

Cursos i tallers 
▪ Fet a mà - especial Sant Jordi 

▪ Màgia creativa 

▪ Plaers dolços 

▪ Iniciació a la guitarra  

▪ Recursos educatius 
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▪ Tècniques d’estudi  

▪ Thursdays in English! Grup de conversa en anglès 

Xerrades informatives 
▪ Què puc fer aquest estiu? 

▪ Segones oportunitats: sense ESO, què puc fer? 

Activitats 
▪ Kmks Friday Games! 

▪ Kmks games a l’aire lliure!  Kubb 

▪ Tardes de crispetes  

▪ Què fem?  Bricolatge 

▪ Ràdio Àtòmica 

▪ Kmks Dance Squad 

▪ Festa de final de curs 

Relació d’activitats 3r trimestre 

Cursos i tallers 
▪ Setmana del clown, el teatre i el circ 

▪ Setmana dels audiovisuals 

▪ Setmana de la ràdio 

▪ Setmana de la dansa     

▪ Iniciació a la guitarra  

▪ Realitat pixelada 

▪ Perruqueria: a pèl! 

Xerrades informatives 
▪ Les beques d’estudi 

Activitats 
▪ Pizza i cinema 

▪ Jocs de taula 

▪ Torneig FIFA 

▪ Torneig ping-pong 

▪ Festa d’estiu  
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▪ Aula d’estudi de batxillerat (intensiu juliol)    

▪ Kmks Lúdiks 

▪ Què fem?  Bricolatge 

▪ Ràdio Àtòmica 

▪ Kmks Dance Squad 

▪ Ens veiem a la plaça 

Relació d’activitats 4t trimestre 

Cursos i tallers 
▪ Maquillatge  

▪ Halloween / castanyada 

▪ Circ 

▪ Iniciació a la guitarra  

▪ Recursos nadalencs  

▪ Recursos educatius 

▪ Tècniques d’estudi 

Activitats 
▪ Què fem?  Bricolatge 

▪ Ràdio Àtòmica 

▪ Kmks Dance Squad 

▪ Pizza i cinema 

▪ Jocs de taula 

▪ Torneig ping-pong 

▪ Torneig FIFA 

Exposicions 
▪ Exposició “Ètica etílica” 

Projectes 

A nivell de projectes l’any 2015 ha estat bàsicament un any de consolidació de les propostes iniciades 
a finals de l’any 2014. Aquestes projectes responen a la manera d’entendre Els Químics Espai Jove 
com un espai d'agrupació juvenil on les persones joves creen i gestionen projectes propis, on posin 
en joc les diferents habilitats i capacitats necessàries per dur a terme a curt i a llarg termini  els propis 
projectes personals, orientat a la consecució d’objectius per a l’autorealització entenent les 
necessitats globals de l’individu per aconseguir-la. 
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KMKS Dance Squad és un grup autogestionat d’street dance. Aquest funciona de manera 
assembleària amb l’objectiu que els joves siguin els protagonistes directes del seu espai d’oci. Per 
això es compta amb un tècnic de l’Espai Jove i una tallerista de ball que acompanya al grup en tot el 
seu procés. La dansa, doncs, ve acompanyada de dinàmiques per a treballar les competències 
bàsiques dels joves, necessàries per al seu desenvolupament tant individual com grupal. 

Seguint el model de l’autogestió de grups i l’aprenentatge i el desenvolupament integral de les 
persones joves a través d’un centre d’interès, també s’han consolidat dos projectes posats en marxa 
a finals de l’any 2014: 

L’Atòmica, la ràdio d’Els Químics Espai Jove. Aquest projecte combina una part més teòrica que 
engloba la formació necessària sobre qüestions com els elements de comunicació o l’edició i el 
muntatge; i la pràctica que consisteix en recopilar la informació que es transmetrà als programes, la 
seva gravació, edició, enregistrament i penjar-ho a la xarxa. 

Thursdays in English!, grup de conversa en anglès. Aquesta activitat va destinada a joves d’entre 
15 i 30 anys amb uns coneixements d’anglès ja adquirits però que necessitin practicar l’expressió oral 
d’aquest idioma. 

1.3.3. Espai de Recerca Digital 
Espai dirigit a aquells joves interessats en utilitzar noves tecnologies en benefici de la seva 
emancipació i el disseny d’un bon itinerari formatiu personal. Els usuaris poden consultar i usar de 
forma autònoma materials digitals en relació a tots aquells temes que els preocupen i interessen. 
Bàsicament va dirigit a aquell grup de persones que presenten un perfil de gran dificultat d’inserció. 
Es detecta que existeixen joves que presenten mancances formatives, tant a nivell d’idioma com 
informàtic. Aquestes mancances, en moltes ocasions, estan lligades al fet de no disposar de recursos 
econòmics suficients per poder adaptar-se a les necessitats actuals que demana el món del treball i el 
món formatiu. 

Participació a l’Espai de Recerca Digital 

Període 2014 2015 Augment 

Gener 130 150 +15,4% 

Febrer 165 195 +18,2% 

Març 145 160 +10,3% 

Abril 120 85 -29,1% 

Maig 117 170 +45,2% 

Juny 148 130 -12,2% 

Juliol 118 95 -19,5% 

Agost ------ ------ ------ 

Setembre 130 200 +53,8% 

Octubre 160 220 +37,5% 

Novembre 182 175 -3,8% 

Desembre 102 95 -6,7% 

Total 1.517 1.675 +10,4% 
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1.3.4. Espai d’estudi 
Es tracta d’una zona habilitada per a que els joves usuaris d’Els Químics Espai Jove puguin estudiar 
en un ambient adequat, fer treballs de grup, obtenir informació necessària per als seus estudis, etc. 

Participació a l’espai d’estudi 

Període 2014 2015 Augment 

Gener 260 220 -15,4% 

Febrer 270 280 +3,7% 

Març 245 265 +8,2% 

Abril 224 270 +20,5% 

Maig 238 280 +17,6% 

Juny 212 250 +17,9% 

Juliol 120 85 -29,1% 

Agost ----- ----- ----- 

Setembre 220 165 -25,0% 

Octubre 235 250 +6,4% 

Novembre 180 270 +50,0% 

Desembre 192 160 -16,7% 

Total 2.396 2.243 -6,4% 

1.3.5. Espai obert 
En aquest espai els joves usuaris d’Els Químics Espai Jove troben un lloc per a relacionar-se i establir 
vincles. Aquí és on es detecten moltes de les necessitats i inquietuds dels joves i d’on sorgeixen 
diferents iniciatives a nivell informatiu o de tipus més lúdic. També és on es treballen altres tipus 
d’intervencions: condicionament d’espais, iniciatives per al barri o altres propostes i activitats. 

Participació a l’espai obert 

Període 2014 2015 Augment 

Gener 250 215 -14,0% 

Febrer 235 290 +23,4% 

Març 260 300 +15,4% 

Abril 257 250 -2,7% 

Maig 250 260 +4,0% 

Juny 195 290 +48,7% 

Juliol 273 185 -32,2% 
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Agost ----- ----- ----- 

Setembre 210 170 -19,0% 

Octubre 240 260 +8,3% 

Novembre 195 300 +53,8% 

Desembre 130 150 +15,4% 

Total 2.495      2.670  +7,0% 

1.4. Servei d’informació juvenil de l’Espai Marfà 

El servei d’informació juvenil de l’Espai Marfà disposa d’un equip d’informadors i dinamitzadors 
juvenils que ofereixen orientació, ajuda i informació per donar resposta a totes les inquietuds i 
propostes dels seus usuaris en relació amb diferents àmbits com la cultura, la formació, el treball o 
l’habitatge. El fet d’estar ubicat a la Biblioteca Salvador Allende de l’Espai Marfà fa que aquest servei 
d’informació juvenil estigui especialitzat en les manifestacions culturals més pròpies de les persones 
joves. Per aquesta raó tenen especial rellevància les actuacions orientades al foment de la lectura i a 
la formació musical.  

Consultes ateses per franja d’edat 

Edat 2014 2015 Augment 

- 15 anys 18 19 +5,5% 

16 a 19 anys 99 79 -20,2% 

20 a 24 anys 67 65 -3,0% 

25 a 29 anys 22 28 +27,2% 

+30 anys 50 37 -26,0% 

Total 256 228 -10,9% 

Consultes ateses per gènere 

Gènere 2014 2015 Augment 

Homes 97 107 +10,3% 

Dones 159 121 -23,9% 

Total 256 228 -10,9% 

Consultes ateses per mitjà utilitzat 

Mitjà utilitzat 2014 2015 Augment 

Presencial 173 152 -12,1% 

Per telèfon 5 9 +80,0% 
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Per correu electrònic 78 67 -14,1% 

Total 256 228 -10,9% 

Consultes ateses per situació 

Segons situació actual 2014 2015 Augment 

Estudiant 112 110 -1,8% 

Treballant 28 19 -32,1% 

Estudiant i treballant 0 3 +300,0% 

Sense estudiar ni treballar 116 96 -17,2% 

Total 256 228 -10,9% 

Consultes ateses per experiència laboral 

Segons experiència laboral 2014 2015 Augment 

Amb experiència 160 146 -8,7% 

Sense experiència 96 82 -14,6% 

Total 256 228 -10,9% 

Consultes ateses per procedència dels usuaris 

Procedència 2014 2015 Augment 

Girona 200 193 -3,5% 

Resta de la comarca del Gironès 38 19 -50,0% 

Altres comarques 18 16 -11,1% 

Total 256 228 -10,9% 

Consultes ateses per nivell de formació 

Nivell 2014 2015 Augment 

Estudis primaris no finalitzats 10 8 -20,0% 

Estudis primaris finalitzats 38 34 -10,5% 

PQPI 7 4 -42,8% 

Cursant ESO 29 28 -3,4% 

Estudis secundaris - ESO 57 53 -7,0% 

Batxillerat 32 28 -12,5% 

CFGM 19 16 -15,8% 

CFGS 11 10 -9,1% 
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Estudis universitaris 53 47 -11,3% 

Total 256 228 -10,9% 

Consultes ateses per temàtica de la consulta 

Tipus de consulta 2014 2015 Augment 

Cultura 4 6 +50,0% 

L'Estació - Programació d'activitats 7 8 +14,2% 

Els Químics - Programació activitats 2 2 0,0% 

La Marfà - Programació d'activitats 16 12 -25,0% 

La Marfà - Informació de l'espai 4 2 -50,0% 

La Marfà - Bucs d'assaig 4 2 -50,0% 

Espais Internet 32 24 -25,0% 

Treball 83 78 -6,0% 

Treball a l'estranger 8 10 +25,0% 

Formació reglada 55 51 -7,2% 

Formació no reglada 18 15 -16,7% 

Formació ocupacional 14 9 -35,7% 

Habitatge 0 2 +200,0% 

Informació de Girona 5 5 0,0% 

Voluntariat 4 2 -50,0% 

Total 256 228 -10,9% 

Participants en les activitats programades 

El servei d’informació juvenil de l’Espai Marfà programa tot un conjunt d’activitats formatives, 
informatives i d’oci juvenil. 

Participants 2014 2015 Augment 

Nombre de participants en cursos, tallers i xerrades 1.840 1.047 -43,1% 

Relació d’activitats 1r trimestre 

Cursos i tallers 
▪ Iniciació a les tècniques d'il·lustració manuals 

▪ El camí cap a la professionalització. Trobada amb Alguer Miquel (Txarango) 

▪ Presentació de la convocatòria d’ajuts a la creació Kreas 2015 

▪ La cançó: fons i forma. Tècniques narratives per a lletristes 
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▪ Taller d’instruments de percussió menuda, efectes i paisatges sonors 

Xerrades informatives 
▪ Trobar cursos: els cursos ocupacionals i altres formacions 

▪ Opcions per veure món amb pocs diners 

▪ Recta final, arriben les preinscripcions! 

Activitats 
▪ Buc obert 

Relació d’activitats 2n trimestre 

Cursos i tallers 
▪ Taller d’assessorament sobre produccions musicals de petit format  

▪ Taller de manipulació d’equips de so i llums de petit format  

▪ Del local a l’escenari. Taller sobre producció tècnica en un grup de música 

▪ Com presentar la teva banda? Idees per diferenciar-te en un oceà de propostes 

▪ Eines i estratègies del màrqueting digital per a músics  

Xerrades informatives 
▪ Recta final, arriben les preinscripcions! 

▪ Segones oportunitats: sense ESO, què puc fer? 

Activitats 
▪ Buc Obert 

▪ Beat It -  1a trobada catalana de MPC 

▪ Literatura en joc 

▪ 360fest 

Relació d’activitats 3r trimestre 

Cursos i tallers 
▪ Dibuixar cançons (II) 

▪ Tècniques de veu i cant (nivell I) 

Xerrades informatives 
▪ Les beques d’estudi 
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Activitats 
▪ Buc obert 

Relació d’activitats 4t trimestre 

Cursos i tallers 
▪ Iniciació a l’autoenregistrament  

▪ Malalts de música. Taller de prevenció de riscos auditius per a músics 

▪ Iniciació al management. Eines per a l’(auto)gestió de projectes musicals 

▪ Organitzem un concert. Taller d’assessorament legal per  a entitats 

▪ Taller de manipulació d’equips de so i llums de petit format   

Xerrades informatives 
▪ Les beques d’estudis universitaris 

▪ Tècniques d’estudi per alumnes de batxillerat 

Activitats 
▪ Buc Obert 

▪ Girona XL (jornades de cultura hip-hop de Girona i Salt)  

▪ 3r concurs de relats  de terror  

▪ Lectures de terror 

1.5. Altres activitats i serveis 

1.5.1. Subvencions a entitats juvenils i d’educació en el 
lleure 
L’any 2015 l’Ajuntament de Girona ha aportat recursos econòmics a les entitats juvenils i d’educació 
en el lleure de la ciutat a través d’una doble línia: subvencions per a projectes concrets d’actuació i 
subvencions per al funcionament ordinari d’aquestes entitats. 

Subvencions per a projectes d’intervenció 

Entitats Subvenció 2015 

ADBE – Associació Dansa, Ball i 
Esport  1.250 € 

Associació per a l’Atenció de Serveis 
i Solidaritat   2.750 € 

Fundació Esplai Girona 1.850 € 
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Esplai El Timbal 350 € 

Associació Batibull 1.500 € 

Associació Moviment Nòmada per la 
Sostenibilitat 350 € 

Fundació Astrid 21 1.350 € 

Associació Social Esqueix 1.250 € 

Associació Gironina de Sords 500 € 

Total 11.150 € 

Subvencions per a funcionament ordinari 

Entitats Subvenció 2015 

ADBE - Associació Dansa, Ball i Esport 500 € 

Agrupament Escolta i Guia Pare Claret 500 € 

Associació juvenil de lleure musical Caixa de Trons Girona 500 € 

Casal La Patuleia 500 € 

Fundació Esplai Girona 500 € 

Associació Gironina de Percussió 500 € 

Esplai El Timbal 500 € 

Associació Moviment Nómada per la Sostenibilitat 500 € 

Total 4.000 € 

1.5.2. Programa de Vacances  
El programa municipal de casals d’estiu es planteja assegurar la qualitat de l’oferta de casals d’estiu 
(cobertura horària suficient, atenció qualificada, ràtio monitor/nens, instal·lacions adequades, facilitats 
d’inscripció, etc.), i es marca com a objectiu bàsic l’heterogeneïtat social de la població participant. Es 
tracta d’un programa basat en la col·laboració amb entitats ciutadanes i pretén assegurar que l’oferta 
és accessible a les famílies amb més dificultats econòmiques, a més de fer una opció per la integració 
d’infants amb discapacitats o amb altres necessitats educatives especials. 

En total, es van establir convenis de col·laboració amb 25 entitats ciutadanes diferents per organitzar 
un total de 48 activitats diferents. 

Participació (participants i monitors) 

Participants i monitors 2014 2015 Augment 

Número total d’infants inscrits als casals 3.146 3.354 +6,6% 

Número total d’infants becats 759 740 -2,6% 

Número d’infants inscrits a través del Pla 
d’Integració 

137 152 +10,9% 

Número de monitors contractats per les entitats 395 421 +6,6% 
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Participació per franja d’edat 

Edat 2014 2015 Augment 

De 4 a 6 anys 975 1.019 +4,5% 

De 7 a 9 anys 855 956 +11,8% 

De 10 a 12 anys 756 823 +8,9% 

De 13 a 15 anys 435 463 +6,4% 

De 16 a 18 anys 125 93 -25,6% 

Total 3.146 3.354 +6,6% 

1.5.3. Col·laboració amb Salutacció 
L’any 2002 diverses entitats, institucions i agents de salut que treballaven amb joves a la ciutat de 
Girona van concloure la necessitat d’establir elements de coordinació i treball conjunt per tal 
d’optimitzar la circulació de la informació i els recursos disponibles creant Salutacció. Actualment està 
constitut per la Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família, 
l’Ajuntament de Girona, Creu Roja Joventut, l’Associació Comunitària Anti-Sida de Girona, l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya i la Universitat de Girona. 

Activitats realitzades 
▪ Curs “Accions de salut per a joves” amb l’Oficina de Cooperació de la Universitat de Girona 

▪ Exposició monitoritzada “Sota Pressió” (del 6 al 23 de març de 2015) 

▪ Participació a Expojove (15 i 16 d’abril de 2015) 

▪ Exposició monitoritzada “Ètica Etílica” (del 14 al 21 d’octubre de 2015) 

▪ Estand informatiu de reducció de conductes de risc a les Fires de Sant Narcís (del 23 al 31 
d’octubre de 2015) 

▪ Estand informatiu Dia mundial de la Sida (1 de desembre de 2015) 

▪ Setmana de la prova ràpida del VIH a la Universitat de Girona (3 de desembre de 2015) 

▪ Obra de teatre: “Què passa amb el Whatsapp?” (desembre 2015) 

1.5.4. Expojove 2015 
Expojove és un saló d’informació i orientació juvenil organitzat per Fira de Girona i el Consell 
Comarcal del Gironès i que té com a principal objectiu donar suport als joves en la presa de decisions 
sobre el seu futur personal i professional. Expojove va néixer l’any 2006 com a continuïtat a una 
iniciativa del Consell Comarcal del Gironès i s'estructura al voltant de quatre grans eixos: formació, 
salut, ocupació i habitatge. La participació de l’Ajuntament de Girona s’ha concretat els darrers anys 
en un estand on es presentaven els serveis municipals adreçats als joves de la ciutat. L’any 2014, 
Expojove s’ha celebrat els dies 1 i 2 d’abril i ha resultat d’especial interès mantenir aquesta presència 
en un estand on es difonguin els diversos serveis municipals per a joves, especialment els dedicats a 
l’ocupació juvenil. 
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Consultes ateses per franja d’edat 

Per franja d’edat 2014 2015 Augment 

- 15 anys 13 16 +23,1% 

16 a 19 anys 67 51 -23,9% 

20 a 24 anys 7 11 +57,1% 

25 a 29 anys 6 6 0,0% 

+30 anys 32 8 -75,0% 

Total 125 92 -26,4% 

Consultes ateses per gènere 

Per gènere 2014 2015 Augment 

Homes 45 20 -55,6% 

Dones 80 72 -10,0% 

Total 125 92 -26,4% 

Consultes ateses per horari 

Segons horari 2014 2015 Augment 

Matí 108 77 -28,7% 

Tarda 17 15 -11,8% 

Total 125 92 -26,4% 

Consultes ateses per procedència 

Segons procedència dels usuaris 2014 2015 Augment 

Girona 65 29 -55,4% 

Resta de la comarca del Gironès 28 25 -10,7% 

Altres comarques 32 38 +18,8% 

Total 125 92 -26,4% 

Consultes ateses per temàtica 

Tipus de consulta 2014 2015 Augment 

Ensenyament reglat 16 10 -37,5% 

Ensenyament no reglat 13 8 -38,5% 

Estudis universitaris 28 15 -46,4% 

Treball 38 12 -68,4% 
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Treball estranger 18 33 +83,3% 

Habitatge 0 2 ------- 

Altres 12 12 0,0% 

Total 125 92 -26,4% 

 

L’any 2015 des de l’Ajuntament de Girona es van oferir les següents xerrades informatives, que es 
van programar en un total de 8 sessions diferents: 

▪ On pots trobar la teva primera feina? 
▪ Les beques d'estudi 

▪ Et planteges viure una experiència a l'estranger? 

Participació a les xerrades informatives programades 

Xerrades informatives 2014 2015 Augment 

Número de xerrades programades 17 8 -52,9% 

Participants a les xerrades 190 401 +111,1% 

1.5.5. Tallers d’Èxit Escolar 
El projecte de Tallers d’Èxit Escolar és un projecte conjunt de la Secció de Joventut, el Servei 
Municipal d’Educació i la Secció de Serveis Socials d’Atenció Primària de l’Ajuntament de Girona, 
amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la Universitat 
de Girona. 

Els destinataris dels Tallers d’Èxit Escolar són alumnes que responen al perfil de nois i noies que, 
amb una mica més de dedicació i d’acompanyament del que en aquest moment tenen, poden 
disposar de possibilitats de superar amb èxit el nivell educatiu que estan cursant. No poden ser 
atesos, per no respondre a la finalitat estricta del projecte, nois i noies amb transtorns de conducta o 
dificultats greus d’aprenentatge, considerant també que l’equip de monitors no és professional. 

Nombre total d’alumnes participants a cada equipament 

Les dades de 2014 corresponen al curs escolar 2013-2014 i les de 2015 al curs escolar 2014-2015: 

Alumnes participants 2014 2015 Augment 

Els Químics Espai Jove 48 48 0,0% 

Espai Marfà/L’Estació Espai Jove 30 32 +6,7% 

Institut Narcís Xifra 20 24 +20,0% 

Centre Cívic del Barri Vell 24 24 0,0% 

Projecte Futur (CCU) 17 20 +17,6% 

Total 139 148 +6,5% 
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Els monitors que fan les tasques de reforç escolar són captats entre estudiants de la UdG que es 
plantegen fer una acció de voluntariat. Les sessions de reforç escolar es fan de novembre a maig en 
horari extraescolar, dos cops a la setmana i tenen una durada d’una hora i mitja per sessió. La 
metodologia es basa en el treball cooperatiu en grups reduïts de 8-10 alumnes, fent treball de reforç 
de l’acció tutorial (atenció directa i individualitzada en els processos d’aprenentatge, atenció a la 
diversitat i millora de les habilitats socials). 

Els voluntaris reben puntualment el reforç de monitors contractats amb aquesta finalitat i hi ha 
coordinació estable entre els monitors i els tutors dels instituts a través de professionals de 
l’Ajuntament de Girona.   

Nombre total de voluntaris 

Les dades de 2014 corresponen al curs escolar 2013-2014 i les de 2015 al curs escolar 2014-2015: 

Voluntaris participants 2014 2015 Augment 

Els Químics Espai Jove 10 5 -50,0% 

Espai Marfà / L’Estació Espai Jove 11 11 0,0% 

Institut Narcís Xifra 3 2 -33,3% 

Centre Cívic del Barri Vell 14 9 -35,7% 

Projecte Futur (CCU) 5 5 0,0% 

Total 43 32 -25,6% 

1.5.6. Activa’t a la Nit 
L’any 2014 la Secció de Joventut de l’Ajuntament de Girona ha organitzat, conjuntament amb el 
Servei Municipal d’Esports i amb la col·laboració de diferents clubs i entitats esportives de la ciutat, 
una nova alternativa d’oci nocturn per als joves. La primera edició es va fer dissabte 22 de febrer de 
les 8 del vespre a les 12 de la nit al Pavelló de Palau–sacosta i hi van participar uns 300 joves. La 
segona es va fer divendres 26 de setembre de les 9 del vespre a la 1 de la nit al Pavelló Municipal 
Girona–Fontajau i hi van participar uns 75 joves. Totes les activitats eren gratuïtes i no calia inscripció 
prèvia.  

