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1.1. 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, 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. 

Des del convenciment del beneficis del treball en xarxa, es participa 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 es lideren, en alguns casos, i es participa, 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 2017 es destaquen les actuacions següents: 

▪ S’ha consolidat la setmana de la Ciutat Educadora amb la segona edició, incrementant tant 
les activitats com la participació de diferents agents de La Girona Educadora. Es poden 
destacar la primera Jornada de la Xarxa de Ciutats Educadores de les Comarques Gironines i 
la celebració del dia internacional de la Ciutat Educadora amb l’acte de reconeixement a la 
ciutadania per ser portadora dels valors de Ciutat Educadora. 

▪ S’ha tirat endavant el projecte Procés deliberatiu entorn de la planificació educativa a la ciutat: 
per  participació i implicació de la comunitat educativa de la ciutat. Aquest treball, que ha 
comptat amb la participació de tots els agents de la comunitat educativa (AMPA, professorat, 
direccions de centre, entitats dels barris,...), ha de servir d’impuls per acotar i definir línies 
d’actuació per als propers anys per fer front a les diferències educatives que viu la ciutat i són 
presents a la ciutat i especialment a la segregació escolar. 

▪ El curs 16/17 s’ha consolidat el Consell d’Infants de Girona (3r curs) i s’ha creat el Consell 
d’Adolescents, per donar continuïtat a l’espai de participació dels infants i adolescents en el 
govern de la ciutat, incorporant alumnes de primer i segon d’ESO.   

▪ El Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional, ha iniciat la seva activitat amb 
l’aprovació del pla d’actuació anual que s’executa en les diferents comissions de treball.  

▪ Pel que fa al Consell Municipal d’Educació, destaquem el seu paper com a òrgan de consulta i 
participació de tots els membres de la comunitat educativa en temes d’educació. Per les 
seves comissions s’han debatut i impulsat projectes tan importants per la ciutat com El 
Consell d’Infants i el Consell d’Adolescents, i s’han presentat i debatut els resultats del 
“Procés deliberatiu entorn de la planificació educativa a la ciutat”. També volem destacar el 
treball que va fer la comissió de relacions Educació i ciutat per dissenyar un recurs educatiu 
nou, “ Girona barri a barri”, amb l’objectiu de donar a conèixer els diferents espais de la ciutat i 
la relació entre ells i les escoles. 

▪ S’ha creat  la Xarxa de Serveis d’Acompanyament per a joves de 16 a 21 anys a la ciutat, que 
fomenta el treball en xarxa i transversal entre diferents serveis municipals: educació, serveis 
socials, ocupació i joventut i els responsables d’orientació dels centres educatius de la ciutat. 
L’objectiu d’aquesta xarxa és millorar la detecció de joves a la ciutat  i oferir-los  diferents 
recursos formatius i laborals per continuar amb el seu itinerari personal.   

▪ S’ha dotat amb 90.000 euros la convocatòria per a la Igualtat d’Oportunitats del programa de 
subvencions adreçat als centres educatius, amb la previsió d’arribar fins als 100.000 a la 
propera convocatòria, d’acord amb el compromís del pla de govern d’aquest mandat. 
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▪ Es continua el pla de pintura engegat l’any passat. El 2017 hem acabat de pintar l’escola 
Migdia i també hem finalitzat la primera fase de l’escola Annexa Joan Puigvert. 

▪ En relació amb l’absentisme cal destacar en aquest 2017 la feina de coordinació que s’ha dut 
a terme des de la Comissió d’Absentisme per reforçar mesures preventives a Infantil i Primària 
i regular i agilitar el tràmit de sanció administrativa de casos d’absentisme a DGAI. Tot plegat 
fent incidència en el valor a l’assistència a l’escola i institut. 

▪ S’ha posat èmfasi en el treball dels valors de forma transversal en el programa de Recursos 
Educatius; tot despertant actituds de solidaritat i cooperació, afavorint la creativació i la presa 
de decisions en diferents àmbits i potenciant l’esperit crític i l’apoderament d’infants i joves.  

▪ El 2017, el 99% de l’alumnat de Girona ha participat a activitats del Programa de Recursos. 

▪ En aplicació de la llei d’Igualtat de Gènere, cal destacar que aquest  curs 2016-2017 s’ha fet 
una mirada de gènere a les Escoles Bressol Municipals i al programa de Recursos Educatius. 
Concretament s’ha realitzat un anàlisis de l’impacte de gènere en els diferents itineraris del 
Programa de Recursos Educatius i en el dia a dia de les escoles bressol municipals,  amb la 
voluntat de continuar i millorar la integració de  la perspectiva de gènere en tots els àmbits.  

▪ Se segueix treballant per fomentar l’interès per la ciència a tots els nivells educatius. S’han 
augmentat les activitats que tenen l’objectiu d’iniciar a l’alumnat en el treball basat en el 
mètode científic. La constància en aquest sentit ha de portar en un futur a un increment de les 
vocacions científiques.  

▪ S’ha dut a terme una nova campanya d’estalvi energètic , “La Gia Estalvia”. A través d’un 
personatge que ve del futur, la GIA,  s’ha treballat amb 700 alumnes de la ciutat de Girona per 
promoure l’estalvi energètic,  fomentar bones pràctiques i educar en els hàbits d’estalvi. 

▪ Es consolida l’oferta formativa a professionals de totes les escoles bressol i llars d’infants de 
la ciutat, formació que afavoreix una cultura compartida tant a nivell pedagògic com 
d’experiència professional de l’educació 0-3 anys. Aquest curs el tema ha estat el treball en 
equip, l’hem tractat en 3 conferències i hi han participat una vuitantena d’educadores i 
educadors. 

▪ El 2017 posem en marxa el recurs educatiu: “Vivim la música a les escoles bressol”, amb la 
participació de l’escola Santa Eugènia i  l’Escola de Municipal de Música a través del Projecte 
Montsalvatge, i la participació de 13 escoles bressol, 4 de les quals van gaudir dels concerts 
dels alumnes de l’escola Santa Eugènia, amb una valoració molt positiva tant pels infants de 
les escoles bressol com pels nens grans de l’escola Santa Eugènia, i amb ganes de seguir 
treballant en aquesta línia. 

▪ S’ha posat en marxa la col·laboració de l’Escola Municipal de Música de Girona amb una 
entitat social de la ciutat  que tingui com a beneficiaris els infants. El 2017 la col·laboració és 
amb Creu Roja, com a resultat d’aquest tándem de l'EMM amb aquesta entitat a través dels 
tres concerts de final de curs a l'Auditori-Palau de Congressos i al Centre Cultural La Mercè es 
varen recaptar 989,19 €. 
 

▪ L’escola Municipal de Música continua col·laborant en el projecte “Art Integral” de l’escola 
Àgora potenciant l’aprenentatge musical de l’alumnat per tal de reforçar la lectoescriptura. 
 

▪ Es destaca la celebració del 20è aniversari del Tots Junts a Cantar, el 31 de maig de 2017, 
amb la participació dels nens i nenes de les escoles de Girona i la complicitat del professorat 
que, any rere any, fan posible coordinar una cantata de ciutat. Un bon exemple de treball 
transversal entre l’EMM i les escoles a través del programa de Recursos Educatius de 
l’Ajuntament de Girona. 
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1.2. Participació 

1.2.1. 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'alcaldessa 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 2016-2017 s’ha 
comptat amb 51 membres. 

Les persones que en formen part s’han distribuït en 4 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 Relacions Educació - Ciutat 

▪ Comissió de Comunicació 

Paral·lelament s’han celebrat 3 sessions plenàries durant el curs escolar, a la Residència de Gent 
Gran Palau-sacosta, a la Biblioteca Carles Rahola i al Saló de Descans del Teatre Municipal, 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 continuat amb el treball sobre la participació.  

 
Concepte  2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Total de membres 33 34 42 53 54 51 

Total sessions 
realitzades 44 27 32 27 21 31 

Reunions de 
comissions de treball 40 23 28 24           18 28 

Reunions de sessions 
plenàries 4 4 4 3 3 3 

Percentatge de 
participació 59,03 45,10 40,66 44,57 54,25 55,78 

 

En termes generals, s’han fet més reunions que el curs passat, augmentant també el grau de 
participació. 
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Objectiu general 
Promoure la corresponsabilització 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 2016-2017: 

▪ Consolidar la participació activa dels membres del Consell i continuar en la línia de millorar-la i 
buscar nous àmbits d’actuació a la ciutat 

▪ Fer el seguiment dels acords proposats pel Consell 

▪ Proposar noves vies d’actuació 

▪ Reforma del reglament, competències i composició del Consell. 

Acords 
La relació dels acords aprovats està a disposició de tothom a l’apartat d’acords i documents a la 
pàgina web del Consell. 
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Acords aprovats pel Ple - Novembre de 2016 

▪ Acord sobre el nomenament dels nous membres del CEM 
▪ Acord sobre l'aprovació de la memòria del curs 2015-2016 
▪ Acord sobre les dades d'escolarització en l'inici del curs 2016-2017 
▪ Acord sobre la creació del butlletí electrònic del consell 

Acords aprovats pel Ple - Febrer de 2017 

▪ Acord sobre l'oferta educativa de la taula mixta per al curs 2017-2018 
▪ Acord per a la renovació parcial dels membres del CEM de Girona: Procés electoral 2017 

Acords aprovats pel Ple - Juny de 2017 

▪ Acord sobre les dades de preinscripció per al curs 2017-2018 
▪ Acord del Consell Municipal d'Educació per a l'edició del calendari escolar per al curs 2017-

2018 
▪ Acord sobre el nomenament de membres del Consell Municipal d'Educació 
▪ Acord per al nomenament dels nous membres del Consell Municipal d'Educació de Girona. 

Procés electoral 2017 
▪ Acord sobre la recomanació del calendari i horari escolar per al curs 2017-2018 
▪ Acord del CEM de Girona per a la proposta de creació del recurs educatiu "Girona barri a 

barri" 
▪ Acord del CEM de Girona per a l'edició dle butlletí digital del CEM de Girona 
▪ Acord del CEM de Girona sobre la celebració de la XXIV Diada de Cooperació Solidària 
▪ Acord sobre el nomenament de membres del CEM com a membres de comissions per a la 

concessió de beques i subvencions 
▪ Acord del Consell Municipal d'Educació de Girona sobre la celebració del VII Cicle de 

cinefòrum d'educació 
▪ Acord per atorgar la beca Joaquim Franch. Resolució de la convocatòria 2017 

 

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. El curs 2016-2017 el procés de renovació parcial ha afectat els representants dels sectors 
que ho són per elecció.  

Concepte  2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Total membres que surten 11 18 15 21 14 

Total membres que 
s’incorporen 20 19 16 19 15 

 

 

http://www2.girona.cat/documents/11622/5588529/AcordCEM_Nov2016_nomenamentNousMembres.pdf
http://www2.girona.cat/documents/11622/5588529/AcordCEM_Nov2016_MemoriaCEM15-16.pdf
http://www2.girona.cat/documents/11622/5588529/AcordCEM_Nov2016_dadesinicicurs16-17.pdf
http://www2.girona.cat/documents/11622/5588529/AcordCEM_Nov2016_ebutlleti.pdf
http://www2.girona.cat/documents/11622/185267/AcordCEM_Febrer2017_Comissio-Planificacio-oferta-educativa.pdf
http://www2.girona.cat/documents/11622/185267/AcordCEM_Febrer2017_renovacio-parcial-membres-cem.pdf
http://www2.girona.cat/documents/11622/185267/AcordCEM_Juny2017_preinscripcio-curs17-18.pdf
http://www2.girona.cat/documents/11622/185267/AcordCEM_Juny2017_edicio-calendari-escolar.pdf
http://www2.girona.cat/documents/11622/185267/AcordCEM_Juny2017_edicio-calendari-escolar.pdf
http://www2.girona.cat/documents/11622/185267/AcordCEM_Juny2017_nomenament-membres-cem.pdf
http://www2.girona.cat/documents/11622/185267/AcordCEM_Juny2017_proces-electoral2017.pdf
http://www2.girona.cat/documents/11622/185267/AcordCEM_Juny2017_proces-electoral2017.pdf
http://www2.girona.cat/documents/11622/185267/AcordCEM_Juny2017_recomanacio-calendari-horari-escolar.pdf
http://www2.girona.cat/documents/11622/185267/AcordCEM_Juny2017_recurs-educatiu-barri-barri.pdf
http://www2.girona.cat/documents/11622/185267/AcordCEM_Juny2017_recurs-educatiu-barri-barri.pdf
http://www2.girona.cat/documents/11622/185267/AcordCEM_Juny2017_edicio-butlleti.pdf
http://www2.girona.cat/documents/11622/185267/AcordCEM_Juny2017_diada-cooperacio.pdf
http://www2.girona.cat/documents/11622/185267/AcordCEM_Juny2017_concessio-beques-subvencions.pdf
http://www2.girona.cat/documents/11622/185267/AcordCEM_Juny2017_concessio-beques-subvencions.pdf
http://www2.girona.cat/documents/11622/185267/AcordCEM_Juny2017_cicle-cineforum.pdf
http://www2.girona.cat/documents/11622/185267/AcordCEM_Juny2017_cicle-cineforum.pdf
http://www2.girona.cat/documents/11622/185267/AcordCEM_Juny2017_beca-joaquim-franch.pdf
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Activitats del Consell 

VI Cicle Cinema Fòrum d’Educació 

Aquest curs s’han proposat els temes de la violència en l’esport, la motivació a l’aula i la filosofia de 
l’esforç i la constància. Totes les sessions s’ha dut a terme al Museu del Cinema a les 18:30 h i han 
estat gratuïtes. 

Cartell Activitat 

 

Dimarts 7 de febrer 2017 
18:30h h. Museu del Cinema. Entrada gratuïta 
La recerca de la felicitat (2006)  
Joan Manuel del Pozo, professor de Filosofia i síndic de la UdG.  

Joaquim Rodríguez, professor de Socials i regidor de l’Ajuntament de Girona. 

 

Dimarts 21 març 2017 
18:30 h. Museu del Cinema. Entrada gratuïta 
Green Srteet Hooligans (2005) 
Josep Guardiola, periodista esportiu. 

 

Dimarts 4 d’abril 2017 
18:30 h. Museu del Cinema. Entrada gratuïta 
Entre els murs (2008) 
Joquim Ruhí, docent d’àmplia trajectòria i exdirector de l’Institut Carles Rahola. 

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.  

Aquest curs, la XXIII Diada de Cooperació Solidària es va celebrar a l’Auditori del Centre Cultural La 
Mercè de Girona. Hi van assistir uns 120 alumnes de les escoles Migdia i Masmitjà, que havien 
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treballat el tema de l’aigua com a recurs necessari i imprescindible per a la vida. L’acte va acabar amb 
una xocolatada solidària al final del carrer Albereda. 

La participació va ser lleugerament superior a la del curs anterior. 

Participants 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Escoles públiques 2 2 4 1 2 

Escoles concertades 1 1 0 1 0 

Escoles privades 1 0 0 0 0 

Assistents a l’assemblea 160 175 174 80 120 
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Evolució de la participació dels centres educatius

Curs 1997-98 Curs 1998-99 Curs  1999-2000 Curs 2000-01
Curs 2001-02 Curs 2002-03 Curs 2003-04 Curs 2004-05
Curs 2005-06 Curs 2006-07 Curs 2007-08 Curs 2008-09
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Curs 2013-14 Curs 2014-15 Curs 2015-16 Curs 2016-17

 

Beca Joaquim Franch 

La Comissió Avaluadora de la Beca Joaquim Franch, formada pels membres de la comissió de 
Relacions educació i ciutat del Consell i la Sra. Roser Batllori, es va reunir el dia 30 de maig de 2017 
a l’Ajuntament de Girona per valorar els 3 projectes presentats i resoldre la convocatòria atorgant el 
premi a un dels  tres projectes. Es va constatar, una vegada més, la falta d’aspectes que caracteritzen 
el sentit i l’orientació de la beca ens els projectes presentats i es continua detectant que la 
presentació de sol·licituds està molt enfocada a poder finançar recursos humans per projectes 
concrets que no sempre garanteixen la sostenibilitat sense una beca externa. 