1.5.7. Elements de comunicació 

Webs 

Visites als webs de Joventut 

Pàgines consultades 2014 2015 Augment 

Joventut, www.girona.cat/joventut 4.199 4.839 +15,2% 

L’Estació Espai Jove, www.girona.cat/estacio 12.736 18.310 +45,0% 

Els Químics Espai Jove, www.girona.cat/quimics 4.594 6.408 +39,5% 

SIJ Espai Marfà, www.girona.cat/marfajove 1.566 1.333 -14,9% 
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Total 23.095 30.890 +33,8% 
 

Xarxes socials 

Usuaris de xarxes socials de Joventut 

Nombre d’usuaris 2014 2015 Augment 

Facebook 1.301 1.439 +10,6% 

Twitter 492 845 +71,7% 

Ràdio 

La Secció de Joventut continua col·laborant amb l’emissora “FeM Girona 92.7 fm”, dins el programa 
“Els matins en Xarxa – Girona Ara” amb Eduard Cid, que s’emet de dilluns a divendres de 10 a 14 h. 

Participacions en programes de ràdio 

Secció Jove, a la ràdio 2014 2015 Augment 

Programes 40 45 +12,5% 

Butlletí electrònic 

El butlletí electrònic de Joventut té periodicitat quinzenal i conté notícies, novetats i activitats de 
L’Estació Espai Jove, Els Químics Espai Jove i el Servei d’Informació Juvenil de l’Espai Marfà. 

Usuaris del butlletí electrònic de Joventut 

Butlletí electrònic 2014 2015 Augment 

Usuaris 501 1.045 +108,6% 

1.6. Balanç econòmic 

Despeses 

Concepte Subtotal Total 

1. Personal  342.279,36 € 

Personal de plantilla (Capítol 1) 174.922,06 €  

Personal de programes (Oficina Jove) 71.577,66 €  

Contracte amb empresa de serveis (Àgora S.L.) 61.779,64 €  

Contracte amb associació juvenil (Batibull) 34.000,00 €  
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2. L’Estació Espai Jove  68.400,87 € 

Programació d’activitats i difusió  16.011,42 €  

Consums i manteniments 52.389,45 €  

3. Els Químics Espai Jove  21.193,19 € 

Programació d’activitats i difusió 6.426,97 €  

Consums i manteniments 14.766,22 €  

4. Servei d’informació juvenil de l’Espai Marfà  4.491,29 € 

Programació d’activitats i difusió 1.948,29 €  

Servei d’informació juvenil (setembre-desembre)  2.543,00 €  

5. Subvencions a entitats  16.054,70 € 

Convocatòria de subvencions a entitats juvenils i de lleure 15.150,00 €  

Altres subvencions 904,70 €  

6. Programa de Vacances  227.488,46 € 

Part dels costos assumida per la Secció de Joventut  227.488,46 €  

7. Expojove 2015  968,00 € 

Part de l’stand municipal assumida per la Secció de Joventut  968,00 €  

8. Salutacció  1.885,23 € 

Aportació a la taula de coordinació de programes de salut 1.885,23 €  

9. Tallers d’Èxit Escolar  10.000,00 € 

Cost de contractació de monitors suplementaris 10.000,00 €  

Total  692.761,10 € 

Finançament 

Concepte Subtotal Total 

1. Pressupost municipal  605.351,88 € 

Secció de Joventut, capítol 1 174.922,06 €  

Secció de Joventut, altres capítols 430.429,82 €  

2. Ingressos   2.409,22 € 

Ingressos per taxes de la programació d’activitats 2.409,22 €  

3. Aportacions externes  85.000,00 € 

Direcció General de Joventut per Oficina Jove 67.000,00 €  

Direcció General de Joventut per projectes d’activitats 18.000,00 €  

Total  692.761,10 € 



Àrea de Ciutadania  

Participació 

AJUNTAMENT DE GIRONA Memòria 2015 45 

2. Servei de Participació 
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2.1. El Servei de Participació 

El Servei de Participació centra el seu treball en 3 grans blocs:  

• Pressupostos Participats dels Barris: el 2015 ha estat el tercer any que s’han portat a 
terme els Pressupostos Participats dels Barris El Pressupost Municipal de l’Ajuntament de 
Girona assigna que la partida d’inversions als barris, 1.200.000 €, i aquesta, és sotmesa a 
participació ciutadana. A partir d’uns criteris objectius consensuats a la Comissió Mixta de 
Ciutat es reparteix la quantitat entre els trenta barris de Girona. Es recullen les propostes 
ciutadanes i de les Associacions veïnals, seguidament l’Equip de Valoració Tècnica i 
Econòmica, formada per tècnics municipals n’avalua la viabilitat. Es retorna la informació de 
les propostes valorades a cada barri, on seran votades per tots els ciutadans i ciutadanes 
amb l’opció de votació electrònica i presencial. A partir d’aquí s’executaran i es portaran a 
terme les que hagin estat escollides amb més vots.  

Pel que fa a l’exercici 2015 destaquem: Increment de la partida destinada a Pressupostos 
Participats, passant d’1.000.000 d’euros l’any 2014, a 1.200.000 euros pel 2015, i la 
incorporació del sistema de vot electrònic a la consulta de Pressupostos Participats 

• Gestió i coordinació de la bústia d'avisos i suggeriments de l'Ajuntament de Girona. 
Des del Servei de Participació es recepcionen tots els avisos i suggeriments que fan arribar la 
ciutadania per qualsevol dels mitjans establerts: formulari web, app GironaIn, presencialment, 
telefònicament, a través de xarxes socials, Agents Cívics, també a través de la secretaria de 
Regidories de Barri...Tots els avisos es subclassifiquen en els gestors de tasques de cada 
Servei municipal corresponent perquè sigui respost en un termini de 15 dies. 
 
Destaquem com a novetat del 2015 la incorporació dels avisos que recullen a peu de carrer 
els Agents Cívics, i els Conciliadors cívics nocturns a través de la Bústia d’Avisos. 

• Regidories de barri. Durant la passada legislatura es va posar en marxa amb l’objectiu 
d’apropar l’Ajuntament a la ciutadania a través de les regidores i regidors de barri. La creació 
de la secretaria de les Regidories de Barri, ha permès una millora el control i el tractament de 
la informació obtinguda per les regidores i regidors de barri de les reunions i les entrevistes 
que realitzen amb entitats i col·lectius de la ciutat sobre les diferents incidències i peticions de 
cada barri. Periòdicament, els regidors i regidores de barri realitzen reunions amb les 
associacions veïnals o col·lectius de veïns per tractar temes que els afecten o que els 
interessa conèixer.  

Destaquem la unificació de criteris territorials durant el 2015, és a dir, la mateixa divisió territorial 
acordada en el marc dels Pressupostos Participats serà la mateixa que per regidories de barri. 

2.1.1. Pressupostos Participats dels Barris 
Des del 2013 es va iniciar el projecte de Pressupostos Participats dels Barris. Les principals novetats 
de l’any 2015: 

▪ L’increment de la partida assignada a Pressupostos Participats en 200.000 euros, per tant 
l’any 2015 va ser d’1.200.000 euros. 

▪ Incorporació de la plataforma de vot electrònic, a part de l’opció de votació presencial 



Àrea de Ciutadania  

Participació 

AJUNTAMENT DE GIRONA Memòria 2015 47 

Repartiment de la partida destinada a les inversions als barris  

Barri 2015 2014 2013 

Barri Vell 41.938,05 € 34.536,89 € 37.979,78 € 

Campdorà - Gavarres 46.703,73 € 40.031,40 € 39.529,98 € 

Can Gibert del Pla 42.891,18 € 35.321,82 € 34.879,39 € 

Carme-Vista Alegre 40.031,77 € 32.967,03 € 32.554,10 € 

Devesa-Güell 41.938,05 € 32.967,03 € 33.329,20 € 

Domeny - Taialà 46.703,73 € 39.246,47 € 38.754,88 € 

Eixample 57.188,24 € 40.816,33 € 46.505,86 € 

Figuerola - Bonastruc 40.984,91 € 33.751,96 € 31.810,01 € 

Font de la Pólvora 33.359,81 € 29.827,32 € 29.453,71 € 

Fontajau 40.031,77 € 33.751,96 € 33.360,20 € 

Germans Sàbat 35.266,08 € 29.827,32 € 29.453,71 € 

Grup Sant Daniel 40.031,77 € 35.321,82 € 34.879,39 € 

Mas Catofa 29.547,26 € 24.332,81 € 24.028,03 € 

Mas Ramada 31.453,53 € 27.472,53 € 26.353,32 € 

Mercadal 36.219,22 € 30.612,24 € 28.709,62 € 

Montilivi - La Creueta 40.031,77 € 32.967,03 € 32.554,10 € 

Montjuïc 34.312,95 € 28.257,46 € 27.128,42 € 

Palau Sacosta - Avellaneda - Mas Xirgu 53.375,69 € 44.740,97 € 44.211,57 € 

Pedreres - Fora Muralla 39.078,63 € 32.182,10 € 31.779,00 € 

Pedret 32.406,67 € 27.472,53 € 31.779,00 € 

Pla de Palau-Sant Pau 48.610,01 € 40.031,40 € 39.529,98 € 

Pont Major 32.406,67 € 26.687,60 € 27.128,42 € 

Pujada la Torrassa 37.172,36 € 31.397,17 € 31.003,91 € 

Vall de Sant Daniel 40.031,77 € 32.967,03 € 33.329,20 € 

Sant Narcís 51.469,42 € 43.171,11 € 42.630,37 € 

Sant Ponç 36.219,22 € 31.397,17 € 31.779,00 € 

Santa Eugènia 40.984,91 € 34.536,89 € 40.305,08 € 

Torre Gironella 37.172,36 € 31.397,17 € 31.003,91 € 

Torre de Taialà 33.359,81 € 27.472,53 € 27.128,42 € 

Vila-roja 39.078,63 € 34.536,89 € 31.779,00 € 

TOTAL  1.200.000,00 € 1.000.000 € 1.000.000 € 
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Propostes de projectes per als Pressupostos Participats dels Barris 

 2015 2014 2013 

Propostes presentades a les assemblees 
de barri i valorades tècnicament 121 propostes 92 propostes 84 propostes 

Propostes viables sotmeses a consulta 98 projectes 74 projectes 66 projectes 

Dades de participació globals en les consultes  

 Persones amb 
dret a vot 

Participació vot 
presencial 

Participació vot 
electrònic Votants Percentatge 

2015 78.450 926 2.617 3.543 4,52% 

2014 72.372 2.463 ---- 2.463 3,40% 

2013 65.186 1.444 ---- 1.444 2,22% 

Sobre els resultats obtinguts en aquesta tercera edició, va augmentar la participació arribant fins a un 
4,52%, un dels motius ha estat la implantació del vot electrònic. 

Dades de participació en les consultes per barris 

Barri Persones 
empadronades  Vot presencial Vot electrònic  % 

Barri Vell 2.654 30 72 3,84% 

Campdorà 191 14 9 12,04% 

Can Gibert del Pla 5.693 27 106 2,34% 

Carme-Vista Alegre 2.195 9 82 4,15% 

Devesa-Güell 4.428 15 177 4,34% 

Domeny - Taialà 2.426 21 118 5,73% 

Eixample 8.163 56 193 3,05% 

Figuerola - Bonastruc 1.024 8 26 3,32% 

Font de la Pólvora 977 43 - 4,40% 

Fontajau 2.594 27 139 6,40 

Germans Sàbat 458 11 9 4,37% 

Grup Sant Daniel 223 1 19 8,58% 

Mas Catofa 250 14 27 16,40% 
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Mas Ramada 449 15 1 3,56% 

Mercadal 2.014 33 50 4,12% 

Montilivi - La Creueta 5.700 39 290 5,77% 

Montjuïc 2.181 73 188 11,97% 

Palau Sacosta - 
Avellaneda - Mas Xirgu 3.950 70 277 8,78% 

Pedreres 707 18 29 6,65% 

Pedret 691 20 33 7,67 

Pla de Palau 9.285 34 180 2,30% 

Pont Major 2.171 45 47 4,24% 

Pujada la Torrassa 152 20 16 23,68% 

Vall de Sant Daniel 387 12 7 4,91% 

Sant Narcís 10.004 141 322 4,63% 

Sant Ponç 559 19 14 5,90% 

Santa Eugènia 7.059 66 165 3,27% 

Torre Gironella 301 18 3 6,98% 

Torre de Taialà 846 12 12 2,84% 

Vila-roja 708 15 6 2,97% 
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2.1.2. Bústia d’Avisos: Sistema d’avisos i suggeriments  

Comparativa dels últims anys 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nombre d’avisos 3.477 3.995 4.518 4.142 5.051 5.721 

Evolució del nombre d'avisos 2010-2015
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Podem observar que cada any augmenta el nombre d’avisos, això és degut a que s’han incorporat 
nous canals de comunicació que incrementen el nombre d’avisos en el sistema de la Bústia d’Avisos, 
com ara les xarxes socials, i els avisos recollits pels agents cívics, que des del darrer trimestre del 
2015 també s’han incorporat en aquest sistema. Un altre dels motius pel qual s’incrementa el nombre 
d’avisos és pel bon funcionament del sistema, així ho reflecteix l’enquesta que es pot contestar quan 
es rep la resposta: La valoració mitjana de l’any 2015 és de 7.42 sobre 10 (l’han contestat un 5% de 
les persones que han rebut resposta) 

Any 2015: Resum d’avisos classificats per regidories / serveis 

Gestor Respostos Pendents Valoració Total 

Mobilitat 1882 276 7 2158 

Comunicació 175 6 6 181 

Urbanisme 401 74 7 475 

Educació 28 1 10 29 

Esports 5 3 - 8 

Informàtica  4 0 - 4 

Sostenibilitat 2118 103 6 2221 

Policia 486 10 6 496 

Participació 129 1 9 130 

PREC 7 4 - 11 

Pendents 0 3 - 3 
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UMAT 5 0 10 5 

Total 5240 481  5721 

 

Any 2015: Evolució dels avisos per mesos 

Evolució dels avisos per mesos- Any 2015
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2.1.3. Regidories de Barri 
Les Regidories de Barri es va posar en marxa amb l’objectiu d’apropar l’Ajuntament a la ciutadania i  
a les Associacions de veïns. Tot seguit es descriu quins barris pertoquen a cada regidor/a. 

Regidories de Barri 

Barris Regidor/a 

Eixample i Pla de Palau-Sant Pau Sr. Carles Ribas 

Devesa-Güell i Figuerola-Bonastruc Sra. Glòria Plana 

Montilivi , Creueta Pont Major, Campdorà Sra. Isabel Muradàs 

Santa Eugènia, Can Gibert del Pla  Sra. Marta Madrenas 

Vila-roja, Font de la Pólvora, Mas Ramada, Grup Sant Daniel,  Sr. Cristóbal Sànchez 

Barri Vell, Mercadal, Torre Gironella, Pedreres-Fora Muralla i Carme-Vista Alegre Sr. Eduard Berloso 

Germans Sàbat, Mas Catofa, Torre de Taialà, Domeny, Fontajau, Sant Ponç i 
Sant Narcís Sr. Joan Alcalà 

Palau-sacosta, Avellaneda, Mas Xirgu Sra. M. Àngels Planas 

Montjuïc, Pedret , Pujada la Torrassa i Vall de Sant Daniel Sra. Eva Palau 
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3. Educació 
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3.1. El servei municipal d’Educació 

El Servei Municipal d’Educació és l’encarregat del desplegament de les polítiques educatives 
municipals per facilitar i promoure el procés educatiu, individual i col·lectiu, de la ciutadania, en el 
marc de la Ciutat Educadora. 

Es desplega en diversos programes adreçats als diferents moments i necessitats al llarg de la vida de 
les persones, l’atenció a les famílies, als nadons, a la infància, la formació d’adults, el suport a la 
comunitat educativa... La majoria d’aquests programes es gestionen a través dels diferents serveis de 
la Xarxa d'Escoles Bressol, Escolarització, La Caseta-Serveis Educatius i l’atenció als edificis 
escolars. 

Convençuts dels beneficis del treball en xarxa, participem en els diferents projectes municipals 
transversals com la Taula de Mobilitat, la Taula de coordinació de Recursos Educatius o el Pla 
transversal de gènere. Al mateix temps liderem, en alguns casos, i participem, en d’altres, en diferents 
projectes on el vessant educatiu és la base o una aportació imprescindible per tractar la globalitat del 
tema; en són exemples les comissions de conflictivitat, d’absentisme, d’escolarització o d’ajuts, els 
plans comunitaris o projectes per a la millora de l’èxit escolar. 

• De l’activitat de 2015 destaquem les actuacions següents: 

• La creació del Consell d’Infants de la ciutat de Girona. Constituït el dia 2 de desembre amb el 
nomenament de 48 nens i nenes com a consellers. 

• S’inicia el nou Pla Local d’Infància i Adolescència (PLIA): concreció i execució de les dues 
primeres fases (diagnosi i elaboració de línies estratègiques). 

• La suma d’aquests dos projectes ens ha de portar a poder optar a l’obtenció del segell de 
Ciutat Amiga de la Infància que atorga la UNICEF i que ens permetrà treballar, encara més, 
pels interessos dels infants a la nostra ciutat. 

• La Comissió d’Educació digital: incrementa participació i intensifica el treball coordinat a nivell 
de ciutat per a les diferents accions entorn a aquest tema. Editem la guia d’Educació Digital 
per a les famílies, gravem vídeos pensats per difondre a través de Xarxes Socials adreçats 
als infants i joves i fem sessions informatives a 16 centres educatius. 

• 3res Jornades d’Intercanvi d’Experiències: Es varen dur a terme a La Salle amb una 
assistència de prop de 140 professionals, mestres i professors. 

• S’amplia el programa d’ajuts als centres educatius amb 2 novetats: les convocatòries Activa el 
teu projecte  i Activa el teu pati. 

• Es consolida el cobrament per trams en funció dels ingressos de les famílies a les Escoles 
Bressol Municipals. 

• Formació d’adults: inici del treball de coordinació de l’oferta formativa de Girona i salt a través 
del seguiment del conveni signat entre els dos municipis. 

• Fomentar l’estalvi energètic a les escoles: s’han instal·lat leds a totes les zones comunes 
(passadissos, vestíbul,...) de les escoles. 

• El servei d’Educació organitza la 30a Jornada de tècnics i tècniques d’Educació de l’àmbit 
local: organització de la trobada, conjuntament amb l’Associació de tècnics i tècniques de 
l’àmbit local (Tékhne), amb l’assistència de prop de 80 professionals i càrrecs electes de 38 
municipis de Catalunya. 
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3.2. Participació 

3.2.1. Consell Municipal d’Educació (CEM) 
El Consell Municipal d’Educació és un organisme d’assessorament, consulta, proposta i participació 
sobre qualsevol tema relacionat amb l’educació que afecta a la ciutat. 

Està presidit per l'alcalde i constituït per 70 persones representants dels diferents sectors de la 
comunitat educativa de la ciutat. A causa de les vacants en diferents sectors, el curs 2014-2015 s’ha 
comptat amb 53 membres. 

Les persones que en formen part s’han distribuït en 5 comissions de treball i s’han reunit regularment 
durant el curs escolar, aproximadament un cop al mes, de setembre a juny. 

▪ Comissió Permanent 

▪ Comissió de Planificació Escolar i Equipaments 

▪ Comissió de Millora de la Qualitat 

▪ Comissió Relacions Educació - Ciutat 

▪ Comissió de Comunicació 

Paral·lelament s’han celebrat 3 sessions plenàries durant el curs escolar, a l’institut Nou, al Servei 
Municipal d’Ocupació - Nova Escola d’Adults Girona i a l’institut Santiago Sobrequés, tot seguint el 
criteri de fer els plens en els diferents centres educatius d’ensenyaments reglats i de règim especial i 
no reglats, i en entitats, amb l’objectiu d’impulsar l’educació més enllà de l’escola i col·laborar amb el 
compromís i l’impuls de Ciutat Educadora. 
 
El treball d’aquest curs forma part d’un debat viu i intens entre la comunitat educativa del municipi de 
Girona i contribueix a millorar l’orientació qualitativa de les polítiques d’educació en l’àmbit local. 
També s’ha iniciat un treball profund i rigorós sobre la participació.  

Cal fer esment que, després de l’aprovació del nou reglament (plenari del 22 d’octubre de 2014), el 
Consell canvia de nom, tal com consta a l’acta:  

“Adoptar la denominació de Consell Municipal d’Educació de Girona, en substitució de la més 
complexa de Consell Escolar Municipal-Consell Municipal d’Educació de Girona per considerar que 
dins d’aquesta denominació es respecten absolutament les funcions que, segons la llei d’educació de 
Catalunya, poden atribuir-se als consells escolars municipals en relació amb la competència que en 
matèria d’educació la pròpia llei atribueix als municipis.” 

Concepte  2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Total de membres 51 33 34 42 53 

Total sessions realitzades: 42 44 27 32 27 

Reunions de comissions de treball 38 40 23 28 24 

Reunions de sessions plenàries 4 4 4 4 3 

Percentatge de participació 52,61 59,03 45,10 40,66 44,57 
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En termes generals, s’han fet menys reunions que el curs passat, però el grau de participació ha pujat 
gairebé 4 punts. 

Membres CEM

51

33 34
42

53

0

10

20

30

40

50

60

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Membres CEM

 

Nº Reunions

42
44

27

32

27

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

 2010-11  2011-12  2012-13  2013-14  2014-15

Nº Reunions

 

Participació general

52,61

59,03

45,10
40,66

44,57

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

2010-11  2011-12  2012-13  2013-14  2014-15

Participació general

 

Objectiu general 

Promoure la coresponsabilització de la ciutadania en matèria d’educació i ciutat, a través de les 
diferents formes de participació activa de la comunitat, per tal d’afavorir la implementació de polítiques 
educatives de qualitat en el territori. 

Objectius específics per al curs 2014-2015 

▪ Incidir en la participació dels sectors representats i de les entitats socioeducatives de la ciutat  

▪ Culminar el procés de modificació i actualització del Reglament 

▪ Dur a terme el seguiment dels acords aprovats pel CEM 

▪ Proposar noves vies d’actuació 

Acords 

La relació dels acords aprovats està a disposició de tothom a l’apartat d’acords i documents a la 
pàgina web del CEM 

▪ Sessió plenària del 22 d’octubre de 2014 
o Acord per a l’aprovació de la Memòria 2013-2014 

o Acord per a l’aprovació del nou Reglament del Consell 

o Acord sobre la normativa única dels mòbils als centres educatius de secundària de la 
ciutat 
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▪ Sessió plenària del 2 de febrer de 2015 
o Acords sobre la renovació parcial dels membres del Consell. Eleccions 2015. 
o Acord sobre l’oferta educativa per al curs 2015-2016 

▪ Sessió plenària del 10 de juny de 2015 
o Acord sobre la renovació dels membres del Consell que ho són per elecció. Nomenament 
dels nous membres i comiat dels antics membres.  
o Ratificació del calendari escolar 2015-2016 
o Acord sobre l’edició del calendari escolar 2015-2016 
o Acord sobre el tema de de treball de la Diada de Cooperació Solidària 
o Acord sobre la preinscripció al curs 2015-2016 
o Acord sobre la realització del V Cicle de Cinefòrum d’Educació 
o Acord sobre la realització d’una enquesta als centres educatius referent a la normativa 
d’aplicació dels mòbils 
o Acord sobre la realització d’una enquesta de bones pràctiques als centres educatius 
o Acord per a l’aprovació de la Beca Joaquim Franch 

Procés de renovació parcial dels membres del CEM 

Segons el que disposa el Reglament del Consell, cada curs abans del 15 de maig es convoquen 
eleccions en aquells sectors en què cal renovar els representants per haver finalitzat els dos cursos 
de mandat. Enguany el procés de renovació parcial afecta els representants dels sectors que ho són 
per elecció. El calendari electoral es va haver d’ampliar per falta de candidatures suficients. 
Finalment, es van celebrar les eleccions i es van renovar els membres afectats. 

Concepte  2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Total membres que surten 18 21 11 18 15 

Total membres que s’incorporen 14 18 20 19 16 
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Activitats del Consell: 

IV Cicle Cinema Fòrum d’Educació 

Cal destacar l’esforç per continuar la iniciativa del nou cicle de cinema de pel·lícules d’interès 
educatiu en col·laboració amb el Museu del Cinema de la ciutat. Aquest curs s’han proposat els 
temes de les discapacitats intel·lectuals, dels perills de l’addicció a les xarxes socials i de l’experiència 
d’estudiar a l’estranger. Totes les sessions s’ha dut a terme al Museu del Cinema a les 19h i han estat 
gratuïtes. 

Cartell Activitat 

 

Dijous 26 febrer 2015 

Sabine (2007) 
Membres del Fòrum 
Carme Fornells, directora del Centre Jove de Salut de 
l’Ajuntament de Girona 
Clara Roig, mestra d’educació especial de l’escola Els 
Àngels de Palamós Agnès Moral, educadora d’educació 
especial i psicòloga. 

 

Dijous 26 març 2015 

Trust (2010) 
Membres del Fòrum 
Mercè Soms, psicòloga clínica, responsable de la Unitat 
d’Atenció al Joc Patològic i Altres Addiccions no 
Tòxiques de la Xarxa de Salut Mental-IAS 
Jordi Bartomeu, de l’Oficina de Relacions amb la 
Comunitat dels Mossos d’Esquadra de Girona, 
especialitzat en el tractament de les conductes de risc 
dins el món educatiu, principalment bullying, seguretat 
a la xarxa i drogues. 

 

Dimarts 28 abril 2015 

Una casa de locos (2002) 
Membres del Fòrum 
Naila Freixes, orientadora del Servei de Mobilitat 
Internacional de l’Estació Espai Jove, amb experiència 
com a estudiant d’Erasmus a Amsterdam  
Oriol Peracaula, diplomat en Comptabilitat i Finances, 
assessor financer i amb experiència com a estudiant 
d’Erasmus a Herning (Dinamarca). 

 

Diada de Cooperació Solidària 

És una activitat de participació educativa i cooperació solidària, dirigida a l’alumnat de primària dels 
centres educatius de la ciutat, que organitzen conjuntament el Consell Municipal d’Educació i el 
Consell de Cooperació i Solidaritat de Girona.  

Aquesta activitat es treballa de manera transversal a l’aula al llarg de tot el curs escolar, i finalitza amb 
una assemblea de trobada i d’intercanvi de les experiències de treball realitzades. El tema de treball 
es decideix entre ambdós consells, a partir de les propostes temàtiques sorgides per l’alumnat 
participant l’any anterior, enguany el tema ha treballat ha estat “Desenvolupament sostenible”. Cal 
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destacar que la participació de les escoles ha augmentat lleugerament respecte l’any anterior, però ha 
disminuït, també lleugerament, el nombre d’alumnes. 

Participants 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Escoles públiques 6 5 2 2 4 

Escoles concertades 2 1 1 1 0 

Escoles privades 1 1 1 0 0 

Assistents a l’assemblea 300 350 160 175 174 
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Beca Joaquim Franch 

És una beca de convocatòria biennal que promou el desenvolupament de projectes i iniciatives en 
matèria d’educació cívica dins l’àmbit de la ciutat de Girona. 

Al llarg d’aquest curs 2014-2015 la Comissió de Relacions Educació i Ciutat s’ha encarregat de fer un 
seguiment del projecte premiat a la Beca Joaquim Franch 2013, Emprenedors d’aula, de l’institut 
Carles Rahola. Ha fet una visita als tallers on es porta a terme el projecte (institut Carles Rahola) i ha 
rebut la memòria del projecte, que es pot consultar a:  

http://www2.girona.cat/documents/11622/5588529/MemoriaEmprenedorsAula.pdf 

Butlletins informatius 

Aquest curs s’ha elaborat el butlletí APS: projectes d’Aprenentatge i Servei, que es pot consultar a: 

http://www2.girona.cat/documents/11622/5588529/CEM_butlleti_15_Febrer2015.pdf 

3.2.2. Consell d’infants 
El dia 3 de desembre es va constituir el Consell d’Infants de la ciutat amb 48 nens i nenes de XXX 
escoles de la ciutat 

http://www2.girona.cat/documents/11622/5588529/MemoriaEmprenedorsAula.pdf
http://www2.girona.cat/documents/11622/5588529/CEM_butlleti_15_Febrer2015.pdf
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3.2.3. Representants municipals de consells escolars de 
centre 
En la composició de cada consell escolar de centre, dels centres públics i concertats de la ciutat, hi ha 
una persona en representació del municipi per aportar una visió àmplia de l’educació a la ciutat en el 
propi centre educatiu i, alhora, actuar de vincle amb l’Ajuntament. 

El Servei Municipal d’Educació, des de l’any 1995 ofereix suport a la intervenció dels representants i 
les representants municipals amb l’objectiu de coordinar i atendre adequadament les actuacions que 
es duen a terme en el centre així com contribuir a la millora de la coresponsabilitat en matèria 
d’educació al municipi. 

El grup de representants municipals a Girona, el curs 2014-2015 ha estat constituït per 9 regidors i 
regidores de l’equip de govern, que participen en els consells de 54 centres educatius, públics i 
concertats, de la ciutat. Durant aquest curs s’han rebut 179 convocatòries de reunions 

3.3. Edificis escolars 

L’Ajuntament és el responsable del manteniment, vigilància i conservació dels edificis de les escoles 
públiques d’educació infantil i primària i de les escoles bressol municipals. Gestiona el seu 
manteniment, amb la finalitat de garantir la disponibilitat d’aquests edificis en les millors condicions 
possibles per a la realització de les activitats que s’hi desenvolupen, i realitza obres de millora d’acord 
amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  

L’Ajuntament també impulsa actuacions per facilitar l’ús de les instal·lacions d’aquests edificis fora de 
l’horari escolar i/o calendari escolar, en benefici de les activitats organitzades per la comunitat escolar 
o de la ciutadania, d’acord amb la normativa establerta per a aquesta finalitat. 

Actualment es gestionen un total de 31 edificis distribuïts de la següent manera: 

Edificis adscrits  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Escoles (Escoles d’educació infantil i 
primària) 20 21 21 21 21 21 

EEE (Escoles d’educació especial) 2 2 2 2 2 2 

EEBB (Escoles bressol) 5 6 6 7 7 7 

Gestió de peticions 

A través del gestor de tasques d’Educació, el personal de consergeria i manteniment i responsables 
dels equipaments adscrits al servei poden realitzar totes les peticions de manteniment i altres serveis. 
Des dels serveis centrals es gestionen totes aquestes peticions que durant l’any 2014 han estat un 
total de 720. 

Gestió de peticions  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nombre de peticions 656 746 728  739 744 720 

Diferencial  13,7% -2,4% 1,5% 0,7% -3,2% 
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Obres de millora 

Les actuacions s’han realitzat essencialment donant prioritat a: 

▪ Seguretat 

▪ Estalvi energètic 

▪ Estat de l’edifici 

S’han realitzat actuacions, de major o menor envergadura, a totes les escoles. Les inversions més 
importants han estat aquelles destinades a obtenir un estalvi energètic a partir del canvi de part dels 
tancaments, com és el cas de l’escola Migdia, i amb la instal·lació d’un sistema de telecontrol per a la 
calefacció de l’escola bressol El Tren.  

Així mateix, i seguint en aquesta mateixa línia, s’han instal·lat leds a totes les zones comunes de les 
escoles de la ciutat.  

També s’han pogut realitzar altres actuacions de millora a la tanca perimetral de l’escola Bosc de la 
Pabordia i als drenatges del pati de l’escola Santa Eugènia com a més destacables. 

Obres de millora 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Quantitat destinada 633.807 142.589 323.000 261.422 85.326 134.673 

Actuacions de manteniment 

Per atendre les necessitats de manteniment dels diferents centres s’ha comptat amb diferents 
recursos: 

▪ Fons de manteniment: L’Ajuntament transfereix a cada centre educatiu un pressupost per a la 
gestió directa de petites actuacions de manteniment que permeten una resolució més àgil per 
al funcionament del centre. Cada centre ha d’aplicar i justificar les seves despeses d’acord 
amb la normativa establerta per a aquest cas. L’any 2015 s’ha transferit un total de 
34.212,85€ que s’han afegit als romanents que disposaven les escoles. 

▪ Actuacions brigades: Les brigades municipals, a petició del servei municipal d’Educació, 
actuen en petits manteniments d’acord amb la disponibilitat de la seva programació i 
necessitats dels centres educatius. 

▪ Contractació serveis externs: Per al manteniment normatiu, preventiu o correctiu es du a 
terme la contractació de serveis a empreses externes a l’Ajuntament. 

Total destinat a manteniment 2015: 257.185€ (34.212,85€ corresponen als fons transferits per 
l’Ajuntament a les escoles d’educació infantil i primària i 4.864,99 € corresponen als fons transferits 
per al manteniment ordinari de les escoles bressol). 

Actuacions de 
manteniment   

2011 2012 2013 2014 2015 

Import destinat 209.963 212.955 194.769 245.988 257.185 
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Consums 

L’Ajuntament és el responsable d’assumir els consums i neteja dels edificis de les escoles públiques 
d’educació infantil i primària i d’educació especial, així com dels corresponents a la resta d’edificis 
municipals adscrits al servei d’Educació. La despesa corresponent a l’any 2014 es desglossa amb els 
imports següents: 

Consums 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Llum 255.460 303.166 336.874 244.535 314.029 339.125 

Diferencial  18,7% 11,1% -27% 28,% 7,9% 

Consumibles 2.351 4.270 5.105 1.901 1.106 2.826 

Diferencial  81,6% 19,6% -62,7% -41,8 155,5% 

Gas oil 196.100 188.800 180.370 187.715 116.775 82.135  

Diferencial  -3,7% -4,5% 4,1% -37,8% -29,6% 

Neteja 1.330.330 1.600.245 1.649.735 1.844.510 1.737.277 1.815.000 

Diferencial  20,3% 3,1% 11,8% -5,8% 4,5% 

Gas 29.467 42.343 47.186 49.267 63.320 174.609 

Diferencial  43,7% 11,4% 4,4% 28,5% 175,7% 

Biomassa 6.081,68 6.060 5.285 6.689 3.859 7.506 

Diferencial  -0,3% -12,8% 26,5% -42,3% 94,5% 

Cànon d’aigua 34.922 37.449 38.701 37.579 38.257 38.195 

Diferencial  7,2% 3,3% -2,9% 1,8% -0,2% 

Total 1.854.715 2.182.336 2.258.154 2.370.296 2.236.369 2.459.396 

Usos 

Aquest any 2015 s’ha continuat amb l’aplicació de la normativa aprovada per Junta de Govern Local 
l’any 2013 i els convenis amb les diferents AMPA. Així mateix l’Ajuntament ha signat convenis amb 
diferents associacions de veïns per a l’ús de les instal·lacions escolars en el desenvolupament de les 
seves activitats com són el cas de l’Associació de Veïns de Pla de Palau,l’Associació de Veïns de 
Vista Alegre i Associació de Veïns de Montilivi. 

A més dels usos derivats de la signatura dels convenis i altres puntuals durant l’any, també cal tenir 
en compte que, per al Programa Municipal de Vacances, s’han utilitzat 20 escoles durant el mes de 
juliol i 2 durant el mes d’agost. 

Els usos realitzats durant el curs 2014-2015 han estat un total de 162. 

Usos 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Usos autoritzats 73 147 150 153 162 

Diferencial  101,3% 2% 2% 17% 
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Patis oberts 

Amb l’objectiu d’aconseguir que els recintes escolars siguin també un espai públic d'esbarjo per a la 
població en general en hores en què l'escola ja no realitza cap activitat, s’ha mantingut l’obertura de 
patis fora de l’horari escolar. Els patis oberts durant l’any 2015 han estat: 

De gener a desembre: 

▪ Escoles Migdia, Carme Auguet, Dalmau Carles i Santa Eugènia: obertura lliure, els caps de 
setmana ininterrompudament des de divendres a la tarda a dilluns matí i diàriament durant els 
períodes de vacances escolars. En tots els casos s’ha fet el servei de manteniment els dilluns 
el matí. 

3.4. Serveis Educatius 

La seva funció és la de gestionar una oferta d’activitats molt diversa adreçada a la ciutadania i, molt 
especialment, als centres educatius de la ciutat amb l’objectiu que l’educació sigui un tret potenciador 
o la base i essència de la pròpia activitat. El treball s’adreça molt especialment a fer present el marc 
de Ciutat Educadora potenciant les relacions escola ciutat, consolidant els recursos que fomentin la 
cohesió, integració i els valors educatius i de ciutadania i buscant resposta a nous reptes. 

La seva activitat es concreta en diferents programes, projectes i accions: 

Coordinació del Programa de Recursos Educatius 

Aquest és el programa més emblemàtic per aconseguir els objectius marcats, pensat per afavorir el 
coneixement de la ciutat com a element de reflexió i promoció de canvi d’actituds dels ciutadans i 
ciutadanes vers una societat sostenible i educadora. Està adreçat especialment a alumnes i 
professorat, però també a la ciutadania per donar-los suport en el seu procés d’aprenentatge, amb 
opcions individuals o bé col·lectives a través de l’escola, la família, el grup d’esplai, etc.: 

▪ Activitats adreçades als centres educatius: recull de tota l’oferta educativa de l’Ajuntament, 
que s’impulsa des dels diferents serveis i equipaments municipals, i la d’entitats ciutadanes 
amb qui es treballa conjuntament amb la voluntat de coordinar aquesta oferta educativa per a 
la ciutat i com un altre element per potenciar la ciutat educadora. 

▪ Activitats adreçades a la ciutadania que s’agrupen en dos programes diferents: Anem a ..... i 
De baix a dalt. 

Activitats dels recursos educatius 

Cursos  10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 

Nombre de recursos adreçats als centres educatius 286 332 338 309 307 

Diferencial  16,08% 1,8% -8,5% -0,65 

Nombre de recursos que es retiren  40 72 96 54 

Nombre de recursos nous 61 86 78 67 91 
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Organització i gestió de diversos recursos educatius 

Horts ecològics escolars 

Amb les activitats Hort a l’escola i Mercat de productes de l’hort adreçades als centres educatius. 
Participació d’alumnes: 

 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 

Hort a l’escola 1.757 2.493 810 537 371 

Mercat de productes de l’hort 494 601 345 186 510 

Ciència 

Coordinació de la Comissió Ciència que promou la Fira de la Ciència i diverses activitats, d’aquesta 
tipologia, adreçades a les escoles. Participació d’alumnes: 

 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 

Fira de la Ciència 1.612 1.811 1.166 918 849 

 

Nadal 

Per tal de fer conèixer i fomentar les tradicions nadalenques, des de La Caseta - Serveis Educatius, 
s’organitzen els concursos de Fem un fanalet per anar a esperar els reis i Fem un pessebre per Nadal 

Fem un fanalet per anar a esperar els reis 

Concurs adreçat als centres educatius de primària, a l’alumnat de P3 fins a 1r. S’ha convocat amb els 
Manaies de Girona amb el patrocini d’Hipercor. La participació ha estat d’11 centres educatius. S’ha 
lliurat els premis al Pavelló de Palau amb una festa d’animació. 

Cursos  10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 

Nombre de centres 14 16 14 13 11 

Nombre d’alumnat 1.569 1.773 1.420 1.392 1.154 

Nombre de grups 69 76 61 57 48 

 

Fem un pessebre per Nadal.  

Concurs adreçat als centres educatius de primària i de secundària de la ciutat. S’ha convocat 
conjuntament amb l’Associació de Pessebristes de Girona. La participació ha estat de 9 centres 
educatius. S’han lliurat els premis a la sala de Caixafòrum, Fontana d’Or. 

Cursos  10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 

Nombre de centres participants _ _ 9 9 9 
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Educació digital 

S’ha dut a terme un treball transversal amb representants de diferents serveis municipals i de 
l’administració autonòmica per aglutinar diferents accions i recursos entorn a l’Educació Digital. Es va 
iniciar el curs amb la difusió de la guia L’Educació també és digital i la realització de xerrades 
informatives adreçades a les famílies. Es van dur a terme en 16 centres educatius. 

Recursos per a la ciutadania  

Anem a... 

És una programació d’activitats guiades i gratuïtes que s’ofereixen a tota la ciutadania, per donar a 
conèixer aspectes de la ciutat relacionats amb la seva història, el seu funcionament, el seu medi 
natural, els seus racons, els seus edificis,.. 

Girona de baix a dalt 

És un programa per facilitar a tota la ciutadania que ho sol·liciti l'observació i el coneixement de la 
ciutat per mitjà de visites a alguns dels serveis que la fan funcionar o d'itineraris guiats i de pagament 
que ens expliquen la seva història i ens mostren el seu paisatge i el seu patrimoni. 

Jornades 

Jornades d’Intercanvi d’Experiències 

Es van organitzar aquestes jornades, per tercer any, com a espai de coneixement, intercanvi i creació 
conjunta d’experiències i projectes educatius que es duen a terme en els centres educatius de la 
ciutat, en el marc de ciutat educadora. Amb la voluntat que fos per a docents de centres des dels 0 
als 18 anys. 

Van participar en l’organització representants de centres educatius de primària i secundària públics i 
privats de la ciutat, del Departament d’ensenyament de la Generalitat a Girona i de la Universitat de 
Girona. Es van celebrar els dies 20 i 21 de febrer a l’Escola La Salle amb el tema “El tractament de 
les llengües en el sistema educatiu català des del punt de vista del docent”. Alguns dels centres 
educatius van presentar la seva experiència i se’n va realitzar un roll-up però no van poder assistir a 
les jornades. Hi van haver 157 inscripcions i les valoracions van ser bones.  

Cursos  10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 

Assistents   98 139 138 

Centres   35 38 34 

Experiències   39 38 37 

 

7es Jornades de Medi Natural 

Són Jornades biennals que s’alternen amb la Jornada d’Horts i es van celebrar els dies dissabte 14 i 
diumenge 15 de març de 2015 a l’Espai Marfà, amb una inscripció de 78 persones. La conferència 
inicial va ser a càrrec de David Brusi: “Set històries de la geologia de Girona”. El dissabte matí i tarda 
es van fer les ponències i el diumenge la sortida geològica a partir del web Geogirona, projecte 
guanyador de la 13a edició de la Beca Pallach. 
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  10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 

7es Jornades de Medi Natural - Inscrits 104  102  78 

7es Jornades de Medi Natural - 
Ponències 

18  17  17 

Jornada d’Horts – Inscrits  81 77  71  

Convocatòria de premis i beques 

Premi Ciutat de Girona a Treballs de recerca d’Estudiants de Batxillerat, Reconeixement a la millor 
nota de 4t d’ESO, Reconeixement a la millor nota de Batxillerat i Beca Josep Pallach: s’ha aprovat la 
14a convocatòria després del treball d’actualitzar les bases d’acord amb la UdG. 

Participació en programes i projectes compartits amb altres serveis 
municipals i/o entitats 

Biblioteques escolars, Escoles Verdes, Programa municipal de vacances, Taula de Mobilitat amb la 
realització del segon Camí Escolar, aquest curs a l’escola Annexa-Joan Puigbert, Jornada Filosofia 
2014, Dia d’Europa 2014, Fira “Ciència entre tots” i participació en el Pla Especial de la Devesa. 

Taula de Coordinació dels Recursos educatius de Girona 

Es continua amb el projecte de la Taula de Coordinació del qual La Caseta n’assumeix la secretaria. 
Aquest any, igual que el passat, s’ha fet una trobada, el dia 19 de maig, a la biblioteca Carles Rahola. 
Va assistir a la reunió la regidora Isabel Muradàs que convida a participar en les comissions de treball 
i en especial informa de les que es volen crear sobre valors i prevenció de les addicions. S’ha fet el 
treball d’informació i coordinació de l’oferta dels recursos educatius com en altres anys. I també s’ha 
informat de les 3es Jornades d’Intercanvi d’Experiències, del Pla Local d’Infància i Adolescència i 
Activa el teu projecte. Es va acabar amb una visita a la biblioteca. 

Amb la participació de 25 serveis o equipaments municipals i 37 institucions o entitats de ciutat. 

Dades del programa de Recursos Educatius 

Els recursos educatius s’adrecen a tots els centres educatius de la ciutat de Girona i alguns també als 
centres de fora de Girona. 

Temàtiques: Arts plàstiques, Ciència, Cinema, Civisme i participació, Coneixement de la ciutat, 
Cooperació i solidaritat, Dansa, Economia, Educació ambiental, Educació Digital, Educació per la 
igualtat de gènere, Educació per la prevenció de les conductes violentes, Educació per la salut, 
Esports, Història i art, Medi natural, Mobilitat segura, Música, Promoció de lectura i escriptura, Teatre, 
Tecnologia de la informació i la comunicació, Innovació 

Com cada curs s’han revisat els recursos i s’han deixat d’oferir els que no interessaven i s’han ofert 
de nous. 
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Recursos 11/12 % 12/13 % 13/14 % 14/15 % 

Adreçats a centres 
educatius 332 16,08 338 1,80 309 -8,5 307 -0,64 

% alumnat participant 88,36 3,44 85,01 -3,79 89,24 +4,9 81,13 -9,08 

% centres públics i 
concertats 100 0 100 0 100 0 100 0 

Nombre d’usos 63.038 6,11 61.401 -2,59 51.736 -15,75 59.72   

Total usuaris i usuàries 23.647 -3,14 24.342 2,93 22.451 -7,77 22.166 -1,26 

Usuaris Primària 13.546 15,13 12.228 -9,72 12.777 +4,48 13.052 2,15% 

Usuaris Secundària 7.698 -33,74 10.654 38,39 8.399 -21,17 7.823 -6,85% 

Usuaris Ciutadania 2.403 132,62 1.463 -39,11 1.275 -12,86 1.291 1,25% 
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Valoració per enquestes del programa de Recursos Educatius * 

 10/11 11/12 % 12/13 % 13/14 % 14/15 % 

Valoració dels educadors 
i educadores 9,00 9,18 2 9,17 -0,10 9,06 1,20 9,18 1,32 

Valoració del material 7,85 7,95 1,27 7,99 0,50 8,08 +1,1 8,19 1,36 

Valoració del global 8,48 8,58 1,17 8,38 -2,33 8,80 +5,01 8,62 -2,04 

* Índex de satisfacció (nota mitjana 0-10) 
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Subvencions 

Indika. Patrimoni Cultural i Educació de la Diputació de Girona per a activitats de recursos educatius:  

▪ Pel curs 2014-2015 s’ha obtingut una subvenció de 3.859,23€ que han repercutit directament 
al cost de l’activitat per a les escoles que suposen un total de 75 grups i 1.715 participants 

 10/11 11/12 % 12/13 % 13/14 % 14/15 % 

Import 
subvenció 5.313 4.935 -7,11 4.450 -9,82 4.821,50 +8,34 3.859,23 -19,96 
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Grups 79 74 - 6,32 75 1,35 93 +24,00 75 -19,35 

Participants 1.771 1.645 -7,11 1.660 0,91 2.143 +29,09 1.715 -19,97 

 

Col·laboracions i convenis 

Per al desenvolupament del programa de Recursos Educatius es disposa de col·laboracions dels 
diferents serveis municipals i col·laboracions i convenis amb entitats: 

Serveis municipals i entitats 

Museu d’Arqueologia de Catalunya – Girona 

Biblioteca Pública de Girona 

Museu d’Art de Girona 

Catedral de Girona 

Fundació “la Caixa” 

Fundació Museu del Cinema- Col·lecció Tomàs Mallol 

Associació de comerciants de la plaça del Mercat 

Manaies Girona 

UNICEF 

Aigües Girona, Salt i Sarrià de Ter 

TRARGISA 

Municipal de Serveis 

TIRGI 

Mercagirona 

Transports Municipals del Gironès 

Institut Ciències de l’Educació Josep Pallach de la UdG 

AGT Associació Gironina de Teatre 

Escola d’Art Floral 

Departament d’ensenyament Girona 

Òmnium Cultural 

Universitat de Girona 

Creu Roja Joventut 

Fundació Rafael Masó 

Gironès, centre de visitants 

Gamar 

Serveis educatius del Gironès – Generalitat de Catalunya 

Bitó Produccions 
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ATOT Joventuts Musicals de Catalunya 

Patronat Call de Girona 

Cinètic 

Cinema Truffaut 

Amics de la Unesco de Girona 

CeDRe de la coordinadora d’ONG solidàries 

Associació Galanthus 

Consorci Gavarres 

Cos dels Mossos d’Esquadra – Girona 

Departament d’Agricultura, alimentació i Acció rural 

Associació d’Hostaleria Girona - Radial 

Cos d’Agents Rurals 

Consorci Normalització Lingüística 

Atrium Artis 

Fama Girona 

Aeroport Girona-Costa Brava 

Girona FC 

Banc dels Aliments 

Fundació per la Creativació 

Club Escacs Gerunda 

Europe Direct 

Hípic Girona 

Fundació Ramon Noguera 

Associació Cultural La Nave Va 

Entitats patrocinadores 

Hipercor patrocina, des del seu inici, el concurs “Fem un fanalet per anar a esperar els Reis”. 