Per tot això, la Comissió Avaluadora va decidir declarar deserta la Beca Joaquim Franch 2016 i 
preparar una proposta d’acord al plenari del Consell per tal de replantejar la convocatòria i incloure en 
el pla de treball de la Comissió Relacions Educació – Ciutat, en el curs 2017-18, el replantejament de 
la Beca  per a l’elaboració d’un nou format. 
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1.2.2. La participació d’infants i adolescents: el Consell 
d’Infants i el Consell d’Adolescents de Girona 
El Consell  d’Infants de Girona és un òrgan de participació ciutadana format per infants de 10 a 12 
anys, que cursen  5è i 6è de primària als centres educatius de la ciutat de Girona. El Consell d’Infants 
de Girona es va constituir l’any 2015. 

El Consell d’Adolescents de Girona és també un òrgan de participació format per adolescents de 12 a 
14 anys, que cursen 1r i 2n d’ESO als centres educatius de secundària de Girona. El Consell 
d’Adolescents es va constituir a finals del curs 2016-2017. 

Ambdós òrgans de participació volen esdevenir: 

 Un observatori de la ciutat. A partir de la mirada dels infants i adolescents, per millorar 
aspectes del municipi que passen desapercebuts pels adults. 

 Un espai  de participació. On els infants i adolescents  poden exercir els seus drets com a 
ciutadans en els temes directament relacionats al seu col·lectiu. 
 

El Consell d’Infants i el d’Adolescents, com a òrgans de participació s’assignen les següents 
funcions, relacionades totes elles en la relació entre l’infant /adolescent i la ciutat: 

Conèixer, observar, comprendre, valorar, opinar, reflexionar, denunciar, demandar, proposar, 
dissenyar, representar, autoorganitzar-se, sensibilitzar,..... 

Els consells de participació d’infants i d’adolescents de Girona es construeixen a partir de cinc 
elements fonamentals:  

1. El compromís institucional  
2. La implicació dels centres educatius  
3. La implicació de les famílies 
4. Els tallers de participació 
5. Les trobades de Consellers i Conselleres 

 

Fases del projecte 
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Els tallers de participació 
Continguts del taller de participació 

5è de Primària (2 sessions) 1er d’ESO (1 sessió) 

 

▪ Democràcia, participació i valors 
▪ Els drets dels infants 

▪ El Consell d’Infants de Girona 
▪ Presentació de candidatures i elecció dels 

Consellers i Conselleres representants del 
centre 

 

▪ Democràcia, participació i valors 

▪ Els drets de la ciutadania 

▪ El Consell d’Adolescents de Girona 
▪ Presentació de candidatures i elecció dels 

Consellers i Conselleres que representaran als 
centres 

Les trobades del Consell 
Programació de continguts 

▪ Acollida i salutació dels consellers i conselleres. 

▪ Contextualització de la trobada. 

▪ Continguts programats entorn la participació (valors, metodologia, objectius,...).  
▪ Estudi/proposta de treball (tema central del curs) 
▪ Exercici de la representativitat (feedback dels respectius col·lectius). 

▪ Seguiment temes actualitat de la ciutat. 
▪ Torn obert d’intervencions. 

▪ Resum, acords i tancament de la trobada. 

 

Durant el curs 2016-17 han participat al Consell d’Infants de Girona, 24 centres educatius del 
municipi, i 48 consellers i consellers (dels quals 22 eren noies i 21 nois).  

L’activitat del Consell d’Infants s’ha centrat en l’estudi i propostes de millora de la neteja de la ciutat, 
des de la perspectiva de la millora de la responsabilitat de la ciutadania.  

Consell d’Infants de Girona 

 Nombre de 2015-16 2016-17 

Consellers 48 47 

Centres participants 25 25 

 

El Consell d’Adolescents va iniciar la seva activitat el mes de maig amb la incorporació de 12 alumnes 
de 1r d’ESO, de 12 centres de secundària, amb la previsió de constituir el consell definitivament amb 
la incorporació d’alumnat de 2n d’ESO a l’inici del curs 2017-2018. 

Una representació del Consell d’Adolescents va participar, el dia 6 de setembre a la Ciutat de Girona, 
a la sessió de treball organitzada per UNICEF per treballar percepcions i recomanacions sobre la 
infància i TIC (tecnologies de la Informació i comunicació).  
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A la sessió hi van participar també una representació d’infants i adolescents de Palafrugell i Figueres, 
els 3 municipis de la demarcació de Girona que han adquirit també el compromís com a Ciutat Amiga 
de la Infància. 
 
Les sessions de treball, dutes a terme a les comunitats d’Astúrias, Castilla y León, Castilla-La Mancha 
i Catalunya, han contribuït a l’elaboració de l’informe: “Percepciones de riesgo i propuestas en un 
mundo digital: consejos de participación infantil y adolescentes en acción”. 

1.2.3. Consell de la Formació Professional i Ocupacional 
de Girona 
El Consell es va constituir el novembre de 2016 amb una composició de 58 membres (30 homes i 28 
dones), posteriorment es va aprovar el seu pla d’actuació anual en la sessió plenària celebrada el 
mes de març 2017 a l’Auditori Josep Irla de la Generalitat de Catalunya, on s’estableixen quatre grans 
eixos estratègics:   

Línia estratègica Objectiu 

Línia estratègica 1 Fomentar la participació dels membres i la projecció externa del consell 

Línia estratègica 2 Adequar l’oferta de formació professional i ocupacional a les necessitats del sistema 
productiu de la ciutat 

Línia estratègica 3 Impulsar l’orientació acadèmica i professional, la inserció sòciolaboral dels joves i 
l’FP dual a la ciutat 

Línia estratègica 4 Promoure la innovació, l’emprenedoria i la mobilitat internacional d’estudiants i 
professorat dels centres de formació professional de la ciutat 

 

En aquesta mateixa sessió, es va constituir la composició de les taules de treball per desenvolupar 
cadascuna d’aquestes línies estratègiques i es va establir el calendari de treball. 

A nivell de comunicació s’ha escollit el logotip del Consell i s’ha treballat per crear la web del Consell. 

S’han iniciat les gestions per adherir-nos al conveni de col·laboració amb el Fòrum de Ciutats amb 
Consell de la Formació Professional i compartir així  les inquietuds entorn la implementació de la 
formació professional en l’àmbit local.  

1.2.4. 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 2016-2017 ha estat constituït per 13 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 171 convocatòries de reunions. 
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1.3. 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 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 30 edificis distribuïts de la següent manera: 

Edificis adscrits  Quantitat 

Escoles (Escoles d’educació infantil 
i primària) 21 

EEE (Escoles d’educació especial) 2 

EEBB (Escoles bressol) 7 

1.3.1. 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 2017 han estat un 
total de 881. 

Gestió de peticions  2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre de peticions 739 744 720 794 881 

Diferencial 1,5% 0,7% -3,2% 10,3% 10,9% 

1.3.2. 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 diferents escoles. Les inversions més 
importants han estat aquelles destinades a millorar l’estat d’alguns dels edificis com poden ser el cas 
de l’escola bressol Baldufa, on s’ha canviat el paviment de 5 aules, la construcció d’una nova escala 
d’accés entre patis de l’escola de Montjuïc i aquelles actuacions destinades a millorar la seguretat 
dels usuaris com són el canvi de portes del menjador que s’ha fet a l’escola Vila Roja o les portes de 
la biblioteca de Taialà per portes antipànic.  

També s’ha comptat amb un pla d’ocupació que ha permès continuar les tasques del Pla de pintura a 
les escoles. Aquest darrer curs s’ha començat a pintar l’escola Annexa Joan Puigbert. 
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Obres de millora 2013 2014 2015 2016 2017 

Quantitat destinada 261.422 € 85.326 € 134.673 € 139.808 € 170.188 € 

1.3.3. Actuacions de manteniment 
Per atendre les necessitats de manteniment dels diferents centres (escoles públiques d’educació 
infantil i primària i escoles bressol municipals) 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 2017 s’ha transferit un total 40.359,50€ 
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 2017: 251.106€ del quals 40.359,50€ corresponen als fons transferits 
als centres en concepte de Fons de manteniment. 

Actuacions de manteniment 

Actuacions 2013 2014 2015 2016 2017 

Import destinat 194.769 € 245.988 € 257.185 € 248.664 € 251.106 € 

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 2017 es desglossa amb els 
imports següents: 

Consums 2013 2014 2015 2016 2017 

Llum 244.535 314.029 339.125 341.682 300.585,34 

Diferencial -27% 28,% 7,9% 0,75% 12,02% 

Consumibles 1.901 1.106 2.826 2.103 1.688,84 

Diferencial -62,7% -41,8 155,5% -25,6% 19,69% 

Gas oil 187.715 116.775 82.135 142.918 145.799,85 

Diferencial 4,1% -37,8% -29,6% 74% 2,01% 

Neteja 1.844.510 1.737.277 1.815.000 2.432.822 1.766.349,64 

Diferencial 11,8% -5,8% 4,5% 34% 27,39% 

Gas 49.267 63.320,91 174.609 59.605 52.416,17 

Diferencial 4,4% 28,5% 175,7% -65,8% 12,06% 
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Biomassa 6.689 3.859,40 7.506 1.059 8.926.56 

Diferencial 26,5% -42,3% 94,5% -85,9% 742,92% 

Cànon d’aigua 37.579 38.195 38.195 36.884 48.228,94 

Diferencial -2,9% 1,5% -0,2% -3,4% 3,1% 

Total 2.370.296 2.236.369 2.459.396 3.017.073 2.315.068,78 

Usos 
Aquest any 2017 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 2016-2017 han estat un total de 129. 

Usos  (per curs escolar) 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2017-18 

Usos autoritzats 150 153 162 136 129 

Diferencial 2% 2% 5,7% -16% -5% 

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 2017 han estat: 

De gener a desembre: 

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

1.4. 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: 
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1.4.1. 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  12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 

Nombre de recursos adreçats als centres 
educatius 338 309 307 344 350 

Diferencial 1,8% -8,5% -0,6 12,1% 1,74% 

Nombre de recursos que es retiren 72 96 54 40 101 

Nombre de recursos nous 78 67 91 109 138 

 

1.4.2. 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: 

Activitat 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 

Hort a l’escola 810 537 371 534 346 

Mercat de productes de l’hort 345 186 510 399 278 

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: 

Activitat 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 

Fira de la Ciència 1.166 918 849 515 636 

“Ciència entre tots” és una fira adreçada a la ciutadania on els qui preparen els tallers són alumnes de 
secundària dels diferents instituts de comarques gironines.  
 
A la fira del curs 16/17, que es va fer el dissabte 6 de maig de 2017,  van participar 56 centres i 
entitats que van organitzar tallers, dels quals 8 eren d’instituts del municipi de Girona. 
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Campanya d’estalvi energètic “La Gia estalvia” 
Es va realitzar una campanya d’educació ambiental per a l’estalvi energètic a les escoles públiques 
de la ciutat de Girona. 

El projecte tenia l’objectiu de promoure l’estalvi energètic, fomentar bones pràctiques i educar en 
hàbits d’estalvi. Es va crear un personatge, la Gia, que visitava les escoles i realitzava diferents 
activitats amb l’alumnat per tal de fer reflexionar sobre els bons hàbits d’estalvi energètic i així 
disminuir els consums a l’escola i a casa. 

Van participar-hi uns 700 nens i nenes de 3r i 4t de primària de les escoles Pla de Girona, Vila-roja, 
Font de la Pólvora, Montfalgars, Àgora, Pericot, Santa Eugènia, El Bosc de la Pabordia, Balandrau, 
Marta Mata, Carme Auguet, Joan Bruguera. 

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 de 15 centres educatius. S’ha 
lliurat els premis al Pavelló de Palau amb una festa d’animació. 

Cursos  12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 

Nombre de centres 14 13 11 16 15 

Nombre d’alumnat 1.420 1.392 1.154 1.039 1.216 

Nombre de grups 61 57 48 47 56 

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 7 centres 
educatius. S’han lliurat els premis a la sala de Caixafòrum, Fontana d’Or. 

Cursos  12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 

Nombre de centres participants 9 9 9 9 7 

Educació digital 
S’ha realitzat 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. S’han 
creat diferents itineraris transversals un concretament d’Educació Digital. Amb aquest itinerari es té la 
voluntat d’oferir recursos als centres educatius des de 6è de primària fins a Batxillerat. 

Aquest curs 2016-2017, a les xerrades que realitzen els centres educatius a l’inici de curs, adreçades 
a les famílies, personal tècnic es va adreçar a les famílies per presentar la guia “L’Educació també és 
digital” i per fer-los reflexionar sobre l’ús de les tecnologies i xarxes socials que fan els seus fills . 
Aquestes es van dur a terme a 9 centres educatius. 
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Valors i apoderament  

Els valors es treballen transversalment en el programa dels Recursos Educatius i també a través 
d’alguns recursos educatius específics. S’ofereix un recurs de treball en i amb valors a través del 
cinema per a secundària i s’ha ofert un recurs per treballar l’apoderament dels infants primària 
“Pretext teatral Sitno Notsi”, en el que hi han participat 250 alumnes de 6è de primària. 

1.4.3. 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,.. S’han realitzat 21 activitats amb un total de 459 assistents. 

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. S’ha realitzat una 
activitat amb 15 assistents. 

1.4.4. Jornades 

Jornades d’Intercanvi d’Experiències 
Les Jornades d’Intercanvi d’experiències són biennals, l’any 2017 van tenir lloc les 4es Jornades. En 
l’organització van participar  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 3 i 4 de febrer a l’Institut Santiago Sobrequés amb el tema 
“L’educació emocional”. En el marc de les jornades es van presentar els projectes de l’Institut Santa 
Eugènia i escola Eiximenis que havien participat en la convocatòria de subvencions municipals 
“Activa el teu projecte”. Es van elaborar roll-ups a partir dels projectes presentats pels 37 centres 
educatius participants. Hi van haver 179 inscripcions i les valoracions van ser molt bones.  

Cursos  12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 

Assistents 98 139 138 - 179 

Centres 35 38 34 - 40 

Experiències 39 38 37 - 37 

Jornades de medi natural 
Són jornades biennals que s’alternen amb les Jornades d’horts ecològics escolars es van celebrar el 
dia 18 i 19 de març de 2017 a l’aula magna de la Facultat de Ciències de la UdG, amb una inscripció 
de 80 persones. La conferència inicial va ser a càrrec de Joan Font: “Diverses mirades botàniques a 
Girona”. El dissabte matí i tarda es van fer les ponències i el diumenge la sortida relacionada amb la 
vegetació de Girona a càrrec de Lluís Vilar (botànic de la UdG) i Josep Barbarà (professor de l’institut 
Montilivi i naturalista). 
 



Àrea d’Educació i Esports  

Educació 

 Memòria 2017 AJUNTAMENT DE GIRONA 22 

Activitat 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 

7es Jornades de Medi Natural - 
Inscrits 104 -- 102 -- 78 -- 80 

7es Jornades de Medi Natural - 
Ponències 18 -- 17 -- 17 -- 19 

1.4.5. Convocatòria de premis i beques 
Premi Ciutat de Girona a Treballs de recerca d’Estudiants de Batxillerat, Premi Jordi Vilamitjana, 
Reconeixement a la millor nota de 4t d’ESO, Reconeixement a la millor nota de Batxillerat i Beca 
Josep Pallach i Beca Premi d’Europa. 

Es va convocar la 15a convocatòria de la Beca Josep Pallach, s’hi van presentar tres propostes i el 
projecte guanyador va ser “Girona Aprenc, Girona em diverteix” presentat per un equip de 
professores de l’Institut Montilivi.  

Beca Premi d’Europa. L’any 2016 la ciutat de Girona va rebre el Premi d’Europa que concedeix 
l’assemblea parlamentària del Consell d’Europa, Girona va ser distingida per ser una ciutat educativa i 
solidària que dóna suport a projectes per sensibilitzar la població local de les causes de les 
desigualtats econòmiques i per promoure la tolerància, el diàleg, els valors de la cultura de pau i el 
respecte dels drets. 