3.5. Escolarització 

Inclou l’Oficina Municipal d’Escolarització conjuntament amb projectes i accions que tenen a veure 
amb la planificació de places escolars, la cohesió i equitat educativa, la igualtat d’oportunitats i l’èxit 
escolar. 
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Oficina Municipal d’Escolarització (OME) 
L’Oficina Municipal d’Escolarització és un servei d’orientació i assessorament en qüestions 
d’escolarització adreçat bàsicament a les famílies amb fills en edat d’escolarització obligatòria.  
S’adreça fonamentalment als pares i mares que necessiten orientació per a l’escolarització dels seus 
fills i filles i suport en la tramitació relativa a aquests processos. El servei s’ofereix procurant garantir a 
totes les famílies l’accés a una educació de qualitat. Esdevé, també, un servei de suport a diferents 
professionals que intervenen en el procés i d’anàlisi de dades entorn a l’escolarització. 

Tipus d’atenció  2012 2013 2014 2015 

 Presencial 4.357 3.479 1.210  1.016 

Telefònica 4.316 3.224 399 116 

E-mail 891 248 23 85 

Total 9.564 6.951 1.632  1. 217 

* Totes les dades de l’OME de 2014 corresponen als mesos de gener i febrer. A partir del mes de 
març d’aquest any només es van recollir les referides a les cites prèvies. 

Gènere 2012 2013 2014 2015 

Dones 6.611 5.035 504 760 

Homes 2.481 1.405 151 281 

Famílies 472 511 80 91 

Total 9.564 6.951 735 1.132 

 

Consultes 2012 2013 2014 2015 

0-3 3.673 2.318 115 141 

Infantil 2.719 2.247 310 351 

Primària 1.625 943 94 320 

ESO 1.023 1.020 107 309 

Postobligatori 37 62 12 11 

Altres 487 361 97  

Total 9.654 6.951 735 1.132 

 

Consultes 2012 2013 2014 2015 

0-3 3.673 2.318 115 141 

Infantil 2.719 2.247 310 351 

Primària 1.625 943 94 320 

ESO 1.023 1.020 107 309 

Postobligatori 37 62 12 11 
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Altres 487 361 97  

Total 9.654 6.951 735 1.132 

 

Sol·licituds de 
places escolars 2012 2013 2014 2015 

0-3 682 120 195 85 

Infantil 220 171 200 160 

Primària  211 238 200 267 

ESO 471 190 130 245 

Total 1.584 719 725 757 

 

 

Idioma 2012 2013 2014 2015 

Català 6.135 4.443 479 399 

Castellà 3.411 2.489 256 733 

Altres 18 19   

Total 9.564 6.951 735 1.132 

 

 2012 2013 2014 2015 

EAP 440 119 69 93 

Comissions de garantia d’admissió de llars d’infants i escoles bressol 
municipals, centres d’educació infantil i primària i secundària 

Les comissions d’escolarització són els òrgans que gestionen el procés d’escolarització i l’atenció de 
les sol·licituds fora de termini. Estan formades per representants tant del sector públic com del privat 
concertat, dels pares i les mares, professorat, direcció de centres, Equip d’Atenció Psicopedagògica, 
Ajuntament i Inspecció del Departament d’Ensenyament. La presideix Inspecció i des de l’OME 
s’assumeix la secretaria tècnica. 

Comissions d'escolarització 2012 2013 2014 2015 

Permanents 30 28 21 16 

Plenàries 31 30 31 31 

Total 61 58 52 47 
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Taula Mixta de Planificació 

La Taula Mixta de Planificació és un espai de treball del Departament d’Ensenyament i de 
l’Ajuntament en què tractar totes aquelles qüestions educatives que afecten l’àmbit territorial del 
municipi. Els temes treballats han estat entorn als edificis escolars, noves construccions, adequació, 
millora i manteniment, l’oferta d’educació infantil i primària i secundària, l’atenció de les sol·licituds 
que arriben fora de termini al llarg del curs, els plans específics per a les escoles, la zonificació, la 
revisió de l’adscripció dels centres de primària amb els de secundària i l’oferta d’escola bressol 
pública: procés de preinscripció i matriculació. 

Formació Professional 

Des de la Regidoria es fomenta l’anàlisi i la promoció de la formació professional a la ciutat i el seu 
entorn. La finalitat és contribuir a la detecció de necessitats i a la millora de les oportunitats formatives 
i laborals dels joves i el món empresarial. 

El curs 13-14 es va organitzar la taula rodona entorn la Formació Professional (22-5-14) 

El curs 14-15 es va començar el treball pel projecte del Consell Municipal de la Formació Professional 
i Ocupacional en col·laboració amb el Servei Municipal d’Ocupació. 

Projectes Singulars. Suport a l’atenció a la diversitat 

L’Ajuntament de Girona conjuntament amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya tenen signats convenis amb diferents centres d’ensenyament secundari per donar suport a 
la realització de programes educatius de formació integrada per a la millora de l’atenció a la diversitat 
de l’alumnat de 3r i 4rt d’ESO amb edat entre 15 i 16 anys en risc de fracàs escolar. Aquesta 
experiència de coresponsabilitat educativa, compta amb la implicació de la comunitat educativa del 
centre (equip docent-tutors/es, comissió d’atenció a la diversitat, alumnat i famílies), de l’Ajuntament i 
de les empreses privades. 

L’acció de l’Ajuntament se centra en facilitar la gestió de llocs per a realitzar l’activitat pràctica (màxim 
de 12 h. setmanals) que requereix l’adaptació curricular, en diferents equipaments públics o empreses 
privades. 

Aquest curs 2014-15 s’ha creat una comissió coordinació de tutors/es responsables dels projectes 
singulars en els centres, com espai d’informació i orientació, de debat i reflexió, i d’intercanvi de 
bones pràctiques pel que fa a mesures d’atenció a la diversitat als centres de secundària. S’ha 
impulsat la creació d’un espai a google drive on compartir material, eines i recursos d’orientació a la 
diversitat. 

Projectes Singulars 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Centres educatius  2 6 8 8 9 

 
Públics 2 4 5 5 5 

Concertats  2 3 3 4 

Alumnat 17 39 62 81 93 

 Baixes  4 8 8 9 

Canvi empresa 1 2 6 6 8 

Edats 
14 anys   2 2 4 

15 anys 17 24 30 30 44 
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16 anys  15 42 42 34 

17 anys   7 7 9 

Curs 3r ESO 8 13 24 24 29 

4t ESO 9 26 57 57 65 

Serveis / Empreses 13 31 83 84 72 

 
Serveis públics 13 14 29 29 27 

Empresa privada  17 55 55 66 

 

Projecte Rossinyol 

El projecte Rossinyol és un projecte de mentoria liderat per la UdG on col·labora l’Ajuntament de 
Girona. 

El Projecte té com a finalitat afavorir la inclusió i la integració social, cultural i lingüística de l’alumnat 
nouvingut  mitjançant l'ús de la llengua i el coneixement de la ciutat. Es basa en el treball voluntari de 
l’alumnat universitari (mentor/a) que acompanya al llarg del curs a un alumne/a (mentorat) d’un institut 
o d’una escola de Girona.  

El curs 2014-2015 el projecte s’implementa en 5 barris de la ciutat: St.Narcís – Sta. Eugènia; Pont 
Major, Montillivi-Palau, Barri Vell-Centre i Girona Est. 

Hi han participat un total de 8 centres educatius (4 de primària i 3 de secundaria) i 56 estudiants: 28 
són estudiants de la UdG i 28 són alumnes d’educació primària i secundària de la ciutat. 

Centre escolar 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

INS Santa Eugènia 6 3 3  3  

Escola Bell-lloc del Pla  3 4 4 2  

Escola Carme Auguet  4 4 4 3 4 

Escola Josep Dalmau Carles   3 4 3 4 

Escola Maristes Girona   3    

Escola FEDAC-St.Narcís   3    

INS Montilivi    3 3 3 

INS Jaume Vicens Vives    3 3 3 

Escola Santa Eugènia    2 3 3 

Escola Mare de Déu del Mont     2 3 

INS Nou de Girona      2 

Girona Est      6 

Total mentorats 6 10 20 20 22 28 
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Barris 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Sant Narcís - Sta. Eugènia 6 6 16 10 13 12 

Pont Major  4 4 4 3 3 

Montilivi- Palau    3 3 3 

Barri Vell - Centre    3 3 4 

Girona Est      6 

Total participants 6 10 20 20 22 28 

 

Centres 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Públic 1 2 3 5 7 7 

Concertat  1 3 1 1  

Total centres participants 1 3 6 6 8 7 

Projectes d’innovació educativa 

Un any més s’ha continuat impulsant actuacions educatives per promoure l’èxit educatiu i la cohesió 
social de l’alumnat. S’ha donat suport per a la continuïtat del projectes amb la finalitat que els centres 
esdevinguin uns bons referents educatius pel barri, engresquin a les famílies a participar-hi i 
esdevinguin un valor afegit per al conjunt de l’oferta educativa de la ciutat. S’ha donat suport a les 
escoles: Dalmau Carles, Santa Eugènia, Font de la Pólvora, Vila-roja i Sagrada Família. 

Absentisme Escolar 

És un servei de seguiment i prevenció de l’absentisme escolar que s’ofereix en el marc d’un protocol 
d’actuació de ciutat. Es basa en la coordinació de tos els agents i administracions amb responsabilitat 
sobre les qüestions que tenen a veure en garantir i vetllar per l’assistència a l’escola o institut en 
l’etapa obligatòria. Els objectius de la tasca de seguiment són sensibilitzar a tots els agents implicats 
sobre la importància de l’assistència regular a l’escola i l’institut com un element clau per a l’èxit 
escolar i com a factor de cohesió social. Se centra també en la necessitat de recollir i canalitzar les 
necessitats i les propostes de millora que arribin a la Comissió, valorar i tractar els casos 
d’absentisme detectats procurant el retorn immediat al centre educatiu, recollir i difondre experiències 
de bones pràctiques, analitzar les dades d’absentisme i fer-ne el seguiment. 

Seguiments 2012 2013 2014 2015 

Casos tractats 34 37 46 39 

Formació d’adults 

Es treballa per promoure i donar suport a la Formació d’Adults 

El curs 2013-2014 es va establir un conveni amb l’Ajuntament de Salt per a la coordinació de serveis i 
centres de formació d’adults dels dos municipis per optimitzar recursos i millorar l’atenció dels 
ciutadans 
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El curs 2014-2015 s’ha iniciat el funcionament del Centre de Formació d’Adults Nou de Girona ubicat 
al c/ Carrer Narcís Xifra i Masmitjà, 43 (a l’espai del SMO) i s’ha fet el seguiment del conveni entre els 
dos municipis 

3.6. Educació 0-6 

Inclou el treball de la Xarxa d’Escoles bressol municipals, l’oferta de diferents serveis d’atenció a 
infants de 0-3 anys i les seves famílies i fomentar la coordinació dels dos cicles 0-3 i 3-6 de l’etapa 
d’educació infantil. 

3.6.1. Escoles bressol municipals 
Les escoles bressol municipals són serveis educatius que treballen, juntament amb les famílies, en 
l’atenció dels nens i nenes de 0 a 3 anys per ajudar-los en el seu desenvolupament.  L’Ajuntament de 
Girona disposa de set escoles bressol: escola bressol Baldufa, escola bressol Cavall Fort, escola 
bressol El Pont, escola bressol El Tren, escola bressol Garbí, escola bressol L’Olivera i escola bressol 
La Devesa. 

Són centres pensats com a comunitats d’aprenentatge on família, escola i entorn poden exercir el seu 
paper educatiu. Infants i adults aprenen junts a viure i conviure i es treballa amb la voluntat de ser 
centres acollidors on hi predomini un clima de confiança i seguretat on tothom es senti valorat i 
estimat. 

Places per gènere dels infants 

Gènere dels usuaris 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013-2014 2014-2015 

Nens 49% 49% 54% 52% 51% 

Nenes 51% 51% 46% 48% 49% 

Percentatge d’ocupació de les escoles bressol 

Curs Percentatge  

2010-2011 100% 

2011-2012 100% 

2012-2013 96% 

2013-2014 99% 

2014-2015 100% 

 

Durant el primer trimestre de curs el nombre de baixes a diferents centres és elevat. El motiu prioritari 
és la mobilitat de les famílies, i per aquest mateix motiu s’incrementa el nombre de sol·licituds fora 
termini. A pesar d’aquesta mobilitat, l’ocupació durant el curs ha estat del 100%. 
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Valoració del servei a partir d’enquestes a les famílies 

 
 

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-2015 

Valoració de l’atenció als infants 9,29 9,26 9,36 9,16 9,09 

Valoració de l’atenció a les famílies 9,02 9,04 9,15 9,06 8,86 

Valoració de l’organització de 
l’escola 

8,92 9,13 9,09 9,06 8,98 

Valoració de l’equip d’educadores 9,35 9,42 9,40 9,38 9,25 

Valoració del servei de menjador 8,64 8,83 8,79 8,89 8,69 

Valoració del servei de neteja 8,77 9,14 9,09 8,92 8,98 

Valoració global 9,13 9,19 9,17 9,10 8,99 

 

La valoració que les famílies fan del servei és molt elevada, i no s’observen diferències significatives 
entre les escoles, ni entre els apartats que s’avaluen. Comparant amb anys anteriors, les diferències 
són mínimes. 

Cobraments de quotes a les escoles bressol municipals, segons la renda 
de la unitat familiar 

Des del curs escolar 2013-14 s’implementa el nou model de quotes socials a les famílies en funció de 
la renda de la unitat familiar. Aquest curs la mesura va ser aprovada a la normativa que regula el 
procés de preinscripció i matriculació a les places d’escola bressol pública el 6 de març de 2015, per 
Junta de Govern Local. Es regula el cobrament de quotes en funció dels ingressos de la unitat 
familiar, anul·lant el sistema de descomptes dels preus públics d’escoles bressol que hi havia fins 
aquest moment, mantenint però, el concepte d’ajut del 40% o del 70%, a les famílies més 
necessitades al llindar més baix. 

Trams segons ingressos anuals (en €) 

 
Membres  Tram 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5 Tram 6 Tram 7 

2 fins a 7.814 9.377 11.252 13.503 16.203 19.444 

3 fins a 10.262 12.314 14.777 17.732 21.278 25.534 

4 fins a 12.172 14.606 17.527 21.033 25.239 30.287 

5 fins a 13.813 16.575 19.890 23.868 28.642 34.370 

6 fins a 15.397 18.477 22.172 26.606 31.928 38.313 

7 fins a 16.895 20.274 24.329 29.195 35.034 42.041 

8 fins a 18.383 22.060 26.472 31.767 38.120 45.744 
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Quotes segons trams 

Quota Tram 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5 Tram 6 Tram 7 

Escola 60 €/mes 80 €/mes 100 €/mes 120 €/mes 140 €/mes 160 €/mes 180 €/mes 

Matins* 40 €/mes 55 €/mes 70 €/mes 85 €/mes 100 €/mes 115 €/mes 130 €/mes 

Menjador 2 €/dia 2,65 €/dia 3,3 €/dia 4 €/dia 4,65 €/dia  5,3 €/dia 6 €/dia 
 
* Els preus del servei de matins només s’apliquen a les places ofertes d’aquesta modalitat (9h a 2h). 

A més del trams, la mateixa normativa contempla: 

• La reducció del 10% del preu públic en els cas d’alumnes de les famílies nombroses i 
monoparentals de categoria general, a les famílies amb dos o més fills matriculats a les 
escoles bressol municipals o a les famílies amb infants amb certificat de reconeixement de 
discapacitats igual o superior al 33%. 

• La reducció del 15% als alumnes de famílies nombroses i monoparentals de categoria 
especial. 

Es considera la revisió de casos per causes sobrevingudes al llarg del curs que suposin un canvi de 
la situació familiar (situacions d’atur, finalització de prestacions econòmiques, naixement d'un fill, 
noves càrregues familiars, etc.). 

Dades de l’aplicació de trams i descomptes, curs 2013-14 

 
Tal com es pot observar en els gràfics, el 46% de les famílies usuàries de l’escola bressol han estat 
beneficiàries dels descomptes que suposen els trams i el 54% de les famílies paguen la quota 
màxima. 

Trams 2013-14 2014-15 

Tram 1 124 148 

Tram 2 10 19 

Tram 3 19 25 

Tram 4 24 19 

Tram 5 31 24 

Tram 6 28 27 

Tram 7 282 266 
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% Famíllies a cada tram

24%

2% 4% 5% 6% 5%

55%

29%

4% 5% 4% 5% 3%

51%

tram 1 tram 2 tram 3 tram 4 tram 5 tram 6 tram 7

2013-2014 2014-2015

 

Descomptes 
Pel que fa als descomptes, cal diferenciar-ne dos tipus, els quals, no son acumulables:  

▪ Famílies que estan al tram 1 amb dificultat econòmiques: a partir d’un informe de serveis 
socials poden demanar ajudes del 40% i del 70%.  

o De les 148 famílies que estan dins el primer tram (24 famílies més que el curs 
passat), les dificultats econòmiques fan que el 60% d’elles disposen d’un descompte del 
70% d’aquest tram i un 9% tenen un descompte del 40%. 

Respecte el curs passat, el nombre de famílies amb aquestes ajudes ha augmentat en un 28%. 

▪ Famílies amb situacions diverses: nombroses, monoparentals, discapacitats... que poden 
gaudir dels descomptes del 10% o 15% . 

o Un total de 77 famílies gaudeixen d’aquests descomptes, fet que suposa un 15% dels 
usuaris de les escoles bressol. 

o En el quadre comparatiu dels cursos 2013-14 i 2014-15: 

Nombre de famílies amb descomptes

0

63

11 5

66

1

88

13 7

70

Ajuda del 100% Ajuda del 70% Ajuda del 40% Ajuda del 15% Ajuda del 10%

2013-14 2014-15

 
 
S’observa un augment d’un 40% d’ajudes del 70% respecte el curs passat. 

 
Quadre comparatiu dels imports de les beques, ajudes i descomptes en els darrers anys: 
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Import beques, ajudes, descomptes, trams

181.843,00 €
135.554,00 €

284.756,00 €
337.536,00 €

454.017,79 €

Curs 2010-2011 Curs 2011-2012 Curs 2012-2013 Curs 2013-2014 Curs 2014-2015

 
 
Aspectes a tenir en compte a la lectura del gràfic: 

• Preus dels serveis: Fins el curs 2011-12 el preu del servei d’escola bressol era de 
120€/infant/mes i el servei de menjador de 5€/infant/dia. A partir del curs 2012-13 el preu del 
servei d’escola bressol és de 180€/infant/mes i el preu de menjador de 6€/infant/dia. Això fa 
que la quantitat d’ajudes atorgades augmentés considerablement. 

• Les beques previstes fins el curs 2011-12 era de 200.000€. El curs 2013-14 la previsió 
augmenta 100.000€ més.  

• Aplicació dels trams. El darrer trimestre del curs 2012-13 s’aplica una prova pilot de 
cobrament per trams, en funció de la renda familiar. A partir del curs 2013-14 s’implementa 
durant tot el curs i a tots els centres.  

• Ajudes a menjadors. El curs 2012-13 Creu Roja es va fer càrrec de una part dels rebuts de 
menjador de l’escola bressol Cavall fort. El curs 2013-14 i 2014-15 L’Ajuntament assumeix la 
despesa de menjadors de l’escola bressol Cavall fort.   

• Augment considerable d’usuaris als menjadors. El curs 2014-15 el nombre d’usuaris que 
disposen d’ajuda  al servei de menjador augmenta molt significativament (un 10% del total de 
menús). 

• El curs 2014-15 disminueix el nombre de famílies del tram més alt, augmentant el nombre de 
famílies en els trams més baixos, i amb ajudes. 

Col·laboracions i convenis 

Durant el curs 2014/15 alguns centres han variat el calendari de pràctiques i això ha permès atendre 
a més alumnes TEI (Tècnic d’Educació Infantil)  i de grau de mestre que atenen les escoles bressol 
municipals. Els/les  alumnes provenen de la Universitat de Girona i la Universitat de Vic, de l’institut 
de Montilivi i Institut Santiago Sobrequés de Girona, Institut Vallvera de Salt, Institut de Santa Coloma 
de Farners i Institut Obert de Catalunya. 
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Alumnes en període de pràctiques
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Altres activitats 

Durant el curs, les escoles bressol municipals han atès diferents visites, com són: 

▪ Grups d’alumnes dels Instituts de Girona, de Santa Coloma de Farners, d’Olot, de la Bisbal, 
de Sant Feliu de Guíxols, i de Salt, estudiants de TEI. 

▪ Grups d’alumnes estudiants de Grau d’educació infantil de la UdG.  

▪ Grups de mestres i educadors de diferents escoles bressol i escoles de primària de la 
província. 

Coordinació, treball en xarxa i formació del personal docent de les escoles 
bressol municipals 

Es continua treballant en xarxa i amb el convenciment que garanteix el manteniment del model 
organitzatiu i pedagògic de les escoles bressol municipals i millora l’eficàcia i eficiència del servei. 

Amb aquesta voluntat es duen a terme les accions següents: 

▪ Coordinació de l’equip educatiu de cada escola: una reunió setmanal 

▪ Coordinació de cap de secció amb les direccions de totes les escoles amb una sessió de 
treball quinzenal. 

▪ Continuació del treball de projectes, amb grups formats per personal educador de diferents 
escoles, amb l’objectiu d’unificar llenguatges, cohesionar equips i investigar en el camp 
educatiu. Alguns projectes són: 

o Les llegendes de Girona 

o Espais i materials 

o Redacció d’una revista de les escoles bressol municipals adreçada a famílies  

o La vida quotidiana 

o Què diem que fem? 

o La llum negre.  

o Shows  
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o Les emocions 

▪ Dues jornades en període no lectiu, una per setmana santa i l’altra el mes de juliol, per a la  
formació interna, traspàs d’experiències i bones pràctiques entre el personal docent de les 
escoles municipals. 

3.6.2. Oferta de places públiques a la ciutat per al curs 
2015-16 

Places a les escoles bressol municipals 

Centres 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Escola Bressol Baldufa 72 72 77 79 68 72 

Escola Bressol Cavall Fort 28 29 35 36 28 36 

Escola Bressol El Pont 36 37 37 37 36 37 

Escola Bressol El Tren 37 37 38 39 39 38 

Escola Bressol Garbí 36 37 37 38 38 36 

Escola Bressol L’Olivera 75 45 47 48 47 47 

Escola Bressol La Devesa - - 77 44 48 49 

Total 284* 257* 348* 321* 304* 315* 

*Les places ofertes són el resultat de descomptar les places ocupades per l’alumnat del curs anterior 
que segueix al centre. 

Centres Places totals Places ofertes 

Llar d’infants El Tarlà 91 54 

Llar d’infants Sant Ramon Nonat  66 37 

Total 157 91* 

*Les places ofertes són el resultat de descomptar les places ocupades per l’alumnat del curs anterior 
que segueix al centre. 

Places a les llars d’infants de la Generalitat 

 
Centres 
Privats 
 

  2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Places 
centres 

Oferta  Places 
centres 

Oferta  Places 
centres 

Oferta  Places 
centres 

Oferta  

54 54* 36 18* 23 14* 24 16* 

*Les places ofertes són el resultat de descomptar les places ocupades per l’alumnat del curs anterior 
que segueix al centre. 

Seguint la trajectòria d’oferir places d’escola bressol a preus públics a centres privats reconeguts pel 
Departament d’Ensenyament, pel curs 2015-16 s’ofereix una plaça per a infants de 2 anys (que 
segueixen del curs anterior), i dues places per centre, per a infants d’1any.   
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Dels 19 centres privats de la ciutat de Girona, 8 d’ells tenen places conveniades pel proper curs. El 
conveni preveu que les famílies paguin la quota pel servei d’escola bressol aprovada per l’Ajuntament 
-180€- i l’Ajuntament aboni als centres privats que han ofert la plaça, la diferència entre el que paguen 
les famílies i el preu de cada escola, fins a un màxim de 150€ per infant/mes. Els serveis alternatius a 
l’escola bressol (menjador, ampliació horària,...) corren a càrrec de les famílies. 

Oferta de places, sol·licituds rebudes i llistes d’espera pel curs 2015-16 

El nombre de places a preus públics a la ciutat de Girona és de 693. Un total de 520 places pertanyen 
a les escoles bressol municipals, 157 a les llars d’infants de la Generalitat i 24 a escoles bressol o 
llars d’infants privades. 

Gràfic comparatiu dels darrers anys de les sol·licituds rebudes, places ofertes i llista d'espera a les 
escoles bressol municipals, les llars d’infants de la Generalitat, i places amb conveni en centres 
privats, en finalitzar el període de preinscripció.: 

720 719
757

656 649 673

394
353

438 428 409 422

326
366

319

228 240 251

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Sol·licituds Oferta places Llista espera

 

L’augment en l’oferta de places a les escoles bressol municipals el curs 2012-13 és degut a l’obertura 
de la nova escola bressol la Devesa. Les variacions en els cursos posteriors es degut a les places 
que deixen vacants els infants que passen a l’escola de primària. 

S’observa un creixement d’un 4% de sol·licituds de places públiques pel curs 2015-16, al finalitzar el 
procés de preinscripció. Un 59% de les sol·licituds han estat ateses i el 41% han quedat en llista 
d’espera. 

Dades d’inscripció de les escoles bressol municipals, les llars d’infants de la Generalitat i el global de 
les places amb conveni a les escoles bressol/llar d’infants privades:  
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Són dades recollides al final del procés de preinscripció, ens trobem que hi ha escoles on la relació 
oferta-demanda és més descompensada, quedant llista d’espera, com pot ser Garbí, Olivera, Devesa 
i Tarlà i altres centres on es poden atendre la majoria de sol·licituds.  

Aspectes a tenir en compte:  

• La mobilitat externa (cap a altres poblacions) i interna (famílies que es traslladen de vivenda, 
feina.. dins la ciutat) és freqüent. Això també significa mobilitat d’infants als centres. 

• La inestabilitat laboral provoca baixes i altes freqüents. Recordem que l’educació a aquest 
cicle no és obligatòria.  

• La matrícula és viva durant tot el curs i sobretot a primers de setembre s’incrementa el 
nombre de famílies en llista d’espera.  

• Una part de les famílies que queden en llista d’espera entren en segones o terceres opcions a 
altres centres. El nombre de famílies en llista d’espera a final de curs es redueix 
considerablement. 

3.7. Altres serveis 0-3 

Estones 

Amb la voluntat de donar resposta a les demandes de les famílies no usuàries de les escoles bressol, 
s’ofereix el servei Estones. És un espais de trobada i d’intercanvi per a infants de 0 a 3 i les seves 
famílies, on compartir vivències i experiències, per reforçar una percepció positiva de la maternitat i la 
paternitat, un lloc on les mares i els pares assisteixen amb la seva criatura i hi troben el suport de 
professionals. 

S’han format dos grups de treball: 

▪ 12 famílies amb infants nadons 

▪ 12 famílies amb infants d’1 a 3 anys 
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S’han realitzat un total de 62 sessions, 31 de les quals han estat amb el grup de famílies amb infants 
d’1 a 3 anys i 31 sessions amb famílies amb infants de 0 a 1 any.   

El servei s’han realitzat setmanalment, els matins de dilluns i de dimecres, amb una assistència  molt 
regular i una valoració molt positiva per part de les famílies. 

 

Índex de satisfacció 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Quantitat d’enquestes rebudes 15 15 17 20 16 

Valoració general de l’espai 9,10 9,40 9,70 9,4 9.6 

Temes tractats/activitats 9,41 9 9,10 9,0 9,3 

Professionals 9,21 9,70 9,70 9,5 9,5 

Respecte al teu o teva filla 9 8,90 9,30 9,6 9,3 

Respecte a tu com a mare o 
pare 8,16 8,40 9,20 9,0 9,2 

Valoració mitjana 8,78 9,08 9,40 9,3 9,4 

Diferencial global   0,3 0,32 -0,1 0,1 

 

Les valoracions que fan les famílies d’aquest servei son molt bones i no s’observen diferències 
significatives entre els diferents anys. 

3.7.1. Coordinació de l’etapa d’educació infantil 0-6 
L’etapa d’educació infantil 0-6 anys té unes necessitats i característiques molt similars. És per això 
que es realitzen diferents accions encaminades a millorar la coordinació i cohesió del cicle 0-3 anys i 
el cicle 3-6 d’aquesta etapa. Accions com:  

▪ Grups de treball i seminaris entre professionals de 0-3: escoles bressol i 3-6:escoles de 
primària. 

o Aula de matemàtiques 0-6: escola Mare de Déu del Mont - EB El Tren. 

o Relació amb les famílies: escola de Taialà - EB Baldufa 

o Compartim espais: escola Carme Auguet - EB El Pont 

o Compartim metodologia: escola Pericot i EB L’Olivera 

▪ Activitats esporàdiques entre centres que permeten conèixer i compartir: 

o L’hort i la biblioteca: escola Marta Mata - EB Garbí 

o Participació en activitats entre diferents professionals de l’escola bressol Cavall fort i 
les escoles de primària del sector est. 

VI Jornada 0-6, amb el tema “De la mà”, organitzada per la UdG, l’ICE i l’Ajuntament. Aquesta jornada 
va destinada a  professionals de 0-6 anys i es celebra al Centre Cultural La Mercè. L’assistència ha 
anat creixent cada any, arribat a les 250 persones, aforament màxim de l’auditori de la Mercè. 
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3.8. Ajuts i subvencions  

3.8.1. Programa d’ajuts als centres educatius 
El Programa d'ajuts als centres educatius de la ciutat de Girona, agrupa les diferents convocatòries 
municipals que s'adrecen a aquests centres tot donant suport a projectes de diferents àmbits, facilitar 
la tasca dels centres i promoure l'equitat educativa. Aquest programa té dos objectius bàsics, donar 
suport, als centres educatius i les seves famílies en la concreció de projectes educatius o en el 
finançament d'algunes activitats incloses en la programació del centre i facilitar la informació i la 
participació dels centres educatius en aquestes convocatòries.  

Aquest convocatòria inclou els ajuts per a la igualtat d’oportunitats, ajuts a les escoles per a 
biblioteques escolars, ajuts als centres educatius per a desplaçaments per a activitats del programa 
de Recursos Educatius, ajuts als centres educatius per l’ús subvencionat de l’auditori i ajuts al foment 
i promoció de l’esport 

Centres Educatius participants 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Ajuts per a la igualtat 
d’oportunitats 

35 36 37 37 39 

Ajuts per a l’ús subvencionat de 
l’auditori 

   4 6 

Ajuts per al foment i promoció de 
l’esport escolar 

11 12 13 14 19 

Ajuts a desplaçaments per a 
activitats del programa de 
Recursos Educatius 

9 6 5 6 5 

Ajuts per a biblioteques escolars   29 31 32 

 

Ajuts € 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Ajuts per a la igualtat 
d’oportunitats 

58.000 58.000 65.000 65.000 65.000 

Ajuts per a l’ús subvencionat de 
l’auditori 

   Ús auditori Ús auditori 

Ajuts per al foment i promoció de 
l’esport escolar 

16.000 16.000 16.000 25.000 25.000 

Ajuts a desplaçaments per a 
activitats del programa de 
Recursos Educatius 

3.543,95 3.485,25 2.626,75 1.705,25 2.520,75 

Ajuts per a biblioteques escolars   16.590 19.890 32.850 

3.8.2. Altres ajuts a activitats educatives 
Durant l’any s’han atorgat subvencions específiques a entitats de la ciutat com a col·laboració en els 
seus projectes. Durant l’any 2015 s’han concedit 18 ajuts diferents per un import total de 24.534€. 
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3.9. Altres accions 

3.9.1. Ciutat Amiga de la infància 
Durant l’any 2015 s’ha estat treballant en el procés per al reconeixement de Girona com a “Ciutat 
Amiga de la infància” concedit per UNICEF. Per tal d’obtenir el reconeixement hi ha dos requisits 
bàsics i indispensables.  

1. Consell d’Infants. S’ha constituït en el curs 2015-2016 

2. Pla local d’Infància.  

Pla Local d’Infància i Adolescència 

L’any 2015 s’ha iniciat l’elaboració del Pla Local d’infància i Adolescència (PLIA) i se n’han 
desenvolupat les dues primeres fases: Diagnosi i elaboració de línies estratègiques.  

La fase de diagnosi consta de tres pilars fonamentals, anàlisi quantitativa sociodemogràfica, 
elaboració de Mapa de Recursos i Serveis i dinamització de sessions participatives amb diferents 
agents. 

La segona fase, elaboració de línees estratègiques: la finalitat d’aquesta fase és la de disposar d’una 
proposta estratègica d’actuació del PLIA.  

S’han realitzat 5 sessions de treball participatives amb diferents agents de la ciutat (tècnics i 
tècniques municipals, docents, famílies, consells sectorials i regidors i regidores) i una sessió plenària 
conjunta i hi ha col·laborat un total de 117 persones. 

3.9.2. 30a Trobada de tècniques i tècnics d’Educació de 
l’àmbit local  
L’Ajuntament de Girona, conjuntament amb Tekhne (Associació catalana de tècniques i tècnics 
d’Educació de l’Àmbit local) van organitzar el 29 de gener de 2015 una trobada de professionals de 
l’Educació vinculats a l’acció local. El tema de la trobada va ser: Educació i Acció Municipal: horitzó 
2025 i es plantejava com a objectiu crear un espai de debat entre els participants i veure el paper dels 
municipis en Educació. Hi ha haver una participació de 78 tècnics, tècniques, regidors i regidores de 
38 municipis de Catalunya. 

3.10. Recursos humans i pressupost 

El servei d’educació té adscrites un total de 101 persones de diferents categories i especialitats per 
cobrir les necessitats del servei.  

No hi ha cap variació del nombre de personal adscrit respecte l’any anterior. 

Pressupost 

Personal Despesa corrent Transferències a tercers Inversions Total € 

3.824.384 3.186.161 652.530 125.000 7.788.075 
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4. Educació musical 
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4.1. Educació musical 

4.1.1. Introducció 

Organisme Autònom Local d’Educació Musical 
(OALEM) 
La funció de l’OALEMG és gestionar les activitats relatives a promoció, foment i difusió de les 
manifestacions i ensenyaments artístics musicals del camp no professional que promou l’Ajuntament 
de Girona, així com el de gestionar el centre educatiu escola municipal de música de Girona i tots 
aquells altres centres i serveis que es vagin definint. 

Escola Municipal de Música (EMM) 
L’Escola Municipal de Música és un servei educatiu que es posa a disposició de tots els ciutadans i 
ciutadanes de Girona que tinguin interès a desenvolupar la seva formació musical. 

4.1.2. Usuaris 

Programes formatius 
▪ Sensibilització: Programa de dos anys de durada adreçat a l’alumnat de 5 i 6 anys, basat en la 

pràctica de la cançó i el moviment.  

▪ Formació bàsica: En aquest programa la pràctica instrumental individual i en grup, i la pràctica 
coral és l’eix de l’aprenentatge musical. Aquesta formació es complementa amb 
l’aprenentatge del llenguatge musical. 

▪ Música a Mida: Programa pensat per joves i adults amb la pràctica instrumental com a eix. 
Ofereix diverses d’assignatures optatives, de durada trimestral o anual, per tal que l’alumnat 
pugui adequar el seu currículum d’estudis musicals als seus propis interessos i aptituds.  

Activitats de curs  
Durant tot el curs s’han realitzat un total de : 

 46 audicions instrumentals.   

 10 Concerts de conjunts orquestrals i de conjunts instrumentals.  

 12 Concerts Corals 

Aquests concerts i audicions s’han realitzat a diferents llocs de la ciutat:  Auditori-Palau de 
Congressos, CC La Mercè, Fundació Ramon Noguera,  Biblioteca Carles Rahola, Monestir de Sant 
Pere de Galligants i la pròpia Escola Municipal de Música. 
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Setmana concertant 

La Setmana Concertant  es va realitzar del 6 al 12 de febrer amb els següents concerts:  d’orquestres, 
de grups instrumentals, de combos i concerts corals de Sensibilització. 

La orquestra infantil de corda Pizzicato va tenir uns nens i nenes convidats de l’escola de música de 
Llagostera. 

Projecte Montsalvatge 

El projecte s’ha realitzat a l’escola Santa Eugènia per afavorir la cohesió social la igualtat 
d’oportunitats i l’equitat educativa posant l’accent en la millora del rendiment i l’èxit escolar. 

La coordinació dels professora ha anat a càrrec de la Rosa Corella, i la coordinadora de l’escola ha 
estat la professora Anna Agudo, mestre de música del mateix centre. 

Aquest curs s’ha realitzat les següents activitast: 18 de desembre: Concert coral, 21 de març: 2n 
concert de barri, 27 de maig Tots Junts a Cantar i el 20 de juny: Concert del 75è aniversari de l’escola 
santa Eugènia 

El concert coral que es va fer el 18 de desembre, dirigit per la Jana Boadas i acompanyat per els 
professors del projecte, celebrava el 75è aniversari de l’escola, el professor de guitarra en Xavi 
Repilado va escriure una cançó per l’ocasió que va agradar molt tant als nens com als pares. 
 

Cicle de concerts d’escoles de música del Temps de Flors 

Aquest any donant continuïtat al cicle de concerts d’escoles de música del temps de flors de Girona, 
han actuat un bon nombre d’escoles i formacions. El cicle va tenir lloc els dies 16 i 17 de maig  al 
Monestir de Sant Pere de Galligants. De la nostra escola varen actuar els nostres grups de flautes i 
d’oboès i el grup de flautes de l’escola Santa Eugènia, del projecte Montsalvatge.  

L’Estrella que volia tenir cua 

El 25 de maig els grups corals de formació bàsica acompanyats de professors i alumnes de l'escola 
van cantar la cantata L'Estrella que volia tenir cua de Jaume Cela dirigits per la Imma Pascual. A 
l’Auditori-Palau de Congressos 

Concert de final de curs 

El 10 de Juny, a l’Auditori de La Mercè, vàrem poder gaudir un cop més de les corals Geriona infantil, juvenil, el 
cor Geriona i la coral Farinera. 

Dirigits per l’Imma Pascual i acompanyats al piano per en Marc Piqué, vam sentir un concert molt variat i amb 
una posta en escena atrevida i cada vegada més cuidada. 

Concerts de combos a la Fundació Ramon Noguera 

El dijous 18 de juny el combo Folk, el combo jazz i l’Stringjunts van realitzar un concert a la Fundació Ramon 
Noguera. Van gaudir d’un concert variat i vam acomiadar el curs amb una copa de cava. 
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Audicions instrumentals 

Tots els instrumentistes van tocar com a mínim dos cops individualment en les audicions instrumentals que es 
van realitzar a l’auditori i l’aula 4 de l’EMM i a la biblioteca Carles Rahola. Aquestes audicions van tenir diferents 
formats i es van realitzar a finals de maig i  desembre. 

Concert coral de Nadal 

El dimecres 16 de desembre els cors de formació bàsica, avançada i la Coral Farinera van cantar a 
l'Auditori de la Mercè, dirigits per la Imma Pasual amb l'ajuda dels professors de cant coral Pau Ferrer 
i Jana Boadas, acompanyats per els professors de l'escola Marc Piqué al piano, Esteve Zulet a la 
flauta i Enric Masriera al clarinet. 

Activitats extraordinàries 
Durant l’any s’han efectuat diverses activitats extraordinàries no programades però molt enriquidores 
per l’alumnat: 

Participació en la inauguració de l’exposició Partitures de ferro de Manel 
Palahí 

El quartet de clarinets va participar en la inauguració de l’exposició Partitures de ferro de Manel 
Palahí, que es va exposar del 1 de desembre fins l'11 de gener a l'Auditori-Palau de Congressos de 
Girona. 

Participació en el rodatge de la pel·lícula “L’actriu” 

El 2 de març: alumnes de l’EMM  van participar en el rodatge de la pel·lícula “l’actriu”. 

La productora “DISTINTO FILMS” va gravar  una part de la pel·lícula “L’actriu” a la ciutat de Girona. 
Els alumnes que hi van participar en del rodatge van ser: Biel Bigas, Martí Casadesús, Pol Moreno, 
Ignasi Barris, Pol Foz, Ferran Clapés, Ignacio Reina, Àlex Critg, Martí Massó i Pep Martínez. 

A més, per a la gravació de la cançó que es va realitzar el dimecres 25 de febrer a l’Espai Marfà hi 
van participaran en Martí Menció, Guim Oliver, Dani Posada, Nil Rodríguez, Jordi Esteve i Sam 
Blandon. 

IX Congrés de la Societat Catalana Balear de cures pal·liatives 

Aquest congrés es va celebrar els dies 13 i 14 de març a l’Auditori Palau de Congressos de Girona i 
la Coral Farinera va fer la seva actuació el dimecres 13 a les 20:00 a la Sala de Cambra amb un 
repertori variat durant uns trenta minuts. 

XIV Flautada 

El 14 de març, l’EMM va acollir aquesta trobada que enguany és la XIV edició. 

Hi van participar al voltant de 100 alumnes de les escoles: EMM de Girona, Escola del Gironès, 
Palafrugell, Adrià Sardó de Calonge, Casino Llagostera, St. Feliu de Guíxols, Torroella de Montgrí, 
Temps de música de Figueres, El Gavià de l’Escala i Olot. 
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Colònies orquestrals al Molí nou de Calabuig 

El 18 d’abril les orquestres infantils de l’escola van gaudir les colònies orquestrals amb les orquestres 
de vent i corda de l’EMMB de Banyoles. Dirigits per en Càndid Rodríguez i en David Canet amb 
l’ajuda dels altres professors, els nens i nenes van oferir un bon concert. Els monitors van oferir 
entreteniment i jocs de nit i l’experiència va ser molt positiva. 

II Contrabaixada 

El 19 d’Abril va celebrar la 2ª Contrabaixada de les comarques gironines. La trobada es va fer a 
Sta.Coloma de Farners. 

Fagotada 

Cada any, alumnes de diferents escoles de música i conservatoris de Catalunya es reuneixen un 
dissabte per fer una jornada de treball. Aquest any, l’EMM va acollir aquesta trobada que va tenir lloc 
el 25 d’abril. El concert es va realitzar a l’Espai Marfà i hi van participar al voltant de 50 alumnes de 
les Escoles de música de l’Hospitalet, Igualada, Vic i Girona, i els conservatoris de Manresa, 
Igualada, Reus, Vila-seca, Tarragona, Barcelona i Girona.  

Orquestrada de Santa Coloma de Farners 

El 24 de maig, l’orquestra juvenil de corda Béla Bartók va participar de l’orquestrada juntament amb 
alumnes de Santa Coloma, de l’escola de Banyoles, de Dosrius de Girona i de l’orquestra de la Selva. 
Vàrem tocar plegats 4 peces molt modernes que ens van agradar molt, Viva la Vida, Firework, Sweet 
child of mine i somewhere, la més clàssica.  

L’escola de Santa Coloma ens va atendre molt bé amb un bon esmorzar, i després ens va portar al 
parc de Sant Salvador a dinar. Cada orquestra va fer el seu repertori i per culminar el concert vàrem 
tocar tots junts. 

15a Fira del Pa amb tomàquet 

El diumenge 7 de juny el combo Joves de l'EMM de Girona va participar en un concert de combos 
que organitzava l'EMM Josep Carbó de Santa Coloma de Farners. La seva actuació va ser a les a la 
una del migdia i va ser molt atractiva pels alumnes de les altres escoles que van poder veure i 
escoltar els instruments de vent-metall del combo. 

Festival Simfònic 

El 13 de juny el grup Stringjunts i el grup de guitarres de l’escola van oferir un concert al Museu d’Art 
de Girona dins el marc del festival Simfònic, festival que ofereix 100 concerts gratuïts simultanis a tot 
Catalunya. 

Dia internacional de la música 

21 de juny, al C.C. La Mercè l’EMM va participar del dia internacional de la música amb les  
orquestres de vent 
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Actes de l’Ajuntament  

30 de juny: acte de millors notes de secundària. Grup de flautes travesseres al saló de plens de 
l’Ajuntament 

2 juliol: acte de millors notes de selectivitat: Quartet de clarinets al saló de plens de l’Ajuntament. 

Concert al Museu d’art de Girona per Santa Cecília patrona dels músics 

El diumenge 22 de novembre diverses formacions d'alumnes de l'escola de música van participar en 
un concert al Museu d'art de Girona: un quartet de corda, duets i trios de vent, guitarristes i una 
formació barroca creada per l'ocasió; van interpretar obres barroques, renaixentistes i modernes 
davant de les obres d'art de diverses èpoques, de temàtiques musicals. El públic va gaudir de les 
explicacions de la guia del museu i del petit tast musical. Una experiència molt maca per als alumnes 
de l'escola. 

Actuació de l’orquestra de corda en l’acte de constitució del consell 
d’infants 

El passat dijous dia 3 de desembre l'orquestra juvenil de corda Bela Bartok va tocar al Teatre 
Municipal de Girona. Ens van convidar per amenitzar l'acte de constitució del consell d'infants de 
Girona.  
 