El Premi d’Europa de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa incloïa una dotació de deu mil 
euros, per becar un viatge de joves de la ciutat de visita del Consell d’Europa i les Institucions 
Europees a Estrasburg. Arran d’aquest premi l’Ajuntament de Girona va impulsar la convocatòria de 
la Beca Premi d’Europa adreçada a centres educatius de la ciutat de Girona que impartissin educació 
secundària obligatòria. L’objectiu de la Beca és promoure els projectes i iniciatives d’interès social, 
educatiu i solidari que reforcin els lligams i el sentiment de pertinença europea entre els joves. Els 
centres que hi participen han de presentar un projecte que inclourà la programació d’un viatge a 
Estraburg amb l’alumnat. El centre que va obtenir la Beca va ser l’Institut Santiago Sobrequés amb el  
projecte #euroteens ensembles. 

1.4.6. 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 cinquè Camí Escolar (aquest curs a l’escola Montjuïc), projecte Europeu School 
Chance, Dia d’Europa 2017, Fira “Ciència entre tots”. 

1.4.7. Taula de Coordinació dels Recursos educatius de 
Girona 
La Taula de Coordinació dels Recursos Educatius de Girona  del qual La Caseta n’assumeix la 
secretaria ha fet dues trobades, el dia 28 d’abril i el 6 d’octubre, al centre cívic Barri Vell-Mercadal. A 
la reunió del dia 28 d’abril  va assistir la regidora d’Educació, Isabel Muradàs, que va presentar el 
projecte Girona, Ciutat Educadora. A aquesta reunió hi va assistir també Marina Canals, Secretària 
General de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores que va presentar algunes experiències 
d’altres Ciutats Educadores. 
 
A la reunió que va tenir lloc el dia 6 d’octubre es va treballar en una proposta per participar en la 2a 
Setmana de la Ciutat Educadora. 

A la Taula de Coordinació dels Recursos Educatius de Girona hi participen 27 serveis o equipaments 
municipals i 53 institucions o entitats de ciutat. 
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1.4.8. 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, dducació 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 i creativitat. 

Com cada curs s’han revisat els recursos i s’han deixat d’oferir els que no interessaven i s’han ofert 
de nous. 

Recursos 13/14 % 14/15 % 15/16 % 16/17 % 

Adreçats a centres 
educatius 309 -8,5 307 -0,64 344 12,05 350 1,74% 

% alumnat 
participant 89,24 4,9 81,13 -9,08 99,97 18,84 99.97 0 

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

Nombre d’usos 51.736 -15,75 59.726  57.428 3.84 50.400 -12,23% 

Total usuaris i 
usuàries 22.451 -7,77 22.166 -1,26 25.422 14,68 27.730 9,07% 

Usuaris Primària 12.777 4,48 13.052 2,15% 15.171 16,23 15.467 1,95% 

Usuaris Secundària 8.399 -21,17 7.823 -6,8% 8.763 12,01 9.061 3,4% 

Usuaris Ciutadania 1.275 -12,86 1.291 1,25% 1488 15,25 1.124 -24,4% 
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Valoració per enquestes del programa de Recursos Educatius * 

 13/14 % 14/15 % 15/16 % 16/17 % 

Valoració dels educadors 
i educadores 9,06 1,20 9,18 1,32 9,31 1,4 9,12 -2,04 

Valoració del material 8,08 1,1 8,19 1,36 8,37 2,1 8,30 -0,8 

Valoració del global 8,80 5,01 8,62 -2,04 9,03 4,7 8,60 -0,04 

 

*Índex de satisfacció (nota mitjana 0-10) 
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1.4.9. Subvencions 
Indika. Patrimoni Cultural i Educació de la Diputació de Girona, per a activitats de recursos educatius:  

▪ Per al curs 2016-2017 s’ha obtingut una subvenció de 3.417,75 € que han repercutit 
directament al cost de l’activitat per a les escoles que suposen un total de 71 grups i 1.603 
participants 

 12/13     13/14 14/15 15/16 16/17 

Import subvenció 4.450 4.821,50 3.859,23 3.568 3.417,75 

Diferencial -9,8% 8,3% -20% -7,5% -4,2% 

Grups 75 93 75 68 71 

Diferencial 1,3% 24% 19,3% 9,3% -4.41% 

Participants 1.660 2.143 1.715 1.577 1.603 

Diferencial 0,9% 30% 20% 8% 1,64% 

 

1.4.10. 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 

Aeroport Girona Costa Brava 

Agents rurals 

Associació Catalana d'Arteràpia 

Associació Centre cultural Celta de Catalunya 

Associació Cultural Fang La Volta 

Associació EDUIN 

Associació Esfera 

Associació Gironina de Teatre AGT 

Associació Ingenium Creatiu 

Associació La Fada Clau 

Auditori Girona 

Bòlit - Centre d’Art Contemporani 

Caixaforum Girona – Fundació Bancària la Caixa 

Capítol Catedral de Girona 

Càritas Diocesana 

Casa de Cultura de la Diputació de Girona 
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Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació 
UdG 

CeDRE de la coordinadora d’ONG solidàries 

Centre de Recursos Pedagògics del Gironès (CRPG) 

Centre Jove de Salut Integral 

Col·lectiu OMBÚ ACCIÓ (solidaritat) 

Colla Gegantera Fal·lera Gironina 

Confraria Jesús Crucificat - Manaies de Girona 

Consell Escolar Municipal 

Consorci de les Gavarres 

Creu Roja Joventut 

Dinamització del Territori 

Enginyeria Sense Fronteres (solidaritat) 

Equip Municipal De Promoció de la Salut 

Escola Municipal Art 

Escola Municipal d’Humanitats 

Escola Municipal de Música 

Espai Marfà 

Europe Direct 

Fama, Girona 

Fundació Banc dels Aliments comarques Girona 

Fundació Esplai Girona – Mare de Déu del Mont 

Fundació Privada per a la Creativació 

Fundació Rafael Masó 

Fundació Ser. Gi  

Fundació Talibes  

Fundació Vicente Ferrer  

Girona Emprèn 

Grup Fundació Ramon Noguera 

Hospital Universitari de Girona Josep Trueta 

Llagurt, Rahola i Salomó S.L. 

Mossos d’Esquadra 

Museu d’Arqueologia de Catalunya –Girona, Monestir de 
Sant Pere de Galligants 

Museu d’Art de Girona 

Museu d’Història de Girona 

Museu del Cinema – Col·lecció Tomàs Mallol 

Oficina Municipal de Comunicació 
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Omnium Gironès 

Patronat Call de Girona – Museu d’Història dels Jueus 

Policia Municipal Girona 

Qstura 

Secció de Joventut 

Servei Català de Trànsit 

Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions 

Servei Local de Català de Girona 

Servei Municipal d’Esports 

Servei Municipal d'Ocupació 

Servei Municipal Educació 

Solidaritat i Cooperació 

Sostenibilitat, Medi ambient, Participació i Cooperació 

Teatre Municipal de Girona 

Unitat d’igualtat 

Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial UMAT 

Universitat de Girona 

Xarxa de Centres Cívics 

Cultural Rizoma, SCCL 

Colla Gegantera Fal·lera Gironina 

Aïna creació 

Associació socioeducativa nousol  

Institut Ciències Educació (UdG) 

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

1.5. 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. 

1.5.1. 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 amb la finalitat de 
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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 a la ciutadania 

Tipus  2013 2014 2015 2016 2017 

 Presencial 3.479 1.210 1.016 988 839 

Telefònica 3.224 399 116 139 250 

E-mail 248 23 85 70 92 

Total 6.951 1.632 1. 217 1.197 1.181 

* 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 de la ciutadania atesa 

Gènere 2013 2014 2015 2016 2017 

Dones 5.035 504 760 637 561 

Homes 1.405 151 281 322 180 

Famílies 511 80 91 146 98 

Total 6.951 735 1.132 1.105 839 

Tipus de consultes ateses 

Tipus consultes 2013 2014 2015 2016 2017 

0-3 2.318 115 141 139 119 

Infantil 2.247 310 351 253 186 

Primària 943 94 320 311 274 

ESO 1.020 107 309 264 236 

Post obligatori 62 12 11 5 22 

Altres 361 97  16 2 

Total 6.951 735 1.132 1.105 839 

Sol·licitud de places escolars 

Tipus de plaça 2013 2014 2015 2016 2017 

0-3 120 195 85 96 45 

Infantil 171 200 160 155 122 

Primària  238 200 267 126 224 

ESO 190 130 245 233 190 

Total 719 725 757 610 581 
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Idioma de les atencions realitzades 

Idioma 2013 2014 2015 2016 2017 

Català 4.443 479 399 401 291 

Castellà 2.489 256 733 702 547 

Altres 19   2 1 

Total 6.951 735 1.132 1.105 839 

 

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

Evolució del nombre de comissions d’escolarització realitzades 

Tipus de comissió 2013 2014 2015 2016 2017 

Permanent 28 21 16 24 28 

Plenària 30 31 31 23 30 

Total 58 52 47 47 58 

Taula Mixta de Planificació 
La Taula Mixta de Planificació és un espai de treball del Departament d’Ensenyament i de 
l’Ajuntament en què es tracta 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. 

Suport a l’atenció a la diversitat 

Projectes Singulars 

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 de diversificació curricular de l’alumnat de 3r i 4rt d’ESO amb edat entre 
15 i 16 anys en risc de fracàs escolar. Aquesta experiència de corresponsabilitat 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 col·laboradores. 

L’acció del Servei Municipal d’Educació se centra en facilitar la coordinació i gestió dels llocs per a 
realitzar l’activitat pràctica (màxim de 12 hores setmanals) en els diferents equipaments públics o 
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empreses privades, així com donar suport a l’orientació i els itineraris educatius dels joves que hi 
participen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’han organitzat dues sessions de coordinació de responsables dels projectes singulars de 
secundària de ciutat, com espai d’informació, orientació i intercanvi de bones pràctiques pel que fa a 
mesures d’atenció a la diversitat dels centres de secundària. Es comparteix i s’actualitza el llistat 
d’empreses col·laboradores, les eines i recursos d’orientació i atenció a la diversitat a secundària. Es 
dona a conèixer el Servei d’Acompanyament per a joves de 16 a 21 anys, atès que és un servei 
d’orientació i acompanyament on alumnat del projecte singular en finalitzar la ESO, es graduï o no, 
pot ser útil per construir el seu itinerari formatiu. 

Novetats d’aquest curs: 
▪ S’ha incorporat en el Cicle Camins, programa d’orientació per a joves del Servei de Joventut, 

dues sessions d’orientació professional específiques per l’alumnat del projecte singular, 
posterior a l’Expojove i impartida per personal tècnic del Servei de Joventut.  

▪ S’han incorporat dos centres de secundària, INS Carles Rahola i Llorens i INS Ermessenda de 
Girona, que ha representat un increment del 9% de l’alumnat participant.  

En termes generals, l’evolució de la participació de l’alumnat de 3r i 4rt d’ESO en aquest recurs 
d’atenció a la diversitat, podem constatar que s’incrementa progressivament registrant un índex de 
participació elevat del 90% respecte del curs 2009-10 en què es va iniciar i amb una participació 
actual de quasi la totalitat dels centres públics i privats concertats de Secundària de la ciutat. 

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 

Centres educatius 

Total 11 

Públics 7 

Concertats 4 

Alumnes  90 

Moviments 
Baixes 18 

Canvis d'empresa 3 

Edats 

14 18 

15 44 

16 27 

17 1 

Curs 
3 ESO 28 

4 ESO 62 

Distribució per gènere 
Homes 58 

Dones 32 

Llocs activitat pràctica 
Administració i entitats 
públiques 32 

Empresa privada 58 
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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 2016-17 el projecte s’ha implementat 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 9 centres educatius (5 de primària –hi participa un nou centre- i 3 de 
secundaria) i 60 estudiants: 30 són estudiants de la UdG (8 nois i 22 noies) i 30 són alumnat 
d’educació primària i secundària de la ciutat (16 noies i 14 noies). 

Enguany la cloenda del Projecte Rossinyol, ha tingut lloc en l’espai exterior de l’Estació Jove, que ha 
permès visualitzar aquest equipament com a referent d’informació, orientació i participació per a molts 
joves nouvinguts a la ciutat. 

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. 

Xarxa de Serveis d’Acompanyament per a joves de 16 a 21 anys 

El servei d’Educació ha impulsat la creació de la Xarxa de Serveis d’Acompanyament per a joves de 
16 a 21 anys a la ciutat, a partir del treball en xarxa i transversal amb serveis socials, ocupació i 
joventut i responsables d’orientació dels centres educatius de la ciutat, amb la finalitat de millorar la 
detecció de joves a la ciutat amb necessitat d’ajudar-los a construir i/o continuar els seus itineraris 
formatius i/o laborals i facilitant-los informació per accedir als diferents recursos de la ciutat i oferint-
los oportunitats acadèmiques i professionals que responguin i s’ajustin als seus interessos i 
necessitats.  

Actualment s’han atès 30 joves de la ciutat, detectats a través de l’OME, Espai Jove i derivats de 
centres educatius de secundària. 

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 tots 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. 

Seguiment absentisme escolar 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Nous casos tractats 37 46 39 51 60 
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Tipus d’intervencions 

 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 

Entrevista Serveis Socials (posterior a la comissió) 2     

Actuació Policia: entrevista i/o lliurament carta  21 6 11 20 39 

Coordinació comissió conflictivitat 1   1 2 

Derivats a Fiscalia 4  1 1  

Derivats a DGAIA    2 17 

Intervenció en l'espai públic    5 15 

Total 28 6 12 29 73 

Nota: curs 16-17 preparats per enviar a DGAIA 12 casos pendents de documentar, a més a més dels 17. 

 
Amb els anys es van incrementant el nombre de casos tractats per la comissió no pas perquè 
s’incrementi l’absentisme. El percentatge de nous casos per curs escolar tractats per la comissió va 
des del 65% al 87%. És una evidència del valor que es va donant a l’assistència a l’escola i a l’hora al 
protocol com a instrument per a tractar l’absentisme escolar. Aquest darrer curs s’ha treballat per 
millorar la tramitació dels casos que han de ser derivats a la Direcció d’Atenció a la Infància i 
Adolescència. 

Formació d’adults 
El Servei Municipal d’Educació treballa en xarxa amb l’administració de la Generalitat, els centres de 
formació d’adults i els serveis d’ocupació de la ciutat de Girona i del municipi de Salt, amb l’objectiu 
de: 
 
 Atendre les necessitats de formació de les persones adultes entre els centres de formació 

d’adults dels dos municipis. 
 Programar una oferta coordinada entre els dos centre de formació d’adults de Girona i la 

coordinació amb l’oferta municipal d’ocupació.  
 Definir un mapa de l’oferta conjunta de formació d’adults i ocupacional d’ambdós municipis i el 

corresponent circuit de derivació a través de l’elaboració dels mapes d’itineraris. 
 Coordinar la difusió conjunta de l’oferta de formació d’adults de Girona. 
 Gestionar la cessió d’espais compartits entre l’SMO i el nou CFA Nou Girona 

 
Aquest curs 2016-17 s’han realitzat 3 reunions de coordinació i s’han elaborat diversos mapes 
d’itineraris de formació per sectors professionals (inclou la formació professional reglada i ocupacional 
o professionalitzadora), s’ha vetllat per la coordinació de l’oferta dels dos centres de formació d’adults 
de Girona i amb la del municipi de Salt, i s’ha realitzat el seguiment de la cessió d’espais compartits 
SMO- CFA Nou Girona. 

Projecte “Procés deliberatiu entorn de la planificació 
educativa a la ciutat de Girona”  
L’Ajuntament de Girona amb el Departament d’Ensenyament ha impulsat el projecte Procés 
deliberatiu entorn de la planificació educativa a la ciutat: per a un model d’escolarització més equitatiu 
en l’accés i en el resultat. El projecte neix de la necessitat de fer una reflexió compartida i actualitzada 
del model d’escolarització a Girona des del punt de vista de l’equitat en l’accés i en els resultats. Va 
iniciar-se el mes d’octubre de 2016 i ha finalitzat el juny de 2017. Hi han participat 120 persones en 
representació de centres d’educació infantil fins a la Universitat; famílies, membres de Plans 
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Comunitaris amb un treball específic del territori, i, professionals en representació d’àmbits diferents 
de coneixement. 