L'acte va ser al saló de plens i es va seguir en directe a l'espai del Teatre Municipal, lloc on hi havia 
els familiars dels escolars que formaran part del Consell, personal docent i ciutadania a títol personal. 
Després de l'acte de constitució del Consell d'Infants al Saló de Plens, l'alcalde i els regidors van anar 
al Teatre per continuar amb la commemoració dels 25 anys de la signatura de la Carta de Ciutats 
Educadores. Aquí van intervenir la secretària general de l'Associació Internacional de Ciutats 
Educadores (AICE), Marina Canals, i hi va haver l'actuació de l'orquestra.  

Activitats de les corals Geriones 

Presentació del 2n CD “Instants” del cor Geriona 

El 24 d’abril, dins el Festival Strenes! es va presentar el nou disc 

Passió segons Sant Mateu 

El 29 de març, el cor Geriona juvenil juntament amb l’Orquestra Barroca Catalana, el Cor Lieder 
Càmera i dirigits per Karl-Friedrich Beringer, van interpretar l’obra de  J. S. Bach: Passió segons sant 
Mateu. El resultat va ser molt positiu i el cor juvenil de la nostra Geriona molt ben valorat tant per el 
públic, com per els músics i la crítica. 

Concert Lax’n’xics 

Dins la promació del Festival Strenes d’enguany, la coral Geriona Infantil participa del concert 
Lax’n’xics del diumenge 12 d’abril a les 18:00 a l’Auditori – Palau de Congressos. En aquest concert, 
del grup català Lax’n’bustos, hi van participar també dues corals infantils més de la ciutat, les de les 
escoles del Preludi i la de l’Aula Musical. 
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Festivalot 

Èxit del concert de la Geriona amb el cantant Joan Dausà i la seva banda que va tenir lloc al Teatre 
Municipal el 6 de juny en el marc del Festivalot.  

Jornada de treball de les Geriones a Can Sans Fellines 

El diumenge dia 4 d'octubre es va dur a terme una jornada de treball a la casa de colònies Can Sans 
Fellines a Viladasens per part les corals Geriona Infantil i Juvenil i el Cor Geriona. La jornada, que va 
començar a les 9.30 del matí, va consistir en un seguit d'assajos per tal de preparar futures 
actuacions a l'Auditori de Girona i crear cohesió de grup, així com compartir experiències entre els/les 
cantaires dels tres cors del projecte Geriona. La trobada va finalitzar amb una actuació conjunta del 
tres cors davant dels pares i mares a les 7 de la tarda. 

Actuació de la Geriona a l’Auditori del Palau Falguera a Sant Feliu de 
Llobregat 

El diumenge 18 d'octubre es va celebrar un concert del Cor Geriona de l'Auditori de Girona a l'Auditori 
del Palau Falguera de Sant Feliu de Llobregat dins el marc del 8è Cicle Coral. El cor va interpretar 
cançons dels espectacles “La veu feta emoció” i “Instants”. El concert va tenir una gran resposta per 
part del públic, que va finalitzar dempeus ovacionant el cor. 

Concert a la Cripta Gaudí 

El dissabte dia 28 de novembre el Cor Geriona va oferir un concert a la Cripta Gaudí de la Colònia 
Güell a Santa Coloma de Cervelló. El concert va consistir en un recull del repertori que ha ofert en els 
seus diferents espectacles: “La veu feta emoció” i “Instants”. La capella va quedar petita per la gran 
quantitat de públic que va assistir al concert. 

Detalls de Nadal a l’Auditori-Palau de Congressos 

El Cor Geriona ha dut a terme el seu espectacle nadalenc Detalls de Nadal a la Universitat 
Internacional de Catalunya a Barcelona, a l'Auditori Palau de Congressos de Girona i al Teatre Centre 
Cultural de Valls. En la seva actuació a Girona, el cor va estar acompanyat per les corals Geriona 
Infantil i Juvenil de l'Escola Municipal de Música de Girona, amb un Auditori ple fins a la bandera: un 
gran èxit fruit d'uns mesos de treball intensos i frenètics. 

Nadales a ritme de jazz i swing amb la Selva big band 

La Coral Geriona Infantil ha desenvolupat un projecte pedagògic conjuntament amb el Cor Infantil de 
l'Escola Municipal de Música de Pineda de Mar i la Selva Big Band. El dia de Sant Esteve al Centre 
Cultural de Pineda de Mar es va realitzar un concert i està previst fer-ne un altre el proper 3 de gener 
al teatre de Salt. 
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Activitats a través del centre de recursos educatius de 
Girona adreçades a les escoles de la ciutat 

Tallers de primària 

Activitat adreçada a 2n curs de primària on l’alumnat pot assistir a un taller d’una de les famílies 
instrumentals que s’imparteixen a l’EMM (vent fusta, vent metall-percussió, piano o corda). 

S’han realitzat dos sessions del taller de vent metall 

Centre Responsable Curs Grups Alumnes  

Escola Verd Montse Girbal 2n Primària 2 50 16 de març 11h (vent 
metall) 

Escola Bell-lloc del Pla Albert Heredia Bosch 2n Primària 4 96 Anul·lat 

Escola Migdia Núria Niell Casamort 2n Primària 2 50 16 de març 10h (vent 
metall) 

Totals   8 196  

Cicle d’audicions a l’aula 

S’han realitzat quatre sessions d’audicions a l’aula 

Centre Responsable Curs Grups Alumnes   

Escola Eiximenis Gènia Casellas 1r Primària 1 25 2 març trompa 9  març oboè 

Escola Sta. Eugènia Anna Agudo 1r Primària 1 25 anul.lat  

Escola Migdia Nuria Niell Casamort 1r Primària 2 52 9 març trompa 23 març oboè 

Totals   4 102   

XIV Cicle d’Escoles de Música, dins el marc de “Girona, Temps de flors” 

Com cada any, va coincidir amb els caps de setmana de l’exposició floral. Tots els concerts es van 
realitzar al monestir de Sant Pere de Galligants. 
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dissabte 16 

10:00 EMM de Banyoles 

11:00 EMM Cellera de Ter 

12:00 Col·legi Santa Maria de Blanes 

13:00 Aula Musical de Girona 

  

15:00 Escola Santa Eugènia de Girona - 
Projecte Montsalvatge 

16:00 EMM de Girona 

17:00 Sol de Solfa de Girona  

18:00 Preludi de Girona 

19:00 EMM de Besalú 
 

diumenge 17 

10:00 EM del Gironès 

11:00 Temps de Música de Figueres  

12:00 Club Cultural Montessori-Palau 

13:00 Claudefaula 
 

XVIII edició del Tots junts a cantar 

El passat 27 de maig es van reunir escoles de Girona, Salt, Vilobí i Fornells per cantar junts la cantata “L'esclat de 
la primavera” del compositor Joan Figueres, acompanyats per professors i alumnes de l’escola municipal de 
Girona.  

Un total de 936 cantaires amb les següents escoles participants i mestres de música: 

A les 15 h  

Escola Carme Auguet Laura Serrats 

Escola Fedac St. Narcís M. Rosa de Domingo 

Escola Mare de Déu del Mont Dèlia Barea 

Escola Migdia Núria Niell 

Escola Montjuïc Glòria Bonal i M. Alba Vila 

Escola Pla de Salt Sílvia Noell 

Escola Silvestre Santaló de Salt Xevi de Vega 

 

A les 16.15 h  

Escola Eiximenis Gènia Casellas 

Escola Gegant del Rec. Carme Gutiérrez 

Escola Montjuïc Glòria Bonal i M. Alba Vila 

Escola Sta. Eugènia Jana Boadas 

Escola Montjuïc Meritxell Aran 

 

A les 17.30 h  

Escola Annexa Irene Clapés 
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Escola Les Deveses de Salt Rafa Gallardo 

Escola La Farga de Salt Natàlia Nadal 

Escola Dr. Masmitjà Carme Barceló 

 

A les 18.45 h  

Escola Dalmau Carles Gemma Ginastera 

Escola Forn d’ Anells de Fornells Ferran Jiménez 

Escola Montfalgars Jerusalem Gallego i Núria Badet 

Escola Pericot Gerard Descamps 

Escola Vilademany (Aiguaviva) Íngrid Camps 

 

Aula Oberta. XVI edició 

El nombre de participants de l’Aula Oberta de l’edició d’enguany ha sigut de 74 alumnes i la mitjana 
d’alumnat per sessió ha sigut de 59 alumnes. 
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Dades específiques curs 2014-2015 
(les dades corresponen a data de novembre 2014) 

Usuaris / Programes Formatius  

Gènere 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curs  Nois  Noies  Total  Diferència 

2014-2015 235 362 597 3,10% 

2013-2014 241 338 579 2,85% 

2012-2013 258 338 596 6,44% 

2011-2012 282 355 637 3,24% 

2010-2011 264 353 617  

Curs - 14 15 a 24 25 a 29 26 a 35 30 a 39 36 a 65 + 65 + 40 

2014-2015 394 53 3 4    143 

2013-2014 361 73 2  10   133 

2012-2013 384 38  7  132 35  

2011-2012 393 59  28  118 39  

2010-2011 346 95  10  127 39  
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Procedència de l'alumnat de l'EMM per Zona 

Curs  Fora de Girona província Resta de Girona província Girona ciutat Total 

2014-2015 5 54 538 597 

2013-2014 5 50 525 579 

2012-2013 3 62 531 596 

2011-2012 12 75 550 637 

2010-2011 7 63 547 617 

Procedència de l'alumnat de l'EMM per Codi Postal de la província de Girona 

  Alumnat %   Alumnat % Alumnat % Alumnat % Alumnat % 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Girona 17001 44 8,22 42 8,00 44 8,29 43 7,82 51 8,27 

Girona 17002 97 18,13 97 18,48 88 16,57 88 16,00 86 13,94 

Girona 17003 177 33,08 168 32,00 165 31,07 175 31,82 165 26,74 

Girona 17004 37 6,92 37 7,05 35 6,59 39 7,09 44 7,13 

Girona 17005 96 17,94 99 18,86 106 19,96 110 20,00 105 17,02 

Girona 17006 37 6,92 33 6,29 34 6,40 37 6,73 30 4,86 

Girona 17007 47 8,79 49 9,33 59 11,11 58 10,55 61 9,89 

Girona Total 535  525   531   550   547  

 

Procedència alumnat per CP Girona ciutat  
curs 2014-2015

8%

18%

33%
7%

18%

7%
9% GIRONA 17001

GIRONA 17002
GIRONA 17003
GIRONA 17004
GIRONA 17005
GIRONA 17006
GIRONA 17007
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Percentatge d'ocupació: % derivat del nombre de places ocupades en relació al nombre 
total de places 

 Oferta Ocupació % 

 2014-2015 

Sensibilització 80 80 100 

Formació Bàsica   272* 239 88 

Formació Avançada 30 31 103 

Música a Mida 25* 25 100 

Aula Iniciació    

Aula Oberta  100 57 57 

Grups, conjunts...    

C. Geriona Infantil 40 36 90 

C. Geriona Juvenil 35 34 97 

Cor Geriona 30 14 47 

C. Adults  40 48 120 

Girona Banda Band    

Grups instrumentals i veu 27 22 81 

La Coral Geriona Juvenil passa a ser el Cor Geriona i entremig es crea una nova Coral Geriona Juvenil d’edats 
compreses entre els 12 i 17 anys. 
*En el moment que vam pensar l’oferta formativa no sabíem quants alumnes tindríem de FBC3 i quants de MM, i 
vam posar 70 en cada programa, oblidant aclarir que no havíem de fer la suma dels dos nombres, sinó que entre 
tots 2 programes màxim hi ha via 70 places previstes. 

De la mateixa manera, no sabíem quants alumnes tindríem de grups instrumentals, i vam afegir aquestes 
possibles places al programa de Formació Bàsica. Així mateix es veu que a FB no  estem al 100% d'ocupació i a 
grups instrumentals tenim 22 alumnes que no figuraven a la revisió de l’oferta. 

Per tant, proposem que la oferta de MM la modifiquem a 25 alumnes i la de FB3rC a 45 alumnes, i comptar que 
els 22 alumnes de grups instrumentals estaven inicialment previstos a la suma total de FB. 
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5. Esports 
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5.1. El Servei 

El Servei Municipal d’Esports és el responsable del desplegament de les polítiques esportives 
municipals per fomentar i promoure la pràctica de l’activitat física i de l’esport en les seves diferents 
vessants esportives, tant a nivell individual com col·lectiu de la ciutadania. 

D’acord amb el Pla de Govern de la Regidoria d’Esports 2015-2019, els objectius del Servei Municipal 
d’Esports es concreten en sis línies estratègiques, vinculades principalment a l’àmbit de les activitats, 
instal·lacions i de suport a les entitats: 

▪ Incrementar les relacions amb el territori en l’àmbit esportiu, buscar sinèrgies i fer un ús més 
eficient dels equipaments municipals per ampliar i millorar l’oferta d’activitats i d’usos, a les 
entitats i a la ciutadania en general. 

▪ Millorar i ampliar les relacions amb les entitats de l’àmbit esportiu, esportiu-educatiu, social i 
d’altres, amb la voluntat de fomentar la participació d’acord amb les línies i objectius 
estratègics de la política municipal esportiva i respondre millor a les necessitats i expectatives. 

▪ Potenciar el treball i la coordinació transversal amb la resta de serveis i regidories, per 
optimitzar recursos, millorar processos i en definitiva, ser més eficients en la definició 
d’objectius i criteris. 

▪ Revisar i millorar el model de gestió dels equipaments municipals. 

▪ Liderar i impulsar, amb el conjunt d’entitats, la potenciació de l’esport base com una línia 
prioritària i la consolidació com un pilar bàsic en l’educació i element de cohesió social. 

▪ Potenciar tant la comunicació interna com externa del servei per incrementar el valor de la 
pertinença. 

Projectes més destacats 2015: 

 La ciutat ha obtingut la certificació de Destinació de Turisme Esportiu (DTE) en la modalitat de 
Multiesports (atletisme, natació, tennis, running i ciclisme), que atorga l’Agencia Catalana de 
Turisme. 

 S’ha renovat el  Consell Plenari del Consell Municipal de l’Esport i s’han creat cinc comissions 
de treball, una d’elles per actualitzar el MIEM i aprofitar per donar-li una mirada estratègica 
sobre la pràctica esportiva a la ciutat de Girona. 

 La ciutat ha acollit una trentena de curses i marxes populars. Destacar la 2ª edició de la 
Cursa de la Dona, cursa que  va comptar amb més de 3.000 inscrites. 

 S’ha instal·lat punts d’accés wifi a tots els pavellons esportius municipals. 

S’ha augmentat un 20% la dotació pressupostaria de la convocatòria d’ajudes ordinàries destinada a 
les entitats i clubs esportius de la ciutat. 
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5.2. Eix d’activitats 

El Servei Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Girona, amb l’objectiu d’apropar l’activitat física i 
l’esport a tota la ciutadania, porta a terme diferents projectes: 

▪ Activitats físicoesportives, activitats aquàtiques, i activitats d’estiu: aquests tres 
projectes d’activitats dirigides volen apropar i garantir l’accés a la pràctica fisicoesportiva a 
tota la ciutadania. 

▪ Fem ciutat... fem esport!, compost per dos subprojectes: 

- Activa’t tot l’any 

- Posa’t a córrer! 

▪ Lligues d’Esport de Lleure Intermunicipals 

▪ Recursos Educatius, treball transversal amb l’Àrea d’Educació 

▪ Comunicació: web, facebook i twitter 

5.2.1. Activitats fisicoesportives 
Les activitats que s‘inclouen en aquest projecte es porten a terme a les instal·lacions centrals 
(pavellons municipals de Palau, Santa Eugènia, Fontajau i Pont Major), a les instal·lacions esportives 
dels centres escolars Verd, Bruguera i Pla, així com en altres espais: el CREC de Sant Daniel, el local 
social de Germans-Sàbat Taialà, el Centre Cívic Barri Vell – Mercadal, l’Espai Marfà i la Zona 
Esportiva de la Devesa, durant el període d’octubre a maig/juny.  

El projecte d’activitats fisicoesportives (conjuntament amb el projecte d’activitats aquàtiques i el 
projecte d’estiu) té com a objectiu principal acostar la pràctica de l’activitat física i l’esport a tota la 
ciutadania. 

Quadre resum de les activitats fisicoesportives segons a qui va adreçada, el tipus i la instal·lació: 

Adreçat a Activitat Instal·lació 

Infants i joves Escola de tennis Zona esportiva de la Devesa 

New dance Pavelló municipal Girona-Fontajau 

Psicomotricitat Pavelló municipal Girona-Fontajau 

Adults i gent gran 

Esquena sana Pavelló de santa. Eugènia 

Activitat física terapèutica 
Centre cívic pont major 

Pavelló Pont Major 

Ioga  Pavelló Girona-Fontajau 

Adults Activitat física de manteniment CREC de sant Daniel 

Escola verd 
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ESCOLA BRUGUERA 

ESCOLA PLA 

Pilates Pavelló girona-fontajau 

ESCOLA PLA 

CENTRE CÍVIC BARRI VELL-MERCADAL 

Escola de tennis Zona esportiva de la devesa 

Abdominals i estiraments Centre cívic barri vell-mercadal 

PAVELLÓ MUNICIPAL GIRONA-FONTAJAU 

ESPAI MARFÀ 

Manteniment training, tò i gac Pavelló de palau 

PAVELLÓ DE GIRONA-FONTAJAU 

Manteniment training, tò, gac i aerotò Espai marfà 

PAVELLÓ DE PALAU 

Aerotò Pavelló de palau 

PAVELLÓ GIRONA-FONTAJAU 

ESCOLA PLA 

Gent gran Gimnàstica dolça 

Pavelló de palau 

PAVELLÓ DE STA. EUGÈNIA 

PAVELLÓ GIRONA-FONTAJAU 

GERMANS SÀBAT - TAIALÀ 

 

Es valora positivament el resultat de les inscripcions per l’alt grau d’ocupació (oferta/demanda).  

Edat De 0-14 De 15-25 De 26-35 De 36-65 Més de 65 

 84 290 330 154 223 

Total     1.081 

 

Procedència Girona ciutat Altres poblacions 

 92,60% 7,40% 
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Gènere Dones Homes 

 86,22% 13,78% 

 

 2014 2015 Diferencial 

Places ofertes 1.334 1.262 -5,40% 

Percentatge 
d’ocupació 84,41% 85,66% 1,48% 

 

Es valora positivament el resultat de les inscripcions per l’alt grau d’ocupació (oferta/demanda).  

 2014 2015 Diferencial 

Instal·lacions 
centrals 

7,60 7,37 -3,03% 

Activitats en centres 
escolars 

8,00 7,62 -4,75% 

 

Usuaris/àriesen pavellons municipals 

 

 

 

 Pavelló 
Palau 

Pavelló Santa 
Eugènia 

Pavelló 
Fontajau 

Zona Esportiva 
Devesa 

Pavelló 
Pont Major Total 

Escola Esportiva 
Tennis - - - 87 - 87 

Manteniment 
training, to i GAC 143 - 41 - - 184 

Aerotò 17 - 29 - - 46 

Abdominals i 
estiraments - - 18 - - 18 

Pilates - - 48 - - 48 

Ioga adults - - 36 - - 36 

Gimnàstica dolça 81 40 49 - - 170 

Esquena Sana - 11 - - - 11 

Ioga gent gran - - 21 - - 21 

Activitat física 
terapèutica - - - - 56 56 

New Dance - - 9 - - 9 

Total 241 51 251 87 56 686 
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 CC Barri 
Vell-
Mercadal 

Espai 
Marfà 

Escola 
Pla 

Escola 
Bruguera 

Escola 
Verd 

G. S. 
Taialà 

St. 
Daniel 

Total 

Activitats per 
adults 

56 32 158 50 60 21 18 395 

Total 56 32 158 50 60 21 18 395 

 

5.2.2. Activitats aquàtiques  
Aquest projecte d’activitats en el medi aquàtic  es porten a terme en les piscines municipals de Santa 
Eugènia – Can Gibert del Pla i de Palau, durant el període d’octubre a maig. Estan adreçades a les 
diferents franges d’edat: nadons (a partir de 6 mesos), infants, joves, adults i gent gran.  

Dins d’aquest projecte s’engloba el programa de natació escolar adreçat a les AMPA i escoles 
bressol, escoles d’educació infantil i primària. 

Quadre resum de les activitats aquàtiques segons a qui va adreçada i el tipus i la instal·lació: 

Destinatari Activitat Equipament – Piscina Municipal 

Embarassades Activitat aquàtica prepart Sta. Eugènia - Can Gibert del Pla 

Nadons Activitat aquàtica per a nadons Sta. Eugènia - Can Gibert del Pla 

Infants Familiarització al medi aquàtic per a 
infants de 3 a 5 anys 

Palau i  Sta. Eugènia - Can Gibert del Pla 

Iniciació al medi aquàtic per a infants 
de 6 a 10 anys 

Palau i  Sta. Eugènia - Can Gibert del Pla 

Perfeccionament al medi aquàtic per a 
infants de 6 a 10 anys 

Palau i  Sta. Eugènia - Can Gibert del Pla 

Joves Escola aquàtica 1 d’11 a 13 anys Palau i  Sta. Eugènia - Can Gibert del Pla 

Escola aquàtica 2 de 14 a 17 anys Palau i  Sta. Eugènia - Can Gibert del Pla 

Adults Curs iniciació Palau i  Sta. Eugènia - Can Gibert del Pla 

Curs perfeccionament Palau i  Sta. Eugènia - Can Gibert del Pla 

Clínic de natació Palau i  Sta. Eugènia - Can Gibert del Pla 

Aquafitness adults Palau i  Sta. Eugènia - Can Gibert del Pla 

Activitat aquàtica terapèutica Palau i  Sta. Eugènia - Can Gibert del Pla 

Gent gran Hidrogimnàstica gent gran Palau i  Sta. Eugènia - Can Gibert del Pla 

Curs iniciació Palau 

 

Edat De 0-14 De 15-25 De 26-35 De 36-65 Més de 65 

 649 40 80 197 139 

Total 649 40 80 197 139 
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Girona ciutat Altres poblacions 

82,44% 17,56% 

 

Dones Homes 

63,44% 36,56% 

 

 2014 2015 Diferencial 

Places ofertes 1.558 1.283 -17,65% 

Percentatge d’ocupació 92,61% 86,13% -7,00% 

 

Es valora positivament el resultat de les inscripcions per l’alt grau d’ocupació (oferta/demanda).  

Índex de satisfacció del 
servei Nota mitjana (0-10) 

2014 2015 Diferencial 

Activitats aquàtiques 8,10 7,87 -2,84% 

Natació escolar 8,60 8,5 -1,16% 

 

Usuaris/àries en cursets i activitats  Piscina Palau Piscina Can Gibert Total 

Cursets nens/es 285 304 589 

Escola Aquàtica 30 29 59 

Cursets Adults 153 165 318 

Cursets Gent Gran 89 50 139 

Total 557 548 1.105 

 

Detall d’usuaris/àries Natació Escolar  Piscina Palau Piscina Can Gibert Total 

Bressol 8 - 8 

Infantil 20 50 70 

Primària 130 153 283 

Total 158 203 361 

5.2.3. Activitats d’estiu 
Aquesta projecte consta d’activitats aquàtiques que es porten a terme a les piscines municipals de 
Palau i Santa Eugènia – Can Gibert del Pla, i de l’Estiu Actiu (ioga, pilates i aerotò) que es realitzen al 
Pavelló Municipal Girona – Fontajau. 
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Aquestes activitats es realitzen durant el mesos de juny, juliol i setembre. 

De 0-14 De 15-25 De 26-35 De 36-65 Més de 65 Total 

234 28 101 81 32 476 

 

Girona ciutat Altres poblacions 

83,12% 16,88% 

 

Dones Homes 

69,80% 30,20% 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 % Diferencial 
2014- 2015 

Places ofertes 580 653 597 615 476 -22,60% 

Percentatge 
d’ocupació 

88,97% 66,62% 90,53% 80,65% 78,55% -2,60% 

 

Índex de satisfacció del 
servei  
Nota mitjana (0-10) 

2011 2012 2013 2014 2015 % Diferencial 
2014- 2015 

Activitats aquàtiques 7,36 7,81 7,89 7,90 7,60 -3,80% 

Estiu actiu 8,00 8,30 8,51 8,60 8,50 -1,16% 

 

Usuaris/àries Piscina Palau Piscina Can Gibert Pavelló Fontajau Total 

Cursets nens/es 104 99 - 203 

Escola aquàtica 21 20 - 41 

Cursets adults 57 38 103 198 

Cursets gent 
gran 19 15 - 34 

Total 201 172 103 476 
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5.2.4. Lligues d’Esport de Lleure Intermunicipals  
És una competició de lleure, de futbol sala i bàsquet, que es realitza en el període d’octubre a maig i 
està organitzada conjuntament amb els ajuntaments de Sant Julià de Ramis i Sarrià de Ter. La 
secretaria  de les lligues va ser assumida  per l’Ajuntament de Girona. 

Usuaris/àries Equips Jugadors 

Futbol Sala 10 91 

Bàsquet 5 54 

Total 15 145 

 

Dones Homes 

- 100% 

 

Futbol Sala 2014 2015 Diferencial 

Places (equips) 20 15 -15% 

Percentatge d’ocupació 80% 80,00% 5% 

5.2.5. Recursos educatius  
El Servei Municipal d’Esports participa amb la Caseta de la Devesa en el projecte Recursos 
Educatius, portant a terme els recursos de: Alimentació i activitat física, aquest organitzat 
conjuntament amb l’Equip Municipal de Promoció de la Salut de l’Ajuntament, i L’esport i els seus 
valors. 

Alimentació i activitat física 

A partir d’un petit material a treballar pel docent, es realitza al centre escolar una xerrada pràctica i 
participativa per tècnics de les àrees d’Esport i Salut.  

Els objectius són transmetre els beneficis tant d’una l’alimentació equilibrada com dels bons hàbits 
esportius per conscienciar a l’alumnat del problema actual de l’obesitat a la infància i dels aspectes 
negatius de l’abandonament de la pràctica esportiva que es dóna en els nens i sobretot en les nenes 
en acabar la primària.  

Durant el curs escolar 2014/2015 les escoles que varen participar són les següents: 

Centre Grups Alumnat 

Escola Santa Eugènia 1 25 

Escola Sagrat Cor de Jesús 1 22 

Escola Mare de Déu del Mont 1 24 

Escola Domeny 2 50 
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Escola Annexa – Joan Puigbert 2 52 

Escola Cassià Costal 2 50 

Escola Bosc de la Pabordia 1 25 

Total 10 248 

L’esport i els seus valors 

Es realitza al centre escolar una xerrada pràctica i participativa per un tècnic del Servei Municipal 
d’Esports, amb el suport d’un esportista d’elit de la ciutat. El tècnic fa la part teòrica i l’esportista 
explica les seves vivències esportives tot relacionant-les amb el tema del recurs. 

Els objectius del recurs són fomentar l’esport en edat escolar, transmetre els valors educatius de 
l’esport i poder-los aplicar a la vida diària. 

Centre Grups Alumnat 

Escola Annexa-Joan Puigbert 4 94 

Escola Pla de Girona 3 71 

Escola Fedac – Pont Major 2 45 

Escola Sta. Eugènia 2 50 

Escola Cassià Costal 2 48 

Escola Domeny 6 150 

Total 19 458 

5.2.6. Fem ciutat... Fem Esport 
El projecte Fem Ciutat... Fem Esport! 2015 té com un dels seus objectius posar a l’abast de tota la 
ciutadania un ampli ventall d’activitats esportives i d’aquesta manera poder potenciar totes les 
vessants de l’esport: l’oci, la salut, la recreació i la competició, al llarg de l’any. 

Consta de dos subprojectes de caràcter anual: Activa’t tot l’any! i Posa’t a córrer!  

Activa’t tot l’any! 
Té com a finalitat programar activitats puntuals durant tot l’any, amb dos objectius: 1/ programar 
activitats puntuals de gener a desembre, i així desestacionalitzar les activitats i 2/ “Potenciar el treball 
i la coordinació transversal amb la resta de serveis i regidories, per optimitzar recursos, millorar 
processos i en definitiva, ser més eficients en la definició d’objectius i criteris” d’acord amb la línia 
estratègica número 3.  

L’Agenda Esportiva té com a objectiu recollir setmanalment totes les activitats esportives de la ciutat, 
tant les organitzades directament pel Servei Municipal d’Esports com les de les entitats de la ciutat, i 
així difondre-les i fomentar la pràctica de l’activitat fisicoesportiva i l’esport, en les seves diferents 
vessants: esport salut, educació, lleure, recreació, competició... 

Durant el 2015, l’Agenda Esportiva va recollir un total de 253 activitats. 
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Un total de 7.689 persones varen participar en les activitats organitzades directament pel Servei 
Municipal d’Esports.  

A continuació detallem la participació de les activitats portades a terme pel SME: 

Activitats Participants 

2a i 3a edició Activa't a la nit 300 

15è Campionat de Funky (participants i públic) 2.542 

Matinal esportiva 73 

30a Jornada de recreació i esport (esportistes) 4.327 

Caminada Nocturna Familiar i bany a la piscina de la Devesa 153 

Vine i fes submarinisme! – Batejos 68 

Masterclass Aquagym 48 

Festa d'obertura lúdica temporada piscines Estiu 126 

3a Patinada Nocturna 52 

Total 7.689 

Posa’t a córrer!  
El Posa’t a córrer té com a  principals objectius:  promoure la pràctica de l’esport i l’activitat física , 
donar a conèixer i fer la màxima difusió de les curses i marxes populars  que es porten a terme a la 
ciutat  i que són organitzades per les seves entitats i pel mateix Servei Municipal d’Esports,  com 
també en altres  poblacions, amb l’objectiu d’aconseguir augmentar la seva participació. 

Amb aquesta finalitat s’edita un calendari de curses i marxes populars amb l’eslògan del subprojecte, 
“Posa’t a córrer!”, que recull totes aquestes curses i marxes populars durant l’any en curs.  

Durant el 2015, un total de 56 entitats varen participar en l’elaboració del calendari amb un total de 85 
curses i marxes populars. D’aquestes, 30 proves esportives (entres curses i marxes populars) es 
varen disputar a la ciutat de Girona. 26 varen ser organitzades per associacions de veïns, entitats i 
clubs gironins, i 4 les va portar a terme el Servei Municipal d’Esports amb la col·laboració o 
coorganitzades  amb entitats i empreses de la ciutat. 

Gairebé 20.000 persones varen participar en les curses o marxes populars portades a terme a la 
ciutat de Girona, i d’aquestes, un total de 7.613 persones varen participar en les curses organitzades 
directament pel Servei Municipal d’Esports. 

Cursa Data Participants 

21a Mitja Marató “Ciutat de Girona” 26 d’abril 274 

19a Cursa Popular “Ciutat de Girona” 10 km i 5 km 26 d’abril 1.266 

10a Minicursa 26 d’abril 830 

2a Cursa de la Dona de Girona 20 de setembre 3.000 

9a Marató per a La Marató de TV3 13 desembre 320 

11a Sant Silvestre de Girona 31 desembre 1.700 
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6a Mini Sant Silvestre 31 desembre 223 

Total  7.613 

 

Cursa Classificació Femenina Masculina 

21a Mitja Marató “Ciutat de Girona” 

1a Hasna Bahom Abderramhim El Jaafari 

2a Ouafaa Hamani Otmane Btami 

3a Àngela Castelló  Artur Roig 

19a Cursa Popular “Ciutat de 
Girona” (10 km) 

1a Elena Fonalleras  Soufiane Mahboub  

2a Irene Batlle Enric Roura  

3a Carmen Rodríguez  Pau Castellvell  

19a Cursa Popular “Ciutat de 
Girona” (5 km) 

1a Silvia Mayoral Nil Congost  

2a Alba Batlle  Bruno Martin 

3a Vanesa Rodríguez Pep Simon 

10a Minicursa 

1a Barrufets Martina Marques  Marti Sala  

1a Prebenjamins Claudia Roca  Pau Azoal  

1a Alevins Gemma Frigola Ismael Atriki  

1a Benjamins Sara Bogo  Jofre Roca  

Aquestes curses han estat organitzades amb el suport del “Corte Inglés” i  la col·laboració del Club Atletisme 
Girona i el GEiEG. 

 

Cursa Classificació Femenina 

2a Cursa de la Dona Girona 

1a Alba Batlle 

2a Pilar Guix 

3a Sílvia Mayoral 

Aquesta cursa ha estat organitzada conjuntament amb Esports Parra. 

 

Cursa Classificació Femenina Masculina 

11a Cursa Sant Silvestre de Girona 1a Carme Oliveras Annas Mahboub  

2a Elena Fonalleras Aleix Domenech  

3a Judit Pujol Soufiane Mahboub 

Aquesta cursa ha estat organitzada conjuntament amb el Club Atletisme Girona. 
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5.2.7. Altres 

Activitat   Data Espectadors 
 

Campionat Provincial de Patinatge grups/xou 18 de gener  3.500 

Lloc: Pavelló Municipal Girona - Fontajau   

95a  “Volta” Ciclista a Catalunya   

3a etapa Girona - Girona 24 de març   

Guanyador: Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La 
Mondiale 

  

63è Rally Costa Brava FIA  Equips 
participants 

La ciutat va ser la seu central del Rally Costa Brava, 
prova puntuable per als campionats d’Europa i 
d’Espanya d’històrics en les modalitats de velocitat i 
regularitat. 

14 i 15 març  
 

100 

Guanyadors:   

“Lucky” - Fabrizia Pons (Lancia Delta Integrale)   

28è Trial Indoor "Ciutat de Girona" 31 d’octubre  3.800 
espectadors 

Lloc: Pavelló Municipal Girona - Fontajau   

Classificació:   

1r Toni Bou   

2n Adam Raga   

3r Jordi Tarrés   

Lliga Nacional Catalana de bàsquet 18 de setembre 1.500 
espectadors 

Lloc: Pavelló Municipal Girona - Fontajau   

UNI Girona – Cadí la Seu (53-69)   

   

Supercopa Espanya de bàsquet 23 de setembre 1.500 
espectadors 

Lloc: Pavelló Municipal Girona - Fontajau   

UNI Girona – Perfumerias Avenida (61-59)   

   

Partit internacional  femení 4 d’octubre 5.000 
espectadors 

Lloc: Pavelló Municipal Girona - Fontajau   

UNI Girona – Selecció dels Estats Units (52-84)   
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5.3. Eix instal·lacions esportives 

L'Ajuntament de Girona disposa d'una xarxa d’instal·lacions esportives conformada per diversos 
equipaments que atenen les necessitats de la pràctica esportiva com són: l'esport d'elit/professional, 
l'esport federat i adaptat, l'esport escolar, l'esport de lleure i l'esport salut. 

L’eix de treball en les instal·lacions esportives municipals es basa en oferir a la ciutadania uns espais 
esportius adients per a la pràctica esportiva, i que compleixin les condicions tècniques necessàries 
que requereixen les diferents modalitats esportives, amb uns paràmetres de seguretat i confort. 

La creixent demanada de la pràctica esportiva en la nostra ciutat ha fet necessari l’adequació d’espais 
auxiliars en espais esportius, millorar les instal·lacions de pràctica en els espais, i la construcció de 
noves pistes públiques. 

Les instal·lacions esportives municipals estan gestionades de forma directa pel propi Ajuntament de 
Girona, excepte l’Estadi Municipal de Montilivi, que  mitjançant una llicència d’ús i gestió, és realitzada  
pel Girona Futbol Club SAE.  

Cal esmentar els convenis de col·laboració establerts amb diferents entitats per la gestió de la resta 
de  camps municipals. 

La xarxa d’instal·lacions esportives municipals està formada per: 

Tipologia Quantitat 

Pavellons 7 

Pistes cobertes 2 

Piscines cobertes 2 

Piscines d’estiu 1 

Camps de futbol 7 

Pistes de tennis 3 

Pistes de pàdel 2 

Pistes de tennis platja   1 

Pistes de vòlei platja  1 

Pistes poliesportives públiques 26 

Pistes de petanca i de botxes 11 

Espais de ping-pong 15 

Rocòdrom 1 

Pistes de skate 1 

 

Dins de les línies estratègiques del Servei Municipal d’Esports, en l’eix instal·lacions  cal destacar-ne 
les següents accions:  

▪ S’han establert convenis amb les entitats per l’ús de les instal·lacions esportives, 
subvencionant el 100% del cost. 
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▪ Durant el període febrer - març s’ha eximit el pagament de la quota d’inscripció per fer-se 
abonat/abonada a les piscines municipals. 

▪ S’han atès totes les demandes dels col·lectius especials presentades dins del termini establert 
per sol·licitar l’ús d’instal·lacions esportives per temporada.  

▪ S’han portat a terme diferents  actuacions  de manteniment preventiu per tal d’oferir a la 
ciutadania unes instal·lacions amb un màxim nivell de confort, així com per allargar la vida 
dels diversos components que fan possible el  seu funcionament. 

Tanmateix s’han dut a terme actuacions de manteniment correctiu i de millora que han significat un 
increment del número d’espais esportius, i/o disposar d’uns serveis amb un òptim grau d’eficiència. 

Cal destacar-ne les  següents actuacions: 

▪ Eficiència energètica: 

o Instal·lació de noves lluminàries amb tub led en el vestíbul sud del Pavelló Municipal 
Girona – Fontajau. 

o Posta en funcionament del programa de gestió del Pavelló de Santa Eugènia – 
Montfalgars. 

o Unificació dels subministraments elèctrics corresponents al quadre general i al quadre 
d’esdeveniments en el Pavelló Municipal Girona – Fontajau. 

▪ Noves tecnologies: 

o Dotar el Pavelló Municipal Girona – Fontajau de diferents serveis de connectivitat (Wifi, 
streaming, etc...), d’acord amb les directrius de FIBA Europe, donat que la temporada 
2015/2016 l’Spar Citylift Girona participa a la màxima competició europea, l’Euroleague 
Women de FIBA. 

o Infraestructura de connectivitat amb sistema WIFI a diverses instal·lacions esportives 
municipals: Piscina de Can Gibert del Pla, Zona Esportiva de la Devesa, Pavelló de 
Montfalgars, Pavelló de Sant Eugènia, Pavelló de Pont Major, Pavelló de Vila-roja i 
Pavelló de Palau. 

▪ Seguretat:  

o Instal·lació de protectors pels postes de suport de la xarxa parapilotes al CMF de Can 
Gibert. 

o Instal·lació de tanca de tela galvanitzada i de xarxes de protecció parapilotes en el camp 
auxiliar de l’Estadi de Montilivi. 

o Substitució de tanca (lateral de la riera) a la Pista Poliesportiva Torres de Taialà. 

o Instal·lació d’una xarxa de protecció parapilotes per la tanca de l’escola Migdia. 

o Instal·lació de xarxes de protecció parapilotes pel pati de l’Escola Taialà. 

▪ Millora en el confort d’ús:  

o Instal·lació d’estructura metàl·lica per a formació de cobert en la zona de bar  del camp 
de futbol  de Can Gibert. 

o Instal·lació de nous seients a les graderies del camp de futbol de Germans Sàbat. 
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o Substitució calderes de calefacció i ACS del camp de futbol  de Torres de Palau. 

o Ampliació de la capacitat de producció d’ACS en el camp de futbol de Germans Sàbat, 
amb el muntatge d’un nou acumulador de 750 litres. 

o Ampliació de  seients  tipus bancada a les grades  Pavelló Municipal d’Esports de Santa 
Eugènia. 

o Renovar les porteries de futbol sala per la pista coberta  de l’escola  El Pla. 

 

▪ Increment d’espais esportius/auxiliars: 

o Construcció de nova pista esportiva de bàsquet a Pedret. 

o Construcció de dues noves pistes esportives cobertes (bàsquet i futbol sala) a la 
Frontissa de Santa Eugènia. 

o Instal·lació de nou mòdul de vestidors en el camp de futbol de Fontajau. 

o Tancament perimetral i adequació del camp de futbol-7 de Fontajau. 

o Adequació d’una sala d’activitats dirigides en el pavelló de Pont Major 

Usos 
Les instal·lacions esportives municipals estan a disposició de la ciutadania per facilitar-ne el seu ús 
tant a nivell individual com col·lectiu (entitats, associacions, escoles,...).  

Segons els objectius de la pràctica esportiva podem diferenciar els següents usos: 

Formació (esport base) - Integració: Les entitats esportives són les principals usuàries de les 
instal·lacions esportives de la ciutat a on porten a terme les seves activitats amb l’objectiu d’inculcar 
els valors de l’esport als seus afiliats. En aquest apartat no hem d’oblidar el treball  que realitzen  les 
entitats en l’esport adaptat.  

Educació: Els centres escolars propers a les instal·lacions esportives utilitzen aquests espais pel 
desenvolupament de les classes d’educació física. 

Salut/lleure: En aquest apartat estan els usos realitzats pels inscrits/es  en les  diverses activitats 
organitzades des de la unitat d’activitats i els usos de la ciutadania que de forma individual utilitzen les 
piscines municipals. 

Esport/espectacle: Les instal·lacions esportives municipals atenen les necessitats dels equips d’un 
màxim nivell competitiu i acullen la organització d’actes lúdics i esportius de gran ressonància  social.  

Ús d'instal·lacions esportives 2011 2012 2013 2014 2015 

Usos 562.055 570.112 605.734 625.872 625.669 

Partits 2.726 2.788 2.733 2.864 2.691 

Públic – Pavelló Girona - Fontajau activitats 
esportives 38.864 29.515 23.084 26.284 38.554 

Públic – Pavelló Girona -  Fontajau altres 
activitats 32.914 6.000 9.810 22.750 22.900 
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Públic – altres instal·lacions  39.399 47.344 56.864 64.400 61.412 

Valoració global dels pavellons per part de 
les entitats 7,57 7,87 7,60 7,90 7,75 

Atenció rebuda del personal 7,82 8,74 8,10 8,26 8,83 

Altres usos (no esportius) 
En el Pavelló Municipal Girona – Fontajau s’hi han realitzat diferents activitats puntuals, amb la 
següent assistència: 

Activitat Data Entitat promotora Assistència 

Concert de Joaquín Sabina 2 abril The Project Music Company SL 5.250 

Acte electoral 24 setembre Junts Pel Sí 6.300 

Nit del Voluntariat 20 novembre Ajuntament de Girona 1.200 

Gran Circ de Nadal 25-28 desembre Circus Arts Foundation 17.633 

Total   30.383 

 

En el Pavelló Municipal Girona – Fontajau s’hi han realitzat diferents activitats puntuals, amb la 
següent assistència: 

Abonats/abonades a les piscines municipals 
▪ A 31 de desembre de 2015 el número d’abonats/abonades era de 13.201.  

▪ El nombre d’altes d’aquest any ha estat de 1.029. 

▪ Les baixes d’abonats/des titulars han estat de 2.118, que representa un 29% més respecte a  
l’any 2014. 

▪ Els abonats i abonades que han participat en els programes d’activitats fisicoesportives del 
curs 2014 – 2015 i en les activitats esportives d’estiu 2015 han estat de 1.018. 

▪ El nombre d’usos de bany lliure que han realitzat els abonats/abonades en les piscines 
municipals  han estat de 202.980 usos. Això significa una disminució d’un 12,8% respecte a 
l’any 2014. 

 

 

Nombre d'abonaments per 
tipologia 2011 2012 2013 2014 2015 Diferencial  

Juvenils 224 267 451 475 331 -43,50% 

Juvenils amb discapacitat - - - - 3 100,00% 

Adults 2.480 2.393 2.712 2.574 2.267 -13,54% 

Adults amb discapacitat - - - - 72 100,00% 
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Familiars 3.067 2.847 2.945 2.738 2.357 -16,16% 

Familiars amb discapacitat - - - - 39 100,00% 

Pensionistes 642 662 714 687 676 -1,63% 

Familiars pensionistes  701 668 651 624 587 -6,30% 

Beneficiaris 7.528 7.163 7.575 7.513 6.736 -11,54% 

Bonificacions famílies amb pocs 
recursos econòmics - 52 119 115 133 13,53% 

Total 14.642 14.052 15.167 14.726 13.201 -11,55% 

  

Evolució de persones abonades  a les piscines municipals 

Nombre d'abonats /des per edats, sexe i població 

Edat Homes Dones De Girona Fora de Girona 

Menys de 14 anys 1.525 1.411 2.271 665 

De 15 a 25 anys 746 670 1.080 336 

De 26 a 35 anys 526 711 928 309 

De 36 a 65 anys 2.914 3.173 4.521 1.566 

Més de 65 anys 666 816 1.128 354 

No tenim data de naixement 24 19 27 16 

Total 6.401 6.800 9.955 3.246 

 

Fidelitat  2014 2015 Diferencial 

Percentatge de fidelitat 74,91% 70,64% -6,04% 

Baixes d’abonats/des 25,09% 29,36% 14,54% 

 

Índex de satisfacció 
del servei 

Nota mitjana 
(0-10) 
2011 

Nota mitjana 
(0-10) 
2012 

Nota mitjana 
(0-10) 
2013 

Nota mitjana 
(0-10) 
2014 

Nota mitjana 
(0-10) 
2015 

Ser abonat/da  7,80 8,26 8,07 7,95 7,72 

Instal·lacions 6,85 7,55 7,52 7,42 7.23 

Atenció personal 7,39 7,79 7,70 7,25 7.38 
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5.4. Eix suport a les entitats 

Entre els objectius estratègics assolits d’aquest eix cal destacar-ne: 

▪ Aconseguir la implicació de les entitats i associacions esportives en els diferents programes i 
projectes del Servei Municipal d’Esport. Les entitats han aportat voluntariat amb diferents 
actes de ciutat: Jornada de Recreació i Esport, Cursa Popular i Mitja Marató “Ciutat de Girona” 
i Cursa Sant Silvestre de Girona. 

▪ Col·laborar amb les entitats esportives del municipi en el desenvolupament dels seus 
projectes. 

▪ Potenciar la implicació de les entitats en els òrgans de consulta i de participació (Consell 
Municipal de l’Esport). 

▪ Donar suport a les entitats mitjançant la convocatòria d’ajuts i facilitant-los instal·lacions per al 
desenvolupament dels seus projectes. 

▪ Donar suport als projectes i activitats d’entitats i associacions de col·lectius especials o de 
diferents patologies. 

Convocatòria d’ajuts a entitats i clubs (temporada 2014-
2015) 
És una convocatòria destinada a donar suport als projectes d’activitats ordinàries de les entitats i 
clubs esportius de la ciutat. 

La dotació total de la convocatòria d’ajuts va esser  de 130.000,00 €, destinant 50.000,00 € al 
programa  promoció esport base (esportistes fins 18 anys), 20.000,00 €  al programa promoció  
d’esport federat (adults – majors 18 anys) i els restants 60.000,00 €  al suport esport 
d’elit/professional. 