El treball s’ha desenvolupat a partir de dos blocs: 

Bloc 1. El model d’escolarització plantejant el treball en sis àmbits relacionats en garantir el 
dret de l’educació: Garanties d’igualtat d’oportunitats, la lluita contra la segregació escolar, la lluita 
contra el fracàs escolar i l’abandonament educatiu prematur, l’educació al llarg de la vida, l’educació 
més enllà de l’horari lectiu i el dret a l’atenció a la diversitat educativa.  

Bloc 2. Els criteris que les famílies prioritzen a l’hora d’escollir escola: proximitat, composició 
social alumnat i projecte de centre. 

En tot el procés, de manera significativa es dóna una atenció especial a les desigualtats educatives. 

Desenvolupament del procés: 

 



Àrea d’Educació i Esports  

Educació 

 Memòria 2017 AJUNTAMENT DE GIRONA 34 

 

1.6. Educació 0-6 

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

1.6.1. 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 se senti valorat i 
estimat. 

Percentatges de places per gènere dels infants 

Gènere dels usuaris 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

 Nens 54% 52% 51% 49% 53% 

Nenes 46% 48% 49% 51% 47% 
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Pel que fa al gènere, aquest any s’observa un lleu augment en el nombre de nens. Tot i això, la 
diferència entre nens i nenes és molt poc significativa.  

Percentatge d’ocupació de les escoles bressol 

 

 

 

 

 

 

La mobilitat de les famílies provoca baixes i altes d’infants a les escoles bressol durant tot el curs. 
Aquest darrer any ha augmentat aquesta mobilitat, sobretot a les escoles més perifèriques. 
L’ocupació mitjana durant el curs ha estat del 98%. 

Valoració del servei a partir d’enquestes a les famílies  

 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Valoració de l’atenció als infants 9,36 9,16 9,09 9,37 9,50 

Valoració de l’atenció a les famílies 9,15 9,06 8,86 9,37 9,3 

Valoració de l’organització de 
l’escola 9,09 9,06 8,98 9,22 9,3 

Valoració de l’equip d’educadores 9,40 9,38 9,25 9,53 9,5 

Valoració del servei de menjador 8,79 8,89 8,69 9,07 9,1 

Valoració del servei de neteja 9,09 8,92 8,98 9,06 9,3 

Valoració global 9,17 9,10 8,99 9,28 9 

La valoració que les famílies fan del servei és molt positiva, no s’observen diferències significatives 
entre les escoles, ni entre els apartats que s’avaluen. Comparant amb anys anteriors, es manté el 
nivell de satisfacció del servei. 

Preus públics (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 tarifació social a les famílies en funció de 
la renda de la unitat familiar. El curs 2016-2017 els preus varen ser aprovats amb la normativa que 
regula el procés de preinscripció i matriculació a les places d’escola bressol pública el 15 de març de 
2017, per Junta de Govern Local. 
 

Preus públics 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 

Curs Percentatge  

2012-2013 96% 

2013-2014 99% 

2014-2015 100% 

2015-2016 100% 

2016-2017 98% 
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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 14h). 

Dades de l’aplicació de trams i reduccions del curs 2016-17 

Tal com es pot observar en els gràfics, aquest darrer curs el 53% de les famílies paguen la quota 
màxima, el 25% la quota mínima i el 22% restant  estan distribuïts en altres trams. Comparant les 
dades amb el cursos anteriors, el nombre de famílies incloses en el tram més baix ha disminuït 
lleugerament, augmentant les famílies del tram més alt. 

Dades de l’aplicació de trams i descomptes 

Trams Nombre de famílies  

 Curs 2013-14 Curs 2014-15 Curs 2015-16  Curs 2016-17 

Tram 1 124 143 141 127 

Tram 2 10 19 23 10 

Tram 3 19 25 22 12 

Tram 4 24 19 19 30 

Tram 5 31 24 24 21 

Tram 6 28 27 27 37 

Tram 7 284 263 264 272 

 
 

 
 

Reduccions 

L’aprovació de preus públics a les escoles bressol també preveu dos tipus de reduccions que no són 
acumulables: 
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▪ 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% i la reducció del 15% als alumnes de famílies nombroses 
i monoparentals de categoria especial. 

Un total de 75 famílies gaudeixen d’aquestes reduccions, fet que suposa un 14% dels usuaris 
de les escoles bressol. Aquesta proporció es manté amb poques variacions en els darrers 
anys. 

▪ Reduccions d’un 40% o d’un 70% per a les famílies del llindar més baix (tram 1) amb  
necessitat extrema, amb valoració dels Serveis Socials. 

De les 127 famílies que estan dins aquest tram, el 58% disposen d’una reducció del 70% del 
tram i el 28% una reducció del 40%.   

Respecte al curs anterior, aquest curs ha disminuït un 23% el nombre de famílies amb 
reducció del 70%, augmentant en un 62% les famílies que gaudeixen de la reducció del 40%. 

Es considera, també, 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.). 

 

Import de les reduccions

60.924,46 €

82.417,18 € 82.547,22 € 78.734,60 €

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017  

 

En el següent quadre observem el cost de les reduccions. Una comparativa dels darrers quatre anys 
en que s’apliquen les quotes a partir de la renda de la unitat familiar: 
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Aspectes a tenir en compte a la lectura del gràfic:   

▪ El curs 2014-15 augmenta molt significativament el nombre d’usuaris que gaudeixen de 
reduccions. Bona part d’aquestes reduccions són degudes a l’augment d’usuaris al servei de 
menjador a totes les escoles bressol. 

▪ El darrer curs, 2016-2017 es constata una lleu disminució respecte el curs anterior de les 
d’ajudes que atorga l’Ajuntament. El motiu més significatiu és el gruix de famílies que passen 
de la reducció del 70% al 40%.  

Col·laboracions i convenis 
Les escoles bressol atenen, des del seus inicis, alumnes en període de pràctiques. Aquest darrer 
curs, s’han atès les peticions de TEI (Tècnic d’Educació Infantil) dels Instituts de Montilivi, Vallvera de 
Salt, Institut de Santa Coloma de Farners, Institut de la Bisbal, l’Institut  Obert de Catalunya i l’Institut 
Fachakademie de Kempten (Alemanya), així com els pràcticums de grau de mestre que provenen de 
la Universitat de Girona i la Universitat de Vic. 

 

 

Altres activitats 
Durant el curs, les escoles bressol municipals han atès diferents visites: 

▪ 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. 
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Amb aquesta voluntat el curs 2016-2017 s’ha dut 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. 

▪ Treball en 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 Treball en equip 
o Redacció d’una revista de les escoles bressol municipals adreçada a famílies  
o La vida quotidiana 
o Què diem que fem? 
o Límits  
o Instruments musicals  
o Les emocions 
 

▪ Una jornada en període no lectiu el mes de juliol per a la  formació interna, traspàs 
d’experiències i bones pràctiques entre el personal docent de les escoles municipals. 

▪ Formació contínua per a tot el personal de les escoles a partir de tres conferències i 
assessorament individualitzat als equips de cada escola bressol. 

Oferta de places públiques a la ciutat per al curs 2017-
2018 

L’Ajuntament de Girona té la delegació de la competència relacionada amb el procés de preinscripció 
i admissió d’infants als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (escoles bressol 
municipals, Llars d’infants de la Generalitat i places amb conveni amb escoles bressol privades de la 
ciutat). 

Places a les escoles bressol municipals 

Centres 
Places de 
cada 
centre 

Oferta  
2013-14 

Oferta  
2014-15 

Oferta  
2015-16 

Oferta  
2016-17 

Oferta  
2017-18 

Escola Bressol 
Baldufa 122 79 68 72 73 73 

Escola Bressol 
Cavall Fort 50 36 28 36 28 34 

Escola Bressol El 
Pont 62 37 36 37 35 36 

Escola Bressol El 
Tren 62 39 39 38 38 39 

Escola Bressol 
Garbí 70 38 38 36 30 39 

Escola Bressol 
L’Olivera 77 48 47 47 47 47 

 
Escola Bressol 
La Devesa 

77 44 48 49 43 48 



Àrea d’Educació i Esports  

Educació 

 Memòria 2017 AJUNTAMENT DE GIRONA 40 

Total 520 321* 304* 315* 294* 316* 

*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 Places de 
cada centre 

Oferta  Oferta  Oferta  Oferta  Oferta  

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Sant Ramon 
Nonat 66 35 37 36 36 34 

El Tarlà 91 53 54 54 53 54 

Total 157 88 91 90 89* 88* 

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

Places d’escola amb conveni a escoles bressol privades 

 
Centres 
Privats 
 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Places 
centres Oferta  Places 

centres Oferta  Places 
centres Oferta  Places 

centres Oferta  Places 
centres Oferta 

36 18* 23 14* 24 16* 32 16 32 16 

 

Seguint la trajectòria d’oferir places d’escola bressol a preus públics a centres privats reconeguts pel 
Departament d’Ensenyament, pel curs 2017-18 s’ofereixen dues places per a infants de 2 anys (que 
segueixen del curs anterior), i dues places per centre, per a infants d’1any.   

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 amb l’import del preu 
públic aprovat per l’Ajuntament per a les escoles bressol municipals -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 2017-18 
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Al següent gràfic podem observar una comparativa dels darrers cinc 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. 

Les dades mostren que es manté el nombre de sol·licituds respecte el curs passat., així com el  
l’oferta de places.  Un 67% de les sol·licituds han estat ateses el que suposa un 5% més que el curs 
anterior i el 33% han quedat en llista d’espera. 

 

Desglossant les dades de cada escola 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 observem que els 
centres amb les llistes d’espera més nombroses son les escoles més cèntriques o de zones de 
creixement de la ciutat: Garbí, La Devesa, L’Olivera, i Tarlà.  

A altres escoles la relació oferta-demanda és més compensada, i poden atendre la majoria de 
sol·licituds.  



Àrea d’Educació i Esports  

Educació 

 Memòria 2017 AJUNTAMENT DE GIRONA 42 

Comparativa de sol·licituds / llistes d’espera de les escoles bressol 
municipals 

Els gràfics següents mostren l’evolució de les sol·licituds rebudes i les llistes d’espera dels darrers 
quatre anys, a cada una de les escoles bressol municipals: 

 

A l’escola bressol Baldufa s’observa una disminució de sol·licituds tant al servei d’escola bressol de 
tot el dia com el de Baldufa matins. Això fa que la llista d’espera d’infants de primera opció aquest 
darrer curs hagi estat nul·la.   

Aquest mateix fet es repeteix a l’escola bressol Cavall Fort i l’escola bressol El Pont. 

L’ocupació d’aquest centres ha estat del 98% durant tot el curs degut a les sol·licituds presentades 
fora termini i les sol·licituds de segona o tercera opció.  

A les escoles bressol més cèntriques, el Tren i en menor mesura la Devesa, són les úniques on 
s’observa un creixement en el nombre de sol·licituds i en conseqüència augmenta la llista d’espera.  

Les escoles bressol Garbí i l’Olivera, tot i que baixa lleugerament la demanda, mantenen un elevat 
nombre de sol·licituds en llista d’espera. 

Cal tenir en compte que les llistes d’espera que s’observen al finalitzar el procés de preinscripcío i 
matriculació, el mes de juliol (dades dels gràfics), canvien considerablement el mes de setembre 
degut als nombrosos canvis que es produeixen durant l’estiu.  Alguns dels motius són: 

▪ 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.  



Àrea d’Educació i Esports 

Educació  

AJUNTAMENT DE GIRONA Memòria 2017 43 

▪ 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. 

 

 

1.6.2. 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 espai 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. Degut a la mobilitat, el nombre total de famílies amb nadons 
ha estat de 17 famílies. 

▪ 12 famílies amb infants d’1 a 3 anys. El nombre total de famílies ateses d’aquesta edat ha 
estat de 15 famílies. 

S’han realitzat un total de 62 sessions, de les quals: 2 sessions conjuntes (una a l’inici i l’altra a final 
de curs);  30 sessions han estat amb el grup de famílies amb infants d’1 a 3 anys i 30 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. 

Valoració del serves Estones  

Índex de satisfacció 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Quantitat d’enquestes 
rebudes 17 20 16 15 32 
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Valoració general de l’espai 9,70 9,4 9.6 9,5 9,7 

Temes tractats/activitats 9,10 9,0 9,3 9 9,5 

Professionals 9,70 9,5 9,5 10 9,8 

Respecte al teu o teva filla, 
temes relacionats amb 
criança 

9,30 9,6 9,3 9 9,5 

Respecte a tu com a mare o 
pare 9,20 9,0 9,2 8,4 9,8 

Valoració mitjana 9,40 9,3 9,4 8,7 9,7 

Diferencial global  0,32 -0,1 0,1 -0,7 1,0 

 

La valoració que fan les famílies d’aquest servei és molt positiva, amb poques diferències  
significatives entre els diferents anys. Aquest darrer curs ha augmentat 1 punt el nivell de satisfacció. 

1.6.3. 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. 

▪ VIII Jornada 0-6, amb el tema “Teixint vincles”, 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 s’ha mantingut any darrera any, sobrepassant les 200 persones, 
aforament màxim de l’auditori de la Mercè.  

▪ Projecte pilot a la zona Devesa-Güell, amb la participació de diferents professionals de les 
escoles bressol Querubí i la Devesa i les escoles d’infantil i primària Joan Bruguera i 
Eiximenis. Aquest curs s’ha incorporat l’escola Maristes. Tot i que l’avaluació ha estat molt 
positiva, les dificultats de ser administracions diferents, i la logística (horaris, calendari,...) fa 
replantejar aquest treball de cares al curs vinent.   

Per tal de millorar l’educació 0-3 a nivell de ciutat es realitzen diferents accions que ajuden a conèixer, 
apropar i coordinar els centres d’educació infantil 0-3 de la ciutat: 

• Formació: adreçada a professionals de totes les escoles bressol i llars d’infants de la ciutat. 
Aquesta formació afavoreix una cultura compartida tant a nivell pedagògic com d’experiència 
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professional de l’educació 0-3 anys. Aquest curs el tema ha estat el treball en equip, l’hem 
tractat en 3 conferències i hi han participat una vuitantena d’educadores i educadors. 

• Recurs educatiu: Vivim la música a les escoles bressol. Amb la participació de l’escola 
Santa Eugènia i l’Escola Municipal de Música. En aquest recurs hi han participat 13 escoles 
bressol de la ciutat.  

Ambdós propostes han estat molt ben valorades pels participants. 

1.7. Ajuts i subvencions  

1.7.1. Programa de subvencions als centres educatius 
El Programa de subvencions als centres educatius de la ciutat de Girona, agrupa 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.  

Aquesta convocatòria inclou la subvenció per a la igualtat d’oportunitats,  la subvenció per als  
desplaçaments per participar en activitats del programa de Recursos Educatius,  subvenció “Activa el 
teu Pati”,  subvenció per l’ús de l’Auditori de Girona i subvenció “Activa el teu Projecte”. 

Ajuts als centres educatius 

Programa 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Igualtat d’oportunitats 37 37 39 34 34 

Ús de l’Auditori de Girona  4 6 5 6 

Desplaçaments per a activitats del 
programa de Recursos Educatius 5 6 5 9 9 

“Activa el teu projecte”   16  - 

 “Activa el teu pati”    9 12 

Import dels ajuts als centres educatius 

Programa 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Igualtat d’oportunitats 65.000 € 65.000 € 65.000 € 65.000 € 76.980 € 

Ús de l’Auditori de Girona*  - - - - 

Desplaçaments per a activitats del 
programa de Recursos Educatius 2.627 € 1.705 € 2.520 € 5.000 € 3.792 € 

 “Activa el teu pati”    9.000 € 9.000 € 
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*L’aportació d’aquesta convocatòria és en espècies: ús gratuït de l’Auditori  

1.7.2. Altres ajuts a activitats educatives 
Durant l’any s’han atorgat subvencions específiques a centres i entitats de la ciutat com a 
col·laboració en els seus projectes. Durant l’any 2017 s’han concedit 19 ajuts diferents per un import 
total de 28.605,70 €. 

1.8. Altres accions 

1.8.1. Pla Local d’Infància i Adolescència (PLIA) 
El pla local d’infància i adolescència (PLIA) va constituir, el juliol de 2017, el grup motor format pels 
responsables tècnics dels diferents àmbits d’actuació del pla (educació, promoció econòmica, esports, 
cultura, mobilitat, salut, joventut, serveis socials). 

El grup motor ha iniciat un treball transversal amb els àmbits municipals implicats per tal de fer el 
seguiment de les actuacions contemplades al pla. 

El pla s’executa a partir dels criteris següents:  

▪ Abastar tota la infància i adolescència de Girona 
▪ Comprendre la diversitat del col·lectiu d’infants i adolescents 
▪ Donar resposta a les necessitats detectades 
▪ Atendre les necessitats de les famílies dels infants i adolescents 
▪ Potenciar la coordinació entre els diversos serveis 
▪ Optimitzar els recursos existents 
▪ Establir una organització i un sistema de treball efectiu 
▪ Incorporar un sistema estable i compartit de recollida de dades i actuacions  
▪ Adequar els serveis i recursos municipals al nou marc legislatiu 
▪ Incorporar la perspectiva de la infància a totes les polítiques municipals 

1.8.2. Ciutat Amiga de la Infància 
Des del Servei d’Educació es continua impulsant les accions vinculades al manteniment del segell 
CAI, obtingut l’any 2016. El Pla Local d’Infància i Adolescència de Girona, la creació del Consell 
d’Adolescents, la consolidació del Consell d’Infants de Girona o la participació en actuacions 
proposades per UNICEF són algunes de les principals actuacions dutes  a terme. 

1.8.3.  2a Setmana de la Ciutat Educadora 
L’any 1990 Girona va signar la Carta de Ciutats Educadores i va adquirir el compromís de treballar 
per fer de l’educació l’eix transversal de les polítiques locals, reforçant el potencial educador de les 
actuacions i programes de salut, medi ambient, urbanisme,  mobilitat, cultura, esports,....El 1992 es va 
constituir l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE) de la qual la ciutat de Girona n’és 
membre.  

Per segon any consecutiu, l’Ajuntament de Girona va impulsar, conjuntament amb diverses entitats de 
la ciutat, la Setmana de la Ciutat Educadora, del 27 de novembre al 3 de desembre amb la voluntat 
de consolidar-la i promoure que, malgrat que la Ciutat Educadora és un objectiu permanent, durant 
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uns dies sigui una vivència a la ciutat amb la implicació dels diferents agents de la ciutat (entitats, 
centres educatius, famílies, institucions,...)... 

En aquesta segona Setmana de la Ciutat Educadora es van programar 28 activitats obertes a la 
ciutadania. Entre les principals activitats a destacar hi ha el lliurament de la Beca Premi d’Europa, la 
constitució del nou Consell d’Adolescents de Girona, la  renovació dels membres del Consell d’Infants 
de Girona, la sessió plenària del Consell Municipal d’Educació en què es va presentar el resultat del 
procés deliberatiu sobre la planificació educativa a la ciutat, la sessió plenària del Consell Municipal 
de la Formació Professional i Ocupacional de Girona, la Jornada de la Xarxa de Ciutats Educadores 
de les Comarques Gironines o l’acte de celebració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora. 

L’objectiu és concentrar una oferta de propostes amb el denominador comú de l’educació a la ciutat al 
voltant del dia 30 de novembre, data en què es commemora el DIA INTERNACIONAL DE LA CIUTAT 
EDUCADORA i que celebren les més de 490 ciutats membres de l’Associació Internacional de Ciutats 
Educadores (AICE), de la qual Girona en forma part.  

Dia Internacional de la Ciutat Educadora (30 de 
novembre) 
L’acte de celebració del Dia Internacional es va fer sota el lema El dret a la ciutat educadora proposat 
per l’AICE. Aquest lema volia contribuir a què la ciutat faciliti les oportunitats de millora de la qualitat 
de vida personal i democràtica dels seus habitants i la millora de l’espai públic en el qual 
desenvolupar en plenitud la ciutadania.   

L’acte va consistir en un reconeixement a la ciutadania amb la participació de persones voluntàries, 
relacionat amb els valors i la ciutat educadora; una actuació musical, i una lectura del manifest dels 
alcaldes i alcaldesses de l’AICE.  

Jornada de la Xarxa de Ciutats Educadores de les 
Comarques Gironines (XCECG)  
En el marc de la Setmana es va realitzar la primera edició de la Jornada de la Xarxa de Ciutats 
Educadores de les Comarques Gironines (XCECG), que es va constituir l’any 2016 i de la que, en 
formem part Banyoles, Cassà de la Selva, Figueres, Olot, Palafrugell, Palamós, Ripoll, Salt, Santa 
Coloma de Farners i Girona; tots membres de l’AICE i que compartim l’interès i el compromís per 
desenvolupar i potenciar l’educació com a eix transversal de les polítiques locals.  

La ciutat de Girona va acceptar la coordinació de la Xarxa durant el primer any de funcionament, amb 
l’acord d’anar assumint aquesta coordinació rotativament cada any un municipi de la Xarxa.  

Un dels compromisos de la Xarxa va ser l’organització d’una Jornada anual convidant a tots els 
municipis de les comarques gironines amb l’objectiu de créixer com a xarxa i, sobretot, d’intercanviar 
experiències, donar a conèixer el compromís de les ciutats educadores i compartir polítiques 
municipals que impulsin l’educació en el seu sentit més ampli entenent l’educació com un procés 
integral que ha d’implicar a tota la ciutadania en qualsevol lloc i en qualsevol moment del seu cicle 
vital.  

Girona va organitzar la jornada que va comptar amb una taula rodona sota el títol “La ciutat canvia les 
persones o les persones canvien la ciutat?”, en què persones diverses persones expertes van parlar 
sobre educació, es va celebrar la 1a Assemblea de la XCECG amb l’assistència dels municipis 
membres de la xarxa gironina, i es va desenvolupar un espai d’informació i orientació sobre l’AICE i la 
XCECG a municipis gironins interessats a adherir-se als compromisos de Ciutat Educadora. 

A la jornada hi van assistir 61 persones, entre les quals hi havia representants polítics locals 
(alcaldes/esses i regidors/es) i tècnics/ques municipals, que representaven 24 municipis gironins. 
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Programa de la 2a Setmana de la Ciutat Educadora 
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11.30 - 12.30 h Lliurament de la BECA PREMI D’EUROPA a  l’Institut 
Santiago Sobrequés 
Lloc: Institut Santiago Sobrequés 
 

18.30 - 20.30 h SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA 
FORMACIÓ PROFESSIONAL I OCUPACIONAL DE GIRONA 
Lloc: Centre d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO), c/ Alfons Moré, de Salt 
ACTE OBERT AL PÚBLIC 
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18.00 - 20.00 h CINEFÒRUM  
Projecció de la pel·lícula “Gran Torino”, dirigida per Clint Eastwood (2008), i 
debat. 
A càrrec de:  Ignasi-Ma  Anzizu, prevere i de Joaquim Rodríguez, regidor de 
l’Ajuntament de Girona i membre del CEM 
Organitzat per: Consell Municipal d’Educació (CEM) 
Lloc: Museu del Cinema de Girona 
ACTE OBERT AL PÚBLIC 

 

18.30 - 20.00 h ACTE DE RENOVACIÓ DE MEMBRES DEL CONSELL 
D’INFANTS DE GIRONA I DE CONSTITUCIÓ DEL CONSELL 
D’ADOLESCENTS DE GIRONA 
Lloc: Centre Cultural La Mercè 
ACTE OBERT AL PÚBLIC 
 

http://consellfpog.entitatsgi.cat/
http://www.museudelcinema.cat/cat/agenda_fitxa.php?idReg=7771&categ=&data=28/11/17
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JORNADA DE LA XARXA DE CIUTATS EDUCADORES DE LES 
COMARQUES GIRONINES 
9.30 - 11.30 h  Taula rodona:“La ciutat canvia les persones o les persones 
canvien la ciutat ?” 
Organitzat per: la Xarxa de Ciutats Educadores de les Comarques Gironines 
Lloc: Biblioteca Carles Rahola 
ACTE OBERT AL PÚBLIC 
 
9.30 - 11.00 h GUIA BÀSICA PER EMPRENDRE (*) 
“Què cal saber per iniciar un projecte empresarial” 
Organitzat per: Girona Emprèn, servei municipal de suport a l’emprenedoria 
Lloc: Girona Emprèn, c/ Tarragona, 40  
OBERTA AL PÚBLIC. AFORAMENT LIMITAT.  
 
19.00 h    DIA DE L’APRENENT 
Conferència : L’efectivitat del treball en xarxa: “Què ens ha ensenyat els primers 
anys de treball de la Xarxa European Basic Skills Network?”  
Organitzat per: l’Associació Catalana per a l'Educació, la Formació i la Recerca 
(ACEFIR) 
Lloc: Casa de Cultura de Girona. 
ACTE OBERT AL PÚBLIC 

 
SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ (CEM) 
18.00 h  1a part: Presentació del resultat del procés deliberatiu entorn de la 

planificació educativa a la ciutat de Girona: per a un model 
d’escolarització més equitatiu en l’accés i en el resultat. 

19.00 h   2a part: SESSIÓ PLENÀRIA del CEM 
  Lloc: Escola Oficial d’Idiomes. 
 ACTE OBERT AL PÚBLIC 
 
20.30 h  LLIBRÀLEGS III (*) 
Organitzat per: servei municipal de Biblioteques 
Lloc: Biblioteca Just M. Casero 
ACTIVITAT OBERTA A PÚBLIC ADULT. ACTIVITAT NO GRATUÏTA. 
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17.30 h  LA PETITA CASA DE CULTURA. VISITA I TALLER FAMILIAR A 
L'EXPOSICIÓ “EL BUIT SOBRE EL PLE” DE DOMÈNEC FITA (*) 
Organitzat per: Casa de Cultura de Girona 
Lloc: Casa de Cultura  
ACTIVITAT ADREÇADA A INFANTS DE 3 A 12 ANYS 
INSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA I GRATUÏTA 
 
 
18.30 – 19.30 h Acte de Celebració del DIA INTERNACIONAL DE LA CIUTAT 
EDUCADORA :  El dret a la ciutat educadora 
-Reconeixement a la ciutadania: valors i ciutat educadora 
-Actuació de la coral “La Geriona” 
-Lectura del manifest dels alcaldes i alcaldesses de l’Associació Internacional de 
les Ciutats Educadores. 
Lloc: Plaça del Vi 
ACTE OBERT AL PÚBLIC 
 

http://www2.girona.cat/ca/ciutateducadora/inscripcions
http://www.girona.cat/agenda/cat/agenda_fitxa.php?id=9992&ta=age&jsback=1
http://www.acefir.cat/wp-content/uploads/2017/03/Dia-de-lAprenent-programa.pdf
http://bibliotequesdegirona.cat/activitats_fitxa.php?idReg=8081
https://casadecultura.org/contingut/106/families


Àrea d’Educació i Esports  

Educació 

 Memòria 2017 AJUNTAMENT DE GIRONA 50 

D
iv

en
dr

es
 - 

1 
de

 d
es

em
br

e 

 
 
10.00 - 14.00 h DIA MUNDIAL DE LLUITA CONTRA LA SIDA. Estand 
informatiu. (*) 
Organitzat per: SALUTACCIÓ (Taula de Promoció de la Salut de la ciutat de 
Girona) 
Lloc: Rambla de la Llibertat 
 
16.00 h   LLIURAMENT DE LA GUIA TURÍSTICA DE GIRONA EN XINÈS 
A càrrec de: alumnes de l’Escola La Salle 
Lloc: Oficina de turisme 
ACTIVITAT OBERTA AL PÚBLIC 
 
17.00 – 19.00 h   ART I TECNOLOGIA. PINTEM AMB ROBOTS (*) 
Organitzat per: Associació Ingenium Creatiu 
Lloc: Centre Cívic Barri Vell.   
ACTIVITAT OBERTA GRATUÏTA ADREÇADA A  PÚBLIC FAMILIAR.  
 

http://www2.girona.cat/ca/salut
http://ingeniumcreatiu.cat/
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9.00 – 14.00 h ESCOLA DE COSTURA, PATRONATGE I DISSENY (*) 
Organitzat per: Qstura 
Lloc: QSTURA. Av. Lluís Pericot, 33 
ACTIVITAT OBERTA AL PÚBLIC GENERAL. ACTIVITAT NO GRATUÏTA. 
  
11.00 h   CONTENADONS: “LA MEDUSA PERDUDA” (*) 
Organitzat per: Servei Municipal de Biblioteques 
Lloc: Biblioteca Salvador Allende 
ACTIVITAT ADREÇADA A FAMÍLIES AMB INFANTS D’1 A 3 ANYS.  
ACTIVITAT GRATUÏTA. 
 
11.00 h   ANEM A... DESCOBRIR LA GIRONA JUEVA (*) 
Organitzat per: La Caseta-Serveis Educatius i Patronat Call de Girona 
Lloc: Museu d’Història dels Jueus 
ACTIVITAT OBERTA AL PÚBLIC . INSCRIPCIÓ GRATUÏTA OBLIGATÒRIA 
 
11.00 – 12.00 h TALLER DE FAMÍLIES: “Tenen sexe les joguines i els 
contes?” 
Organitzat per: Ajuntament de Girona (Pla de gènere) 
A càrrec de: Cristina Vila, sociòloga 
Lloc: Centre Cívic Barri Vell 
ACTIVITAT GRATUÏTA ADREÇADA A FAMÍLIES AMB INFANTS DE 0-6 ANYS. 
AFORAMENT LIMITAT.  
 
11.30 h  TALLER DE CREACIÓ DE CALENDARIS D'ADVENT (*) 
Organitzat per: Museu d’Art de Girona 
Lloc: Museu d’Art de Girona 
ACTIVITAT ADREÇADA A INFANTS DE 6 A 12 ANYS. ACTIVITAT NO 
GRATUÏTA. 
 
12.30 h   “CONTES DE LA LLUNA, SOTA LES ESTRELLES” (*) 
Organitzat per: Servei Municipal de Biblioteques 
Lloc: Biblioteca Ernest Lluch 
ACTIVITAT ADREÇADA A FAMÍLIES AMB INFANTS A PARTIR DE 2-3 ANYS. 
ACTIVITAT GRATUÏTA. 
 
17.00 – 18.00 h   VISITA PEDAGÒGICA COMENTADA A L’EXPOSICIÓ 
“JERUSALEM ID” (*) 
Organitzada per:  Bòlit 
A càrrec de: Maria Salicrú-Maltas, mestra i membre de Mapasonor  
Lloc: Bòlit La Rambla, Sala Fidel Aguilar 
ACTIVITAT ADREÇADA A TOTS ELS PÚBLICS.  
INSCRIPCIÓ GRATUÏTA PRÈVIA 
 
18.00 h  TALLER:  “DEIXALLES MUTANTS (+5)” (*) 
Organitzat per: CaixaForum 
Lloc: CaixaForum. c/Ciutadans, 19  
ACTIVITAT OBERTA A PÚBLIC FAMILIAR. ACTIVITAT NO GRATUÏTA. 
 
19.00 h VISITA COMENTADA A L’EXPOSICIÓ “CINEMA I EMOCIONS. UN 
VIATGE A LA INFÀNCIA” (*) 
Organitzada per:  CaixaForum Girona.  
Lloc: CaixaForum. c/Ciutadans, 19  
ACTIVITAT OBERTA AL PÚBLIC. ACTIVITAT NO GRATUÏTA. 
 
 

http://qstura.cat/
http://www.bibliotequesdegirona.cat/infantil/index.php?pag=agenda&idReg=7961
http://www.museuart.com/event/mda-en-familia-taller-de-calendaris-dadvent/
http://www.bibliotequesdegirona.cat/infantil/index.php?pag=agenda&idReg=7947
http://www.bolit.cat/cat/programacio/exposicions/jerusalem-id/activitats.html#m_2684
http://agenda.obrasocial.lacaixa.es/ca/-/basura-mutante-2017?centros=caixaforum-girona&result=true
http://agenda.obrasocial.lacaixa.es/ca/-/expo-cine-y-emociones-gir
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12.00 h  Concert de SUSANA SHEIMAN TRIO (*) 
Organitzat per: Museu d’Història de Girona 
Lloc: Museu d’Història de Girona 
ACTIVITAT OBERTA AL PÚBLIC. AFORAMENT LIMITAT.  
ACTIVITAT NO GRATUÏTA. 
 