Convocatòria Import total % Diferencial 

 2011 2012 2013 2014 2015 2014 - 2015 

Activitats 
ordinàries 40.000 40.000 60.000 108.000 130.000 20,37% 

 

Entitats a les que s’ha concedit ajut 2011 2012 2013 2014 2015 

Entitats / Clubs esportius 30 32 34 34 39 

Ajudes per al foment i promoció de l’esport escolar 
curs 2013-2014  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Ajudes per al foment i promoció de 
l’esport escolar 16.000 16.000 16.000 25.000 25.000 
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Entitats a les que s’ha concedit ajut 2011 2012 2013 2014 2015 

Escoles /AMPA 11 12 13 14 19 

Altres convenis suport a la gestió 
 2011 2012 2013 2014 2015 

GEiEG 72.120 70.000 70.000 70.000 75.000 

Total  72.120 70.000 70.000 70.000 75.000 

 

Convenis amb entitats i clubs per a l’ús d’instal·lacions 
L’Ajuntament de Girona estableix amb les entitats que tenen un major nombre d’equips i que per 
aquest motiu requereixen un major número d’hores d’ús d’espai esportiu, un conveni de col·laboració 
amb l’objectiu de donar suport als projectes que porten a terme. En el conveni de col·laboració 
s’estableix que l’Ajuntament  subvenciona el 100% del cost d’ús de les instal·lacions esportives 
utilitzades durant la temporada. 

Entitats amb les que s’ha establert convenis ús 
instal·lacions Instal·lació 

Associació Catalana d’Aikido de l’Escola Yoshinkan 
Pavelló Municipal Girona – Fontajau 
Complex Esportiu de Palau 

Associació Girona Judo Pavelló Municipal Girona - Fontajau 

Club Voleibol AVAP 
Pavelló de Santa Eugènia – Montfalgars 
Pavelló  Pont Major 

Basquet Club Fontajau Pavelló Municipal Girona - Fontajau 

Club Bàsquet  Sant Narcís 
Complex Esportiu de Palau 
Pavelló Pont Major 

Club Esportiu  Onyar 
Complex Esportiu de Palau 
Pavelló Municipal Santa Eugènia 

C.E. Patinatge Artístic Girona Pavelló Palau 2 

Club Esportiu Santa Eugènia de Ter (CESET) Pavelló Municipal Santa Eugènia 

Club Escola de Bàsquet Marc Gasol 
Pavelló Municipal Santa Eugènia – Montfalgars 
 Pavelló Municipal Girona – Fontajau 

Club Rítmica Girona Pavelló  Vila-roja 

Club Taixi Yuan Shen Pavelló Municipal Girona – Fontajau 

Girona Club Hoquei Pavelló Palau 2 

Unió Esportiva La Salle 
Pavelló Municipal Girona – Fontajau 
Pavelló Pont Major 

Club Esportiu Girona Escola Futbol Sala Pavelló Vila-roja 
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Uni Girona 
Pavelló Municipal Girona – Fontajau 
Pavelló Municipal Santa Eugènia 

MIFAS Pavelló Municipal Girona – Fontajau 

 

Convenis amb entitats 

Entitat esportives i altres  Import subvencionat 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Associació Gironina d’Aikido 
Yoshinkan 1.144,60 1.930,21 5.980,17 9.071,78 8.871,48 

Girona Bàdminton Club - 656,25 797,58 586,38 653,21 

Creu Roja Girona 4.672,80 5.150,25 1.384,65 528,60 795,75 

Club Rítmica Girona 6.653,16 9.588,86 13.002,68 12.125,92 15.973,34 

C.E. Patinatge Artístic Girona 8.729,76 19.059,30 25.312,36 28.725,51 32.610,11 

Club Voleibol AVAP 8.973,31 11.898,68 11.850,46 13.997,01 20.561,99 

Associació Girona Judo 10.248,68 20.207,70 22.147,66 26.056,53 36.886,77 

Facultat de Ciències UdG 10.946,27 8.069,64 5.047,53 1.335,90 2.398,58 

Servei d’Esports UdG   20.280,78 23.503,78 23.309,07 18.782,68         14.955,61 

Club Esportiu Onyar 22.914,74 23.474,76 25.746,97 28.468,37 30.526,21 

Club E.  Santa Eugènia de Ter 28.013,20 31.359,42 37.345,26 39.455,39 35.128,02 

Club Bàsquet Sant Narcís 37.009,35 34.571,92 35.764,86 31.761,11 32.674,43 

Basquet Club Fontajau 42.377,10 48.452,86 45.247,35 58.297,74 54.539,86 

Uni Girona 114.389,39 104.519,19 155.620,83 198.089,68 169.946,01 

Club  E. Bàsquet Marc Gasol    13.427,47 32.921,23 

Fundació Privada Montilivi 5.802,18 3.188,15 6.224,45 6.210,40 7.225,78 

Girona Club Hoquei 35.561,21 26.914,60 29.378,19 29.528,93 34.494,03 

Fundació Astres 4.541,77 3.188,15 3.171,63 3.330,83 3.242,55 

Girona FC – Futbol Sala - 1.048,95 11.921,04 22.604,98 9.862,60 

Club Escola de Bàsquet Girona - - 7.811,45 15.662,35 13.932,73 

Unió Esportiva La Salle - - 1.890,63 6.610,74 9.910,86 

Escola Hongaresa d’Esgrima 1.334,54 1.197.74 1.299,74 1.408,31 1.431,15 

Club Voleibol 4 Rius 533,59 476,87 624,04 954,09 1.075,85 

Club Taixi Yan Shen 1.393.64 1.733,72 1.739,45 2.621,42 2.610,00 

Mifas    8.693,59 8.565,13 

C.E. Girona Escola Futbol Sala - - - - 10.594,28 

Centre Obert Santa Eugènia 4.552,10 4.458,75 3.324 4.466,80 3.822,00 
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Altres entitats 88.377.91 32.182,70 97.768,96 79.145,25 65.063,52 

Total  643.500,64 583.170,91 531.954,68 661.947,76 661.273,05 
 

Centres escolars Import subvencionat 

 2011 2012 2013 2014 2015 

CEE Font de l’Abella 6.632,50 7.648.15 8.855,45 8.620,50 8.734,45 

Institut Santa Eugènia 9.080,80 10.167,65 9.555,06 2.363,29 5.896,25 

CCE Palau 912,53 1.124.30 575,70 2.361,85 - 

Escola Font Pólvora 4.835,25 3.621,13 3.900,46 2.195,03 2.143,64 

Escola Vila-roja 4.961,25 4.368,35 4.425,66 1.864,81 2.407,76 

Escola Sagrada Família 4.058,25 3.682,05 3.522,10 3.127,43 3.293,35 

Escola Santa Eugènia 7.156,80 6.770,41 6.494,78 3.439,30 4.624,15 

Escola FEDAC Pare Coll - - - - 1.430,51 

Escola Marta Mata - - - - 517,20 

Escola FEDAC  Pont Major 5.290,30 4.115,69 3.527,85 3.600,70 4.310,53 

Escola Carme Auguet 1.233,55 657,10 233,70 416,28 451,63 

Total 44.161,23 33.382,38 41.090,76 27.989,19 33.809,48 
 

Total subvencionat  

Entitats esportives 
i centres escolars 

687.661,87 616.553,29 573.045,44 689.936,95 695.082,52 
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Despeses 2014 2015 Diferencial 

Cost ús IEM 
(entitats i club 
esportius) 

721.788,46 725.589,63  0,52% 

Import liquidat 
entitats i clubs 
esportius 

31.851,51 30.507,11 - 4,41% 

Cost subvencionat 689.936,95 695.082,52  0,74% 

Percentatge 
subvencionat 95,5 %  95,80% 0,31% 

Convenis de camps de futbol 
L’Ajuntament de Girona estableix amb totes les entitats usuàries dels camps  de futbol un conveni de 
col·laboració pel seu ús. En aquests convenis s’estableix que l’Ajuntament subvenciona el 100% del 
cost d’us de cadascuna de les entitats usuàries.  

En cada camp municipal unes de les entitats usuàries col·labora amb la gestió de la instal·lació,  
vetllant pel compliment dels horaris assignats a cada entitat i realitzant els treballs 
d’obertura/tancament,  neteja i petites reparacions quan es requereixin.  

Entitats usuàries i  col·laboradores en la gestió del camp Camp municipal de futbol 

Club Escola de futbol Gironès- Sàbat Camp municipal de futbol Germans Sàbat 

Club Atlètic Sant Ponç Camp municipal de futbol Fontajau 

Unió Esportiva Can Gibert i Club de Futbol Santa Eugènia Camp municipal de futbol de Can Gibert 

Club Esportiu Pontenc Camp municipal de Pont Major 

Unió Esportiva Vila-roja  Camp municipal de futbol de Vila-roja 

 

Altres entitats usuàries Camp municipal de futbol 

Girona FC Camp municipal de futbol Torres de Palau 

Gerunda FC Camp municipal de futbol Fontajau 

Penya Bons Aires  i Penya Doble Set Camp municipal de Pont Major 

Altres entitats usuàries Camp municipal de futbol 

 

Aportació per gestió, 
reparacions i millores 2014 2015 Diferencial 

Germans Sàbat – gestió: EF 
Gironès - Sàbat 18.502,29 33.339,76 80,19% 

Fontajau – gestió: 
C.A. Sant Ponç 

34.548,63 40.981,84 18,62% 
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Can Gibert del Pla – gestió: 
U.E. Can Gibert/CF Sta. 
Eugènia 

25.623,37 48.750,09 90,26% 

Pont Major – gestió: 
C.E. Pontenc 

23.765,02 32.293,51 35,89% 

Vila-roja – gestió: 
U.E. Vila-roja 

7.427,17 23.557,93 217,19% 

Torres de Palau – gestió: 
Ajuntament de Girona 19.702,42 38.829,77 97,08% 

Total 129.568,90 217.752,90 68,06% 

 

Índex de satisfacció compliment del  
conveni Nota mitjana (0-10) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Compliment de les tasques a càrrec SME 7,94 8,60 7,94 7,42 7,45 

Compliment de les tasques a càrrec de les 
entitats 6,36 6,63 6,45 6,50 7,00 

Valoració del manteniment del terreny de 
joc  9,00 9,00 9,00 9,17 8,26 

Estadi Municipal de Montilivi – gestió Girona FC SAD 
 2011 2012 2013 2014 2015 

Consums 150.000,00 87.866,41 109.152,39 60.000,00 60.000,00 

Reparacions i millores 144.420,41 129.894,60 484.135,72  60.000,00 60.000,00 

Total 294.420,41 217.761,01 593.288,11 120.000,00 120.000,00 

Suport a l’organització d’esdeveniments / cessió de 
material 
El Servei Municipal d’Esports va donar suport a 63 esdeveniments esportius, amb la cessió de 
material i/o suport a l’organització de l’esdeveniment. 

A continuació es detalla la relació: 

Esdeveniment Organitzador 

4a Cursa Policia Municipal de Girona Policia Municipal de Girona 

Cursa Orientació  Aligots, Club Esportius de curses d’Orientació 

Girona 10 Associació d’Hostaleria de Girona 

3a Marató Vies Verdes Diversport SC 
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1a Cursa Contra el Càncer Associació Espanyola Contra el Càncer – Catalunya 
Contra el Càncer 

Cursa Open BTT BMW Club Ciclista Sais Bikes 

Gran premi inauguració – Prova ciclista Associació Ciclista Girona 

31a Marxa Popular de Santa Eugènia Associació de Veïns de Santa Eugènia 

52a Pujada als Àngels Grup Excursionista i Esportiu Gironí-GEIEG 

8a Cursa solidària dels Bombers de Girona Associació Cultural i Esportiva Bombers de Girona 

63è Rally Costa Brava Rally Classics 

2a Marxa Popular Nòrdic Walk Oncolliga Girona 

3a Jornada l’Esport Femení – “Dona” un pas per l’esport Diputació de Girona – Ajuntament de Girona 

3a Jornada Esportiva Interescolar del Barri de Pont 
Major 

Servei d’Eduació – Ajuntament de Girona 

Campionat de Petanca de Girona Clubs de Petanca de Can Gibert, Montilivi i Girona. 

La Grada Suma. Amb valors sempre guanyem! Consell Esportiu del Gironès 

4a Cursa de les Gavarres Fundació Astrid-21 

2a Duatló de Girona Club Triatló Girona Costa Brava 

3r Memorial José García Associació Ciclista Girona 

TrailWalker IntermonOxfam Fira de Girona 

9è Cros Sant Jordi Centre Cívic Santa Eugènia 

Volta Solidària a Catalunya per les Malalties Minoritàries Repte Solidari Marcos Bajo 

Finals del Campionat Provincials de Tennis Júnior i 3r 
Open de Pàdel 

Federació Catalana de Tennis i el Club Tennis Platja 
Girona 

2a Mini Cursa Infantil de les Pedreres AV Barri Pedreres Fora Muralla i AMPA Escola 
Annexa Joan Puigbert 

1a Cursa Girona MTB Challenge Klassmark 

18a Cursa 10 km de Girona Esports Parra – Club TRRunning 

8a Marxa Popular per la Vall de Sant de Daniel AV Montjuïc 

3a Marxa solidària de Palau ACAPS - Girona 

14a Marxa Popular del Barri de Sant Narcís Associació de Veïns del Barri de Sant Narcís 

Dia Mundial de l’Activitat Física Secretaria General de l’Esport 

Cursa d'orientació amb IES a la zona de la Devesa-
Fontajau 

Aligots, Club Esportius de curses d’Orientació 

Decabike, marxa ciclista de Girona Decathlon Girona, SA 

Cursa solidària de l’Escola de Taialà Escola de Taialà 

Pirinexus – Marxa Cicloturista Cross Outdoors 

Cursa Escola Domeny Escola Domeny 

Cursa de la Salle de Girona  Escola La Salle de Girona 
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32a Marxa Popular de Montilivi Associació de Veïns de Montilivi 

Marxa Gicor Associació Gironina de les malalties del Cor (GICOR) 

Trailwalker Intermón Oxfam 

2n Girona Gran Fondo Girona Gran Fondo – Bike Breaks 

1a Cursa solidària Maristes de Girona Club Esportiu Maristes de Girona 

Cursa solidària escola Taialà Escola Taialà 

Campionat de Catalunya Hoquei Patins (Categoria 
Benjamí)  

Girona Club Hoquei 

Torneig Provincial Solidari de Pàdel Universitat de Girona 

Cursa nocturna amics de l’escola de Taialà                  Amics de l’escola de Taialà 

Marxa Popular de Montilivi AV de Montilivi 

16a Marxa Popular Ribes del Ter AV de Fontajau 

Iniciativa solidària Cycling for LiPhe – Marxa ciclista Associació Nacional d’Hipertensió Pulmonar 

Campus esportiu CE Onyar 

Mulla’t per l’esclerosi múltiple Fundació Esclerosi Múltiple 

3a Cursa “Cocollona” Diversport SC 

Cursa de la Diada Club Atletisme Girona 

2a Cursa Popular Castell de Sant Miquel CREC de Sant Daniel 

Festa del pedal Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GEIEG 

19a Trofeu Internacional Ciutat de Girona Associació Girona Judo 

Congrés de Judo “Ciutat de Girona” Associació Girona Judo 

Marxa del Xuixo Fundació Oncolliga Girona 

Congrés Comitè Paralímpic Internacional EUSES 

37a Cursa Carrer Nou Girona Centre Eix Comercial 

Gerunda Road – Cursa BTT Club Ciclista Sport Ter  

Cims de Girona – Pujada nocturna als Àngels i a Sant 
Miquel   

Club Trailrunning Girona 

6a Cursa Popular d’orientació – copa de fires Aligots Club Esportiu de Curses d’Orientació 

5a Cursa de Muntanya de Girona Klassmark 

1a Duatló de Muntanya GEiEG 

Catedral Sprint Klassmark 

Parc Infantil de Nadal - Lleuresport GEiEG 

5a Cursa Parc de les Pedreres Associació de veïns de les Pedreres – Fora Muralla 
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5.5. Destinació de Turisme Esportiu 

El passat 31 de juliol, la ciutat de Girona va obtenir la certificació de Destinació de Turisme Esportiu 
(DTE) en la modalitat de Multiesports, concretament en els esports d'atletisme, natació, tennis, 
running i ciclisme.  

Amb aquest segell, l’Agencia Catalana de Turisme reconeix la ciutat de Girona com una destinació 
que ofereix recursos i serveis d'alta qualitat, instal·lacions esportives, allotjaments adaptats i serveis 
especialitzats tant per als i les esportistes professionals com per als i les turistes que vulguin practicar 
activitats esportives, i per altra banda, amb la marca DTE, Girona queda posicionada com una 
destinació turística adaptada a les necessitats dels i les esportistes que busquen poder realitzar els 
seus entrenaments i millorar el seu rendiment físic i tècnic.  

Han estat reconegudes amb aquest segell de qualitat cinc instal·lacions esportives de gestió 
municipal, pública o privada: Pavelló Municipal Girona - Fontajau, la Zona Esportiva La Devesa, els 
complexos esportius del GEiEG, de Palau - Sacosta , i el de Sant Ponç, i el Club Tennis Girona. 

També han obtingut l'acreditació els següents establiments hotelers: AC Palau de Bellavista, Hotel 
Carlemany, Hotel Ciutat de Girona, Hotel Double Tree by Hilton, Hotel Gran Ultònia, Hotel Ibis Girona 
Nord, Hotel Llegendes de Girona Catedral, Hotel Melià Girona, Hotel Peninsular i l’Hotel Ultònia; i les 
empreses de bicicletes Bike Breaks Girona Cycle Center, Cicloturisme i Medi Ambient i Bikecat. 

Els objectius del segell de Destinació de Turisme Esportiu són promocionar i comercialitzar l'oferta 
turística catalana relacionada amb els esports entre un segment de la demanda molt concret però 
d'alta qualitat: esportistes d'alta competició, turistes que centren les vacances en l'esport, turistes que 
practiquen l'activitat esportiva durant el temps d'esbarjo, o bé el públic visitant amant dels grans 
esdeveniment esportius. 

Accions que s’han dut a terme: 

• Web informativa de la Destinació de Turisme Esportiu: www.girona.cat/dte 

• Elaboració d’un llibret informatiu amb el recull de tots els serveis de la DTE 

• Creació d’un canal a Wikiloc amb el recull de rutes de cicloturime i running de la DTE 
http://ca.wikiloc.com/geotourism/girona-turisme-esportiu 

• Elaboració de dos vídeos que permeten conèixer les diferents instal·lacions esportives i rutes 
de running i cicloturisme que formen part de la #DTEGirona. Per a la serva realització ha 
comptat amb la col·laboració d'esportistes d’entitats i clubs gironins: Club Atletisme Girona, 
TrailRunning Girona, TR Running, GEiEG, Bike Breaks Girona, Cicloturisme i Medi Ambient, i 
Bikecat. 

• Elaboració d’un vídeo que recull tot allò que la #DTEGirona pot oferir 

• La Destinació de Turisme Esportiu, present a la 54a Fira de Mostres de Girona (del 28 
d’octubre a l’1 de novembre). L’ajuntament de Girona va ser-hi present amb un estand molt 
actiu dedicat íntegrament a la recent certificació que l’Agència Catalana de Turisme li ha 
atorgat a la ciutat: Girona, Destinació de Turisme Esportiu. 

• Nombrosos esportistes de renom varen passar per l’estand de la #DTEGirona per mostrar el 
seu suport. Durant els dies de la Fira es va portar a terme un concurs d’Instagram 

• Assistència a la Jornada de Cicloturisme de carretera organitzada per l’ACT. Temes tractats: 
nou segell de cicloturisme de carretera, resum d’accions promocionals del 2015, proposta 
d’accions pel 2016 i les recomanacions per a una bona comercialització. 

http://www.girona.cat/dte
http://ca.wikiloc.com/geotourism/girona-turisme-esportiu
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• Incorporació al Club de Natura i Turisme Esportiu del Patronat de Turisme Costa Brava 
Girona 

• Head Through de la DTE a la  31a edició del Lleuresport del GEiEG – Parc Infantil de Nadal 
de Girona (del 24 de desembre al 4 de gener). Amb  l’objectiu de donar a conèixer la 
certificació de turisme esportiu atorgada a la ciutat, es va col·locar un plafó fotogràfic amb el 
perfil de la ciutat i la representació dels cinc esports certificats. Aquest es va situar a 
l’escenari del Parc, i es va complimentar amb tres infografies, que amplien els serveis de la 
Destinació. 

Es va portar a terme un concurs d’Instagram #DTEGirona. La millor fotografia del concurs es va endur 
una bicicleta cedida per gentilesa d’El Corte Inglés. 

5.6. Consell Municipal de l’Esport de Girona  

El Consell Municipal de l’Esport (CME) és un òrgan de participació sectorial, creat de conformitat amb 
el que preveuen els articles 24 i 69 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local i dels articles 61 al 64 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i que es va 
constituir en sessió plenària el 5 de novembre de 2013. 

El Consell Municipal de l’Esport té per objectiu servir d’òrgan consultiu i d’assessorament al govern de 
la ciutat i estimular i canalitzar la participació de la ciutadania i de les seves entitats i associacions en 
la gestió dels afers relatius a l’àmbit de l’esport, a més d’oferir un espai de reflexió i d’influència 
ciutadana. 

Sessions portades a terme 
Des de la creació del Consell Municipal de l’Esport s’han portat a terme les reunions següents: 

Reunions celebrades data data 

Any 2013 05.11.2013 18.12.2013 

Any 2014 30.06.2014 06.10.2014 

Any 2015 16.02.2015 15.12.2015 

 

Cal destacar  que aquest any, és varen crear dues  comissions de treball  per aprofundir  amb la 
“Promoció de l’esport a secundària” i el “Joc Net”. 

5.7. Comunicació 

5.7.1. Estadístiques del web d’esports 

Any Pàgines 
vistes  

Entrades  
(visites) 

2013 70.308 36.801 

2014 184.795 70.755 
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2015 188.652 79.965 

 

5.7.2. Estadístiques del web Cursa Sant Silvestre Girona 
 

Any Pàgines 
vistes  

Entrades  
(visites) 

2013 36.212 8.051 

2014 48.437 12.705 

2015 51.828 13.990 

 

5.7.3. Estadístiques del web Mitja Marató i 10 km Ciutat de 
Girona, 5 km i Minicurses  

 
Any Pàgines 

vistes  
Entrades  
(visites) 

2013 76.590 19.807 

2014 67.324 15.460 

2015 74.607 18.194 

 

5.7.4. Estadístiques del web DTE 
El de la DTE va entrar en funcionament el 31 de juliol de 2015, dia que Girona va obtenir la 
certificació de Destinació de Turisme Esportiu (DTE) per l’Agència Catalana de Turisme. 

Any 2015 Pàgines 
vistes  

Entrades  
(visites) 

Català 1.827 369 

Espanyol 495 18 

Anglès 280 12 

Francès 209 17 
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5.7.5. Facebook d’esports 
Hem incrementat el  nombre de posts i hem convertit el nostre Facebook en punt de referència i de 
trobada de l’activitat esportiva de la ciutat de Girona. 

Per saber les dades consulteu l’apartat de Xarxes Socials a la memòria d’Alcaldia. 

 

5.7.6. Twitter d’esports 
Hem potenciat el nostre compte de twitter creant hashtags de tots els esdeveniments esportius que 
organitzem o coorganitzem. Hem donat informació detallada de totes les activitats esportives que hem 
liderat des del servei, i hem donat suport retuitant les activiats i esdeveniments esportius de la ciutat, 
aconseguint així posicionar-nos com a prescriptors en matèria esportiva. 

Per saber les dades consulteu l’apartat de Xarxes Socials a la memòria d’Alcaldia. 

5.8. Recursos humans 

El Servei d’Esports té adscrites un total de 31 persones de diferents categories i especialitats per 
atendre les necessitats del servei.  
Es presenten agrupades d’acord amb les unitats de gestió identificades: 
 
Categoria Persones 

Instal·lacions 20 

Activitats 3 

Administració 7 

Direcció 1 

Total  31 

 

Total homes: 21    –   Total dones: 10 

Aquest personal es complementa amb la contractació externa de personal d’empreses de servei 
(neteja, socorristes, monitoratge, consergeria...). 
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