 
 
 
 

D
U

R
A

N
T 

TO
TA

 L
A

 S
ET

M
A

N
A

 
 

 
EXPOSICIÓ TEMPORAL: “A LA TAULA D’ESTELINA”. L’alimentació jueva a 
l’edat mitjana (*) 
Museu d'Història dels Jueus 
De dimarts a dissabte, de 10 a 18 h. Dilluns, diumenges i festius: de 10 a 14 h 
ACTIVITAT OBERTA AL PÚBLIC. ACTIVITAT NO GRATUÏTA, EXCEPTE 
DIUMENGE 3 (ENTRADA LLIURE) 
 
EXPOSICIÓ: “TERRA DE SOMNIS” (*) 
Caixaforum 
Organitzat per: Fundació Vicente Ferrer i Caixaforum Girona / Espai de 
Solidaritat /CeDRe de la Coordinadora d’ONG solidàries. 
ACTIVITAT ADREÇADA A TOTS ELS PÚBLICS. ACTIVITAT GRATUÏTA. 
 
EXPOSICIÓ “JERUSALEM ID” (*) 
Bòlit La Rambla, Sala Fidel Aguilar 
ACTIVITAT ADREÇADA A TOTS ELS PÚBLICS. ACTIVITAT GRATUÏTA. 
 
EXPOSICIÓ “IRREPETIBLE” (*) 
Bòlit, Centre d’Art Contemporani,  Pl. del pou rodó, 7-9 
ACTIVITAT ADREÇADA A TOTS ELS PÚBLICS. ACTIVITAT GRATUÏTA. 
 
EXPOSICIÓ “LLUM! LA LLANTERNA MÀGICA I LA IMATGE DIGITAL” 
Museu del Cinema. C/Sèquia, 1 
ACTIVITAT ADREÇADA A TOTS ELS PÚBLICS. GRATUÏTA. 
 
(*) Activitat organitzada per una entitat/servei membre de la Taula de 
Coordinació de Recursos Educatius de la Girona.  
 

1.9. 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 € 

3.896.938 3.360.005 713.000 105.000 8.074.943 

 

http://www.girona.cat/museuhistoria/cat/agenda_activitat.php?idReg=383
http://www.girona.cat/call/cat/agenda_fitxa.php?idReg=7212
http://agenda.obrasocial.lacaixa.es/ca/-/expo-tierra-de-suenos-gir
http://www.bolit.cat/cat/index.html
http://www.bolit.cat/cat/index.html
http://www.museudelcinema.cat/cat/exposicions.php?idReg=7346
http://www2.girona.cat/ca/caseta_taulacoordinacio
http://www2.girona.cat/ca/caseta_taulacoordinacio
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1.10.  Educació musical 

1.10.1. 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. 

1.10.2. Persones usuàries 

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 : 

 47 audicions instrumentals.   

 11 Concerts de conjunts orquestrals i de conjunts instrumentals.  

 9 Concerts Corals 

 Aquests concerts i audicions s’han realitzat a diferents llocs de la ciutat:  Auditori-Palau de 
Congressos, CC La Mercè, Biblioteca Carles Rahola, Museu d’art,  Auditori Martí Pol, Centre 
Cívic del barri Vell i la pròpia Escola Municipal de Música. 

Dia concertant 

El 18 de febrer va ser un dia ple de concerts realitzats al CC La Mercè i al Centre Cívic Barri Vell:  

11.00 h els grups de sensibilització de l'escola van delectar-nos amb la cantata "La formigueta 
que anava a Jerusalem". La direcció musical va anar a càrrec de la Fina Sirvent amb l'ajuda de 
les professores de Sensibilització, Laura Serra, Montse Frigoler (piano), i Almudena Jambrina 
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(oboè). També van col·laborar tres noies de la Geriona Juvenil que van explicar el conte i van 
cantar les veus solistes: la Magali Soler, la Julia Piñuel i la Mariona Navarro. 
 
12.00 h el conjunt de corda d’adults Stringjunts, dirigits per Pau Ferrer; i el combo jazz, dirigit 
per Enric Canada, van oferir un concert variat i amè abans d’anar a dinar. 
 

16.00 h  per la tarda van obrir la tanda de concerts les orquestres infantil i juvenil de vent, dirigits 
per en David Canet i l'Enric Masriera, que ens van mostrar la bona feina feta des de l'inici de curs. 

  
17.30 h  l'orquestra infantil Pizzicato i l'orquestra juvenil Béla Bàrtok, varen tocar els seus 
repertoris treballats des del principi de curs, l'orquestra infantil dirigits per la Núria Rodríguez, va 
entusiasmar amb els seus tocs d'humor i un repertori que anava des de Catalunya fins a la Xina, 
l'orquestra juvenil dirigits per en Joan Alfaras va tocar obres tradicionals americanes, molt ben 
arranjades per el compositor Bruce Healey. 

19.00 h els combos Folk i Joves van entusiasmar al públic amb un repertori vibrant i ple 
d'emocions, els combos dirigits per en Pere Coma i l'Enric Masriera estan enfocats a aglutinar 
joves i adults en una proposta fresca de músiques variades i actuals 

18.00 h els grups de flautes de bec i guitarres es varen trobar al Centre Cívic del barri vell. Els 
grups de guitarres dirigits per la Emma Tura van interpretar peces tradicionals i de famosos 
guitarristes, i els grups de flautes de bec dirigits per la Rosa Corella van tocar una selecció de 
peces clàssiques i alguna sorpresa més moderna.  

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. 

L’activitat lectiva d’aquest projecte que realitza l’EMM a l’escola de Santa Eugènia amb l’alumnat de 
3r, 4t, 5è i 6è de primària s’ha concretat amb: 

▪ Classes de Cant Coral a càrrec de la professora de l’escola de Santa Eugènia, Anna Agudo. 
▪ Classes d’instrument els divendres al matí: Flauta de bec, a càrrec de la Rosa Corella, Orff, a 

càrrec d’en Pere Coma i Guitarra, a càrrec de l’Emma Tura. 
 

Com el curs passat, hi haurà una coral extraescolar per l’alumnat que tingui més aptituds i ganes de 
participar-hi que anirà a càrrec d’en Pau Ferrer i d’un grup de flautes a càrrec de la Rosa. 

Aquest curs s’ha realitzat les següents activitats: 22 de desembre: Concert coral al CC La Mercè, 7 
d’abril: 5è concert de barri al Centre Cívic Sant Narcís, 31 de maig: Tots Junts a Cantar i el 2 de juny: 
el concert de final de curs a l’Auditori-Palau de Congressos. Al final del concert es dedica una cançó a 
la Núria Terés com a impulsora del projecte. 

Col·laboració del Projecte Montsalvatge amb les Escoles Bressol 

Els mestres de música de l’escola Santa Eugènia porten l’alumnat a fer concerts a les diferents escola 
bressol de Girona per tal de treballar els valors de compartir, treball cooperatiu, l’escolta i el respecte 
entre companys. 

Les següents Escoles Bressol es van apuntar a l’activitat: 

Centre Responsable Curs Grups Alumnes 

EB Baldufa Raquel Durán P2 4 72 
EB Cavall Fort Ma Angels Casamayor P2 3 50 
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Llar d'infants El 
Tarlà Anna Huix P2 3 54 

LLar d'infants Cel 
Blau Susana Puig P2 2 34 

EB El Pont Rosa Ribas P2 2 18 
EB El Tren Rosa Ribas Masot P2 1 38 
Llar d'infants Ninots Maite de Puig P2 1 20 
Llar d'infants L'Arc 
de Sant Martí ANA BOHER P2 1 16 

EB Garbí Anna Durà P2 5 70 
EB L'Olivera Imma Gubau P2 1 47 
Llar d'infants 
Castells i Cavallers Susan Triviño P2 2 40 

EB La Devesa Rosanna Vehi P2 5 77 

Teypi Marta Arumi  2 30 

Total     32 566 

Finalment es van dur a terme les actuacions a les següents Escoles Bressol: 

Oferta de l'escola Santa 
Eugènia 
 

    Data concert Escola bressol 

Curs Professor   
2n Anna 26 d'abril Tarlà 

5è Anna 27 d'abril Ninots 

4t Josep 26 d'abril Tren 

6è Josep 24 de Maig Olivera 

XVII edició del Cicle d’escoles de música “Girona, Temps de Flors” 

20 de maig: enguany al CC La Mercè. Escoles participants: Aula musical, Conservatori de Badalona, 
EMM, Projecte Montsalvatge, Montessori, Musiquemcor de les Planes de Hostoles, Sol de solfa,  
Preludi, Temps de música, Sant Gregori i Besalú. 

Col·laboració de l’EMM amb la Creu Roja 

L'EMM va firmar un conveni de col·laboració amb Creu Roja per donar suport al projecte "Aliança 
Humanitària per a l'alimentació infantil".  
 
Aquest projecte té l'objectiu de garantir una alimentació saludable als infants de Catalunya en situació 
de gran vulnerabilitat. Aquesta ajuda es concreta en beques menjador a primària, targetes 
d'alimentació infantil, kits d'alimentació infantil, etc.   

Els concerts que s’han realitzat i on els assistents han pogut fer un donatiu han estat: 

▪ Cantata Giuseppe Tempo. Dimarts 30 de maig a les 18.30 h a l'Auditori Palau de Congressos  
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▪ Participació al Festival Simfònic. Dissabte 10 de juny a les 18 h al Museu d'Art de Girona  

▪ Concert final de curs de les Corals del Projecte Geriona. Dimarts 13 de juny a les 19 h a 
l'Auditori de La Mercè. 

▪ Concert final de les orquestres de vent. Dimarts 20 de juny a les 18.30 h a l'Auditori de La 
Mercè.  
 

Quantitats que vam recaptar en cada un dels concerts: 
▪ 30/05/2017 Auditori de Girona: Vam tenir 43 donatius per un import total de 367,52 €. (8,55 

€/donació) 

▪ 13/06/2017 La Mercè: Vam tenir 34 donatius per un import total de 311,36 €. (9,16 €/donació) 

▪ 20/06/2017 La Mercè: Vam tenir 39 donatius per un import de 310,31 €. (7,96 €/donació) 

  El total de la participació és de: 116 donacions per import de 989,19 €. (8,53 €/donació) 

L’estranya història de Giuseppe Tempo 

30 de maig: L'Auditori-Palau de Congressos ens va obrir les seves portes i l’alumnat de cant coral de 
l'escola van interpretar el muntatge musical de l’”Estranya història de Giuseppe Tempo”, acompanyats 
per el professorat de l'escola i dirigits per l'Imma Pascual. La narració va anar a càrrec de quatre 
alumnes grans de cant coral. 

Concert conjunt de la coral Farinera i Vergelitana 

11 de juny: Concert coral Vergelitana i Farinera al monestir de St Miquel de Cruïlles 

Concert a la Biblioteca Carles Rahola 

19 de juny: El concert va anar a càrrec de l’Stringjunts i el combo folk i van interpretar un repertori variat, 
des de tangos, peces del barroc, cançons tradicionals i bandes sonores. Tot un èxit!! 

Concert de les orquestres de vent 

20 de juny: Esplèndid concert el que ens van oferir les orquestres de vent al Centre Cultural de la 
Mercè. L’orquestra infantil Pizzicatto, dirigida per David Canet i Irene Ferrer i l’orquestra juvenil Britten, 
dirigida per l’Enric Masriera van oferir un repertori molt variat i van interpretar peces de Beethoven, 
cançons tradicionals i alguna sorpresa més moderna.  

Jornades de formació per a docents 

3, 4 i 5 de juliol: Organitzat per l'Espai Marfà, l'Escola Municipal de Música de Girona i Girona Cultura, 
les jornades estan adreçades a professorat d'Infantil i Primària, Secundària i d'escoles de música.  
 
L'objectiu de l'escola d'estiu és dotar la ciutat de Girona d'unes jornades de formació per a docents de 
música per tal d'enriquir la seva formació i donar-los recursos per aplicar d'una manera pràctica a l'aula.  
 
Les jornades proposen itineraris segons el perfil professional dels docents i ofereixen diferents activitats i 
tallers. També s'hi inclou una sessió de presentació de projectes que es planteja com un espai de 
coneixement i d'intercanvi.  
Activitat de formació reconeguda pel Departament d'Ensenyament amb una certificació de 20 hores.  
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Nadales al peu de la Catedral 

12 de desembre: varem gaudir dels grups corals de primer i segon de Formació Bàsica, que van fer 
una cantada de Nadales al peu de la Catedral de Girona. Dirigits per Pau Ferrer i Imma Pascual.  
Els cantaires van cantar molt bé, i molt motivats acompanyats al piano per en Marc Piqué i a l'acordió 
per la Montse Frigoler.  

Aportació al Projecte Art Integral de l’Escola Àgora 

La col·laboració de l’EMM s’ha concretat en la realització de classe de Cant Coral a l’alumnat de 2n 
curs que va realitzar la professora de l’EMM Ànnia Pons i a partir de setembre 2017 a càrrec de Pau 
Ferrer 

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

XVI Flautada de les comarques gironines 

20 de febrer: Un centenar d'estudiants de flauta travessera d'entre 6 i 15 anys, acompanyats dels 
seus professors, pertanyents a 14 escoles de música de la demarcació, van participar en la 16a 
Flautada de les comarques de Girona. La trobada va ser a Banyoles i va culminar amb un concert a la 
tarda, però prèviament hi va haver assajos per grups i un de general. Totes les activitats van tenir lloc 
a l'Ateneu, en el concert es van interpretar dues peces de manera conjunta i d'altres per grups d'edat. 
L'EMM com cada any va participar amb el seu alumnat de flauta i la col·laboració del professorat de 
l'escola. 

4a Contrabaixada de les comarques gironines 

1 d’abril: gran èxit de participació, una cinquantena de contrabaixistes es van reunir el passat 
dissabte 1 d'abril a la Bisbal d'Empordà per participar en la Contrabaixada d'enguany. A l’alumnat de 
les comarques gironines se li  va sumar alumnat del conservatori de Vic i d'alguns conservatoris de la 
Catalunya nord (França). Per acabar, tots els 50 contrabaixistes junts a l'escenari van interpretar 5 
arranjaments de músiques de dibuixos. El concert també va servir per retre homenatge a Josep Joli i 
Blanch.  

La nit dels museus 

20 de maig: el quartet de trombons i tuba va tocar a la casa Masó i el trio de flautes al Museu 
d’Història. El quartet format per Núria Rodríguez, Joan Casadesús, Joan Barris i Oriol Blesa va 
interpretar:  Harry Potter and the Sorcerer´s Stone  de John Williams,  Down By The Riverside 
tradicional americana, Happy de Pharrell Williams i  Viva la Vida de Coldplay. El trio de flautes format 
per Afra Palahí, Núria Molas i Nil Mongay, van interpretar:  A war Gallimard de C. Gervaise,  
Tamborinada de J.F.Rebel,  Minuet de G. Rossini i  Copycat de J. Rae 

El Festivalot 

28 de maig: el combo de Jazz i el combo Jove van interpretar un repertori fresc i amb molt de ritme a 
la rambla de Girona.      
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Festival simfònic 

10 de juny: Dissabte 10 de juny, trobada al Museu d'Art de Girona per gaudir d'una tarda de música, 
en sintonia amb els més de 100 concerts simultanis arreu de Catalunya organitzats per el festival 
Simfònic, que ja ha arribat a la setena edició. L'orquestra juvenil de corda va tocar una Suite Celta, 
obra inspirada en les sonoritats de la música celta, i els grups de guitarres van tocar músiques de 
diferents estils i procedències. 

Dia Internacional de la Música 

21 de juny: al CC de La Mercè dins els actes del Dia Internacional de la Música el conjunt de corda 
d’adults Stringjunts i el combo folk van oferir un concert molt amè i entretingut, interpretant des de 
tangos, peces del barroc, tradicionals i bandes sonores. L'organització va regalar a tots els participants 
una samarreta molt xula! 

Reconeixement de les millors notes d’ESO 

Finals de juny: el trio de flautes travesseres va participar de l’acte. 

Reconeixement de les millors notes de batxillerat 

3 juliol: reconeixement de les millors notes de batxillerat al saló de descans del teatre municipal. Va 
actuar la Núria Rodríguez amb el trombó i la Jana Gil i la Maria Llausàs amb els clarinets.  

Activitats de les corals Geriones 

Concert del cor Geriona a Barcelona 

6 de gener: el cor Geriona va oferir un concert al teatre SAT de Barcelona dins el cicle EnciSAT! 

Concert de la Geriona infantil i Juvenil amb la Selva Big Band 

7 de gener: la Geriona infantil i juvenil van oferir la II edició d’un repertori de nadales amb gust de 
jazz al teatre de Salt amb la Selva Big Band 

Concert del cor Geriona a l’Auditori Palau de Congressos 

23 de desembre: espectacle nadalenc amb la col·laboració d’un quartet de corda format per professorat 
de l’escola i el pintor Pau Morales, que va començar a crear el seu immens quadre en directe.  

El cor Geriona dins els projecte de Música amb causa 

12 de març: el cor Geriona va participar del projecte de Música amb causa proposat per Irene Roca.  

Concert conjunt del cor Geriona amb el cor Maragall 

Esplèndid concert que es va realitzar el 26 de març al Teatre Municipal de Girona.  

El cor Geriona torna al Oh! happy day 

31 de març: gravació de la cançó Someone like you d’Adele al programa Oh happy day. Especial 
d’amor per Sant Jordi. 
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Concert de les Geriones a Sant Martí de Llémena 

13 de maig: concert de les Geriones a Sant Martí de Llémena. Musicals en acústic. 

Concert de la Geriona Infantil a Sant Llorenç de la Muga 

14 de maig: concert de la Geriona Infantil a Sant Llorenç de la Muga, al casal del poble 

Concert de la Geriona infantil amb els Gossos al Teatre municipal 

27 de maig: col·laboració del cor Geriona Infantil amb els Gossos. Un concert per a públic familiar i 
de totes les edats. Un repertori dinàmic, el millor del seu últim disc, Zenit, junt amb les cançons més 
importants que han format part de la trajectòria del grup. 

Concert de final de curs del projecte Geriona 

13 de juny: concert de final de curs del projecte Geriona al C. C. La Mercè. Trobada imprescindible 
perquè es vegi la continuïtat i evolució dels nens que comencen a infantil i acaben a cor Geriona 

Concert del cor Geriona a Barcelona 

16 de juny: concert del cor Geriona al Jardí dels tarongers, Barcelona. 

Concert del cor Geriona a Torroella de Montgrí 

1 de juliol: concert del cor Geriona a Torroella de Montgrí a l’auditori teatre Espai Ter, dins el cicle 
l’Empordà canta 

Concert del cor Geriona dins el festival Vivaveu 

2 juliol: concert del cor Geriona a l’ermita dels Sants metges dins el festival Vivaveu  

Concert del cor Geriona a Solsona 

16 de juliol: concert del cor Geriona al teatre comarcal de Solsona dins els 36è cicle de concerts 
d’estiu 

Jornada de Geriones a la Casa Mas Batllori 

12 de novembre: trobada a Cornellà de Terri. Una jornada molt intensa i productiva que va servir per 
preparar el nou espectacle de nadal L'ESPERIT DEL NADAL.  

Dia Internacional de la Ciutat Educadora 

30 de novembre: la Geriona va participar en l’acte del Dia Internacional de la Ciutat Educadora.  

L’Esperit de Nadal a Santa Coloma de Cervelló, el Vendrell 

10 i 16 de desembre: concert de la Geriona Juvenil i Cor Geriona dins el Festival de tardor a la Cripta 
de la Colònia Güell de Santa Coloma de Cervelló i al teatre Àngel Guimerà respectivament.  
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L’Esperit de Nadal 

23 de desembre: concert molt emocionat de les Geriones a l’Auditori Palau de Congressos. 
L’espectacle va explicar el conte de l’Scrooge, un home vell i avar que rep la visita de tres fantasmes 
(passat, present i futur).  

Activitats a través del centre de recursos educatius de 
Girona adreçades a les escoles de la ciutat 

XX edició del “Tots Junts a Cantar” 

31 de Maig: 20 anys del “Tots junts a cantar”. El Tuliper de Virginia de Lluís Caballeria i Dolors Gracia 
engresca a tots els nens i nenes. 

Enguany la cantata escollida va ser una efemèride, l'obra El tuliper de la Virgínia que ja s'havia estrenat 
l'any 2002 narra les peripècies d'una nena, la Virgínia, aventura que culmina amb la creació del parc de 
la devesa.  

 
La música original escrita per en Lluís Caballeria va incloure quintet de corda, flauta, oboè, clarinet, 
fagot, percussió, arpa, piano i acordió, interpretats pel professorat de l'escola municipal de música.  
Com cada any la direcció del projecte va coordinar-la l'escola de música a través de la Imma Pascual, i 
en especial agraïment a tots els/les mestres de les escoles que ensenyen els nens i nenes cantaires la 
música i lletra de la cantata.  A flor de pell d'emocions, pel fet de poder després de 20 anys, tornar a 
gaudir junts a l'Auditori Palau de Congressos un concert tant especial per a nosaltres. Més de 1000 
cantaires de vint escoles de Girona. Salt, Fornells i Aiguaviva hi van participar. Aquesta activitat ha estat 
valorada per set escoles amb una nota mitjana de 9 

Aula Oberta. XIX edició 

Aula Oberta:  Com el curs passat, s’ha realitzat a la Biblioteca Carles Rahola amb qui s’ha acordat 
oferir per a cada sessió cinc places gratuïtes per usuaris de la Biblioteca. El nombre de participants 
ha sigut de 90 alumnes i la mitjana d’alumnat per sessió ha sigut de 66 alumnes.   

Dades específiques curs 2016-2017 
(Les dades corresponen a data de novembre 2016, extretes de l’Estadística d’Ensenyament i Dades 
Anuals) 

Usuaris / Programes Formatius  

Gènere 

Curs  Nois  Noies  Total  % Diferencial respecte any anterior 

2016-2017 216 343 559 6,05% 

2015-2016 221 375 595 0,34% 

2014-2015 235 362 597 3,10% 

2013-2014 241 338 579 2,85% 

2012-2013 258 338 596 6,44% 
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Edat 
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 d
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40
 

2016-2017 370 41 10  5   133 

2015-2016 385 60 7  6   137 

2014-2015 394 53 3 4    143 

2013-2014 361 73 2  10   133 

2012-2013 384 38  7  132 35  

Procedència de l'alumnat de l'EMM per zona 

Curs  Fora de Girona 
província 

Resta de Girona 
província Girona ciutat Total 

2016-2017 6 49 504 559 

2015-2016 4 53 538 595 

2014-2015 5 54 538 597 

2013-2014 5 50 525 579 

2012-2013 3 62 531 596 

Procedència de l'alumnat de l'EMM per codi postal de la província de Girona 
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curs 

 
2016-2017 

 
2015-2016 

 
2014-2015 

 
2013-2014 

 
2012-2013 

Girona 17001 35 6,94 47 8,74 44 8,22 42 8,00 44 8,29 

Girona 17002 87 17,26 102 18,96 97 18,13 97 18,48 88 16,57 

Girona 17003 183 36,31 185 34,39 177 33,08 168 32,00 165 31,07 

Girona 17004 33 6,55 34 6,32 37 6,92 37 7,05 35 6,59 

Girona 17005 90 17,86 91 16,91 96 17,94 99 18,86 106 19,96 

Girona 17006 35 6,94 40 7,43 37 6,92 33 6,29 34 6,40 

Girona 17007 41 8,13 39 97,25 47 8,79 49 9,33 59 11,11 

Girona ciutat 504  538  535  525   531   
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Procedència alumnat per CP Girona ciutat  
curs 2016-2017

7%

17%

36%
7%

18%

7%
8% 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 
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 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 

Sensibilització 80 81 101 80 81 101 80 80 100 80 80 100 

Formació 
Bàsica   252 244 96,8 250 254 

 
101,6 

 
297 239 80 216 213 99 

Formació 
Avançada 33 20 60,6 30 24 80 30 31 103 30 21 67 

Música a Mida 27 27 100 30 24 80 70 25 36 170 107 63 

Aula Iniciació             

Aula Oberta  100 66 66 100 58 58 100 57 57 100 59 59 

Grups, 
conjunts...             

C. Geriona 
Infantil 40 32 80 40 38 95 40 36 90 40 36 90 

C. Geriona 
Juvenil 35 24 68,6 35 27 77 35 34 97 30 21 70 

Cor Geriona* 30 23 76,7 30 17 57 30 14 47    

C. Adults  40 43 108 40 49 122 40 48 120 40 45 113 

Girona Banda 
Band          60 0  

Grups 
instrumentals i 
veu 

 
24 

 
15 

 
62,5 

 
30 23 77 27 22 81 18 30 166 

*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. 
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2. Esports 
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2.1. 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. 

2.1.1. Projectes destacats  
• El 2017 s’ha enllestit el Pla Estratègic de l’Esport Local de Girona 2018-2028, que inclou 

el Mapa d’Instal·lacions i Equipaments  Esportius del Municipi (MIEM). Un treball transversal i 
que ha comptat amb la participació de tots els agents de la ciutat i que ens ha de marcar les 
línies prioritàries d’actuació a seguir tant en matèria d’instal·lacions i infraestructures 
esportives com en la pràctica de l’esport a la ciutat de Girona. 

• S’ha anat desplegant el pla d’accions de la Destinació de Turisme Esportiu, incidint en la 
promoció internacional a través de les xarxes socials específiques de Girona Enjoy Biking, 
Girona Enjoy Running i la creació de la landing page gironaenjoysport.com i hem captat un 
gran esdeveniment de ressó mundial com és la Sea Otter Europe. El festival de la bicicleta 
més important del món ha escollit Girona per celebrar per primera vegada el seu festival 
europeu. La cita va ser un èxit de públic i de participació del sector de la bicicleta. Es 
consolida, amplia espais i empreses participants i repetirà el 2018. Sea Otter Europe Girona 
Costa Brava. 

• S’ha acabat la primera i segona fase del Pla de Foment de l’esport Femení de Girona, 
una de les prioritats del pla de govern d’Esports. Una de les accions que proposa el pla és 
poder captar grans esdeveniments esportius que situïn Girona com a capital de l’esport 
femení. Així, el 2017  Girona ha sigut, per primera vegada, seu de la Copa de bàsquet femení 
i del campionat de Catalunya de grups de Show de patinatge artístic. El 2017 també es va 
sol·licitar la capitalitat del bàsquet femení 2018 a la Federació Catalana de basquetbol i es va 
concedir. 

• Tenint en compte les indicacions del Pla de Foment de l’Esport Femení de destinar un pla 
de recursos per subvencionar aquells clubs i entitats que donin prioritat a la pràctica 
esportiva femenina, s’està posant en pràctica a les diferents convocatòries que es porten a 
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terme (Usos d’Instal·lacions Municipals, subvencions per al desenvolupament de les activitats 
ordinàries dels clubs i de les entitats esportives, subvencions per a participar a curses 
solidàries). 

• La ciutat ha acollit més d’una trentena de curses i marxes populars. Destacar la 4a 
edició de la Cursa de la Dona, que va comptar amb més de 6.500 inscrites. 

• Al llarg del 2017, la ciutat ha acollit esdeveniments esportius de gran renom, 
contribuint a reforçar la projecció de Girona com una ciutat on es gaudeix l’esport i de 
la Destinació de Turisme Esportiu. Els més importants: el Rally Costa Brava, el MIC de 
futbol ( Mediterranean International Cup), El torneig Internacional Costa Brava Girona de 
bàsquet,  la Trailwalker, la Pirinexus 360, MBT Girona, La Tramunbike, la GerunDona, el 
Campionat de Catalunya  absolut de tennis, el Congrés de Judo “Ciutat de Girona”, el 
Campionat de Funky “Ciutat de Girona”, la Cocollona, la Cursa del Carrer Nou, el Girona 
Cicling Festival ( Girona Gran Fondo), La cursa de Muntanya de Girona ( Transgavarres),  
etc… 

• En la línia de donar suport a les entitats esportives del municipi en el desenvolupament 
dels seus programes s’han establert convenis amb 32 entitats per l’ús d’instal·lacions, 30 
entitats han entrat dins la convocatòria de subvencions per activitats esportives ordinàries i 18 
escoles dins la convocatòria per activitats extraescolars. 

• El 2017 el treball del Consell Municipal de l’Esport s’ha centrat molt en el Pla Estratègic 
de l’Esport i el MIEM, creant una comissió específica per a tractar i fer el seguiment de tots 
aquests temes. La intenció el 2018 és reforçar i potenciar el paper del CME. 

• El 2017 s’han continuat les reunions de treball amb els ajuntaments de l’àrea urbana per a 
tractar matèria esportiva i el 2018 renovarem el conveni perquè creiem en el treball en xarxa 
per a donar solucions a les necessitats en matèria esportiva de l’àrea urbana de Girona  

2.2. 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! 

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

▪ Comunicació: web, facebook i twitter 

2.2.1. 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.  
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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. 

Activitats fisicoesportives  

Adreçat a Activitat Instal·lació 

Infants i joves Escola de tennis Zona esportiva de la Devesa 

Adults i gent gran 

Esquena sana Pavelló de santa. Eugènia 

Activitat física terapèutica 
Centre cívic Pont Major 

Pavelló Pont Major 

Ioga  Pavelló Girona-Fontajau 

Activitat física de manteniment 

Escola Verd 

Escola Joan Bruguera 

Escola Pla 

CREC de Sant Daniel 

Adults 

Pilates 

Pavelló Girona-Fontajau 

Escola Pla 

Espai Marfà 

Centre Cívic Barri Vell-Mercadal 

Escola de tennis Zona esportiva de la Devesa 

Manteniment training, tò i gac 
Pavelló de Palau 

Pavelló Girona-Fontajau 

Manteniment training, tò, gac i aerotò 
Espai Marfà 

Pavelló de Palau 

Aerotò 

Pavelló de Palau 

Pavelló Girona-Fontajau 

Escola Pla 

Zumba Pavelló Girona-Fontajau 

Gent gran Gimnàstica dolça 

Pavelló de Palau 

Pavelló de Sta. Eugènia 

Pavelló Girona-Fontajau 
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Germans Sàbat - Taialà 

Activitat física de manteniment Escola Verd 

Inscripcions per franges d’edat 

Edat De 0-2 De 3-9 De 10-16 De 17-64 Més de 65 

 0 26 40 719 245 

Total     1.030 

Inscripcions per procedència 

Procedència Girona ciutat Altres poblacions 

 90,78% 9,22% 

Inscripcions per gènere 

Gènere Dones Homes 

 86,89% 13,11% 

Grau d’ocupació de les places ofertes 

 2016 2017 Diferencial 

Places ofertes 1.196 1.182 -1,17% 

Percentatge d’ocupació 85,20% 87,14% 2,28% 

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

Índex de satisfacció 

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

2016 2017 Diferencial 

Instal·lacions centrals 8,52 8,0 -6,10% 

Activitats en centres 
escolars 7,9 8,0 +1,27% 

Usuaris/àries en pavellons municipals 

 Pavelló 
Palau 

Pavelló Santa 
Eugènia 

Pavelló 
Fontajau 

Zona Esportiva 
Devesa Total 

Escola Esportiva Tennis - - - 86 86 

Manteniment training, to i GAC 72 - 47 - 119 
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Inscripcions activitats per adults 

 CC Barri 
Vell-
Mercadal 

Espai 
Marfà 

Escola 
Pla 

Escola 
Bruguera 

Escola 
Verd 

G. S. 
Taialà 

St. 
Daniel 

Total 

Activitats per 
adults 

58 35 169 44 60 28 12 406 

Total 58 35 169 44 60 28 12 406 

2.2.2. Activitats aquàtiques  
Aquest projecte d’activitats en el medi aquàtic  es porta a terme a 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. 

Activitats aquàtiques 

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 anys Palau i  Sta. Eugènia - Can Gibert del Pla 

Familiarització al medi aquàtic per a 
infants de 4 a 5 anys Palau i  Sta. Eugènia - Can Gibert del Pla 

Iniciació al medi aquàtic per a infants 
de 6 a 7 anys Palau i  Sta. Eugènia - Can Gibert del Pla 

Perfeccionament al medi aquàtic per a 
infants de 6 a 7 anys Palau i  Sta. Eugènia - Can Gibert del Pla 

Iniciació al medi aquàtic per a infants 
de 8 a 10 anys Palau i  Sta. Eugènia - Can Gibert del Pla 

Zumba - - 26 - 26 

Aerotò 16 - 22 - 38 

Pilates - - 55 - 55 

Ioga adults - - 60 - 60 

Gimnàstica dolça 80 34 59 - 173 

Esquena Sana - 19 - - 19 

Ioga gent gran - - 20 - 20 

Manteniment training, tò, gac i 
aerotò 28 - - - 28 

Total 196 53 289 86 624 
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Perfeccionament al medi aquàtic per a 
infants de 8 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 intermedi 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 Sta. Eugènia - Can Gibert del Pla 

Aquatraining  Sta. Eugènia - Can Gibert del Pla 

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

Curs iniciació Palau 

Inscripcions per franges d’edat 

Edat De 0-2 De 3-9 De 10-16 De 17-64 Més de 65 

 73 370 170 335 160 

Total     1.108 

Inscripcions per procedència 

Girona ciutat Altres poblacions 

84,79% 15,21% 

Inscripcions per gènere 

Dones Homes 

61,41% 38,59% 

Grau d’ocupació de les places ofertes 

 2016 2017 Diferencial 

Places ofertes 1.321 1.346 +1,89% 

Percentatge d’ocupació 85,84% 82,32% -4,10% 

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

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

2016 2017 Diferencial 

Activitats aquàtiques 7,25 7,50 +3,45% 

Natació escolar 8,4 8,5 +1,19% 

Usuaris/àries en cursets i activitats 

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

Cursets nens/es 290 320 610 

Escola Aquàtica 30 30 60 

Cursets Adults 142 166 308 

Cursets Gent Gran 80 50 130 

Total 542 566 1.108 

Usuaris/àries Natació Escolar 

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

Bressol - - - 

Infantil 23 80 103 

Primària 120 156 276 

Total 143 236 379 

2.2.3. Activitats d’estiu 
Aquest 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. 

Aquestes activitats es realitzen durant el mesos de juny, juliol i setembre. 

Usuaris/àries per franges d’edat 

De 0-3 De 4-10 De 11-17 De 18-64 Més de 65 Total 

35 179 35 199 36 484 

Usuaris/àries per procedència 

Girona ciutat Altres poblacions 

81,12% 18,88% 
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Usuaris/àries per gènere 

Dones Homes 

72,40% 27,60% 

Grau d’ocupació de les places ofertes 

 2016 
 

2017 
 

% Diferencial 
2016- 2017 

Places ofertes 661 635 -3,93% 

Percentatge 
d’ocupació 

76,85% 76,22% -0,82% 

Índex de satisfacció 

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

2016 
 

2017 
 

% Diferencial 
2016- 2017 

Activitats aquàtiques 7,25 7,30 +0,69% 

Estiu actiu 7,98  8,0 +0,25% 

Usuaris/àries a cada instal·lació esportiva 

Usuaris/àries Piscina Palau Piscina Can Gibert Pavelló Fontajau Total 

Cursets nens/es 75 137 - 212 

Escola aquàtica 12 20 - 32 

Cursets adults 23 28 146 197 

Cursets gent gran 15 28 - 43 

Total 125 213 146 484 

2.2.4. Recursos educatius  
El Servei Municipal d’Esports participa amb la Caseta de la Devesa en el projecte Recursos 
Educatius, portant a terme les xerrades-col·loqui “Normalitzem les diferències en l’esport i l’activitat 
física i L’esport i els seus valors” 

“Normalitzem les diferències en l’esport i l’activitat 
física”  
A partir d’un petit material a treballar pel docent, es realitza al centre escolar una xerrada pràctica. 

És una xerrada per treballar el problema, encara present dins el món esportiu. Es parlarà sobre les 
diferències de gènere, la manca d'igualtat d'oportunitats entre nois i noies, de la falta de respecte per 
les noies esportistes. Es comenta i es motiva l'alumnat perquè no abandoni la pràctica esportiva, 
especialment quan passa de la primària a secundària. 
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Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte, igualtat i tolerància. Durant el curs 
escolar 2016/2017 les escoles que varen participar són les següents: 

Centre Grups Alumnat 

Escola Santa Eugènia 1 23 

Escola Carme Auguet 1 17 

Escola Cassià Costal 2 50 

Total 4 90 

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 Sta. Eugènia 1 23 

Total 1 23 

2.2.5. Fem ciutat... Fem Esport 
El projecte Fem Ciutat... Fem Esport! 2017 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 2017, l’Agenda Esportiva va recollir un total de 228 activitats. 

Un total de 7.868 persones varen participar en les activitats organitzades directament pel Servei 
Municipal d’Esports.  
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Participació de les activitats portades a terme pel SME 

Activitats Participants 

17è Campionat Funky Hip-Hop (participants i públic) 3.518 

32a Jornada de Recreació i Esport (esportistes) 3.000 

V Jornada Esport Femení  1.200 

Matinal Esportiva Girona 10 150 

Total 7.868 

“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 2017, un total de 58 entitats varen participar en l’elaboració del calendari amb un total de 
102 curses i marxes populars. D’aquestes, 31 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 5 les va portar a terme el Servei Municipal d’Esports amb la col·laboració i/o 
coorganitzades  amb entitats i empreses de la ciutat. En el marc de les curses organitzades per les 
associacions de veïns dels barris de Palau, Montililivi, Montjuïc i Fontajau varem organitzar 4 curses 
del CorreBarris Infantil, i una cinquena cursa com a cloenda. 

Gairebé 22.000 persones varen participar en les curses o marxes populars portades a terme a la 
ciutat de Girona, i d’aquestes, un total de 11.317 persones varen participar en les curses organitzades 
directament pel Servei Municipal d’Esports. 

Entre les curses organitzades per diferents entitats i que s’ha donat suport cal destacar-ne:  la 
Trailwalker Girona, la Cursa 10 Km Esports Parra, la Cursa popular Carrer Nou i la Cursa de 
Muntanya de Girona i Transgavarres. 

Curses organitzades pel Servei Municipal d’Esports 

Cursa Data Participants 

21a Cursa Popular “Ciutat de Girona” 10 km i 5 km 7 maig 1.149 

12a Minicursa 7 maig 448 

4a Cursa de la Dona de Girona 24 setembre 6.700 

21è Cros Ciutat de Girona 19 novembre 1.000 

11a Marató per a La Marató de TV3 17 desembre 129 

13a Sant Silvestre de Girona 31 desembre 1.638  

8a Mini Sant Silvestre 31 desembre 112 

CorreBarris Infantil De maig a setembre 141 

Total  11.317 
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Classificacions curses 

Cursa Classificació Femenina Masculina 

21a Cursa Popular “Ciutat de 
Girona” (5 km) 

1a Gemma Frogola Isam Mounir El Mrabet  

2a Carmen M. 
Rogríguez   Jose Luis Blanco 

3a Alba Batlle Menouar Benfodda 

11a Minicursa 

1a Barrufets Giana Cardona 
Batista Marc Canals Vilaró  

1a Prebenjamins Elsa Navarro 
Terrats 

Eloi Frogola Gispert-
Saüch 

1a Alevins Jana Tardio 
Plantalech Bakr El Asri Mohsing  

1a Benjamins Laura Badia Vilà Oriol Pallarès Mayoral 

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 

4a Cursa de la Dona Girona 

1a Marina Guerrero 

2a Gemma Frigola 

3a Alba Batlle 

Aquesta cursa ha estat organitzada conjuntament amb  el Club Esportiu Esports Parra 

 

Cursa Classificació Femenina Masculina 

13a Cursa Sant Silvestre de Girona 1a Jenny Spink Annas Mahboub  

2a Marina Guerrero Gertjan Wassink 

3a Carolina Routier Santi Catrofe 

Aquesta cursa ha estat organitzada amb el suport del Club Atletisme Girona. 

 

2.2.6. Altres 

Altres activitats programades 

Activitats destacades  Data Participants 
Espectadors 

 

Campionat Territorial de Patinatge grups/xou 
Campionat de Catalunya de grups de xou 

5 de gener 
4 i 5  de febrer  

4.000 espectadors 
5.000 espectadors 

Lloc: Pavelló Municipal Girona - Fontajau   

65è Rally Costa Brava FIA  Equips participants 
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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. 

24 i 25 març  
 

130 

Guanyadors: Luky i F. Pons, (Lancia Delta)   

La Tramunbike - BTT 14-15 octubre 613 participants 

Classificació categoria femenina   

1a Alice Pirard   

2a  Michelina Ziolkowska   

3a Sandra Santanyes   

Classificació categoria masculina   

1r Francesc Guerra   

2n Robbert De Nijs   

3r Ismael Ventura   

Campionat Catalunya Tennis categoria absoluta 
Final masculina: Roberto Carballés amb Albert 
Montañés 
(6/4 – 6/0) 
Final femenina: Tita Torró amb Laura Pous (6/4-6/3) 

  

Torneig MIC 2017 (Estadi  municipal de Montilivi) 
Cerimònia inauguració  
Finals del torneig  i cloenda 

 
 12 d’abril 
16 d’abril 

+ 300 equips 
7.000 espectadors 
6.000 espectadors 

Sea Otter Europe Costa Brava-Girona Bike Show 2-3-4 juny 30.000 visitants  

2.3. 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. 
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Xarxa d’instal·lacions esportives municipals: 

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 27 

Pistes de petanca i de botxes 19 espais 
(66 pistes) 

Espais de ping-pong 24 espais 
(36 taules) 

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, bonificant el 
100% del cost. 

▪ Durant el mes de febrer s’ha eximit el 50% de la taxa establerta en la inscripció d’abonat anual 
de les piscines municipals. 

▪ S’han atès totes les demandes del beneficis fiscals per a persones amb pocs recursos 
econòmics i que requereixin l’ús de les piscines amb una finalitat terapèutica. 

▪ 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 gas natural a l’edifici de vestidors de la Zona Esportiva de la Devesa. 

o Treballs de substitució de condensadors als projectors de les torres d’enllumenat de 
l'Estadi de Montilivi. 
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o Adquisició de luxòmetre portàtil per efectuar mesures lumíniques a les instal·lacions 
esportives municipals. 

o Subministrament i instal·lació de downlights LED a la sala de premsa i la sala VIP del 
Pavelló Municipal de Girona – Fontajau. 

o Subministrament i instal·lació d’una bateria de condensadors per a la compensació 
d’energia reactiva al Pavelló Municipal de Santa Eugènia. 

o Subministrament i instal·lació de fluorescents LED a la piscina municipal de Santa 
Eugènia - Can Gibert del Pla. 

▪ Noves tecnologies: 

o Construcció d’infraestructura de telecomunicacions per la connexió del pavelló de Palau 
a la xarxa municipal de fibra òptica. 

o Ampliació de la connectivitat del Wi-Fi del Camp de Futbol Municipal de Can Gibert. 

o Subministrament i instal·lació d’un marcador multiesportiu per a la pista blava del Pavelló 
municipal de Girona-Fontajau. 

o Servei de la posada en marxa del vídeo marcador de la pista central del Pavelló 
municipal de Girona-Fontajau. 

▪ Equipament esportiu: 

o Adquisició d’un robot netejafons automàtic “Wave 300 XL” per a la piscina de la Zona 
Esportiva de la Devesa. 

o Subministrament i instal·lació d’un nou paviment de fusta pel Pavelló Municipal de Palau, 
malmès per les tempestes de pedra i calamarsa del 30 de juny de 2017. 

▪ Millores en instal·lacions: 

o Arranjament de la línia de vorada de la piscina de Palau i substitució de les rajoles del 
vas que marquen els carrers. 

o Treballs per a la consolidació de la recollida d’aigües plujanes procedents de la Zona 
esportiva universitària de la UdG a l’Estadi Municipal de Montilivi. 

o Subministrament d’una taula de mescles i d’un micròfon sense fils per a l’Estadi 
Municipal de Montilivi. 

o Subministrament i instal·lació d’una xarxa para-pilotes de 85 metres de llarg al lateral 
interior del camp auxiliar de l’Estadi Municipal de Montilivi. 

o Subministrament i instal·lació de cadires abatibles d’acer inoxidable pels vestidors del 
Pavelló Municipal Girona-Fontajau, per adaptar les dutxes dels vestidors a persones amb 
mobilitat reduïda. 

o Subministrament i instal·lació de 3 comptadors de recirculació d’aigua per a la piscina 
municipal de Santa Eugènia - Can Gibert del Pla. 

▪ Seguretat: 

o Adquisició de 4 desfibril·ladors automàtics (DEA) mòbils, per a les Instal.lacions 
Esportives Municipals. 

o Substitució càmera de vigilància per a les instal·lacions del Camp de Futbol Municipal de 
Torres de Palau. 
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o Subministrament i instal·lació d’una reixa de ballesta al bar del Camp de Futbol Municipal 
de Torres de Palau. 

o Subministrament i instal·lació de dues portes metàl·liques de full batent pel bar del Camp 
de Futbol Municipal de Torres de Palau. 

o Tancament de la zona de recepció (vigilant Prosegur) al Pavelló Municipal Girona-
Fontajau. 

o Tancament perimetral de les pistes esportives de Girona 2, i carrer del Carme. 

▪ Millora en el confort d’ús: 

o Subministrament de 4 bancs centrals dobles per als vestidors del Pavelló Municipal de 
Girona-Fontajau. 

o Subministrament d’assecadors de mans i cap per a diferents instal·lacions esportives. 

o Subministrament de dos armaris de fenol per a guardar material de les activitats dirigides 
al gimnàs de l’Escola Marta Mata. 

o Adquisició d’una carpa serigrafiada per als diferents esdeveniments esportius que es 
realitzen en les instal·lacions municipals, així com per a cedir a les entitats i clubs en els 
seus esdeveniments. 

o Subministrament de dues bancades amb cinc seients per al públic de la pista auxiliar del 
Pavelló Municipal de Girona-Fontajau 

o Instal·lació de cortines a les vidrieres del vestíbul sud del Pavelló Municipal de Girona - 
Fontajau per evitar l’enlluernament durant l’activitat del Club de Tennis Taula Girona. 

o Subministrament de gandules per al solàrium de la Piscina Municipal de Santa Eugènia – 
Can Gibert del Pla. 

o Adquisició de taules i cadires plegables, i d’un carro d’emmagatzematge, per donar 
servei als diferents esdeveniments esportius que es realitzen en les instal·lacions 
municipals, així com per a cedir a les entitats i clubs en els seus esdeveniments. 

o Subministrament d’un quadre d’endolls amb carro enrotllador i 50m de cable flexible per 
donar servei als diferents esdeveniments esportius que es realitzen en les instal·lacions 
municipals, així com per a cedir a les entitats i clubs en els seus esdeveniments. 

o Substitució acumulador ACS 500L al Camp de Futbol Municipal de Pont Major. 

o Substitució acumulador ACS 200L al Camp de Futbol Municipal de Fontajau. 

o Substitució del ROTEX de producció d’ACS al Pavelló Municipal de Girona – Fontajau. 

o Tancament d’una zona lateral del pàrquing de Montilivi, sector gol Nord – Universitat, per 
impedir l’accés i aparcament de vehicles. 

o Millora de la il·luminació de la pista blava del Pavelló municipal de Girona-Fontajau. 

o Reparació dels desperfectes a la instal·lació elèctrica de les oficines del Girona F.C. a 
l’Estadi Municipal de Montilivi produïts per l’incendi del 19 d’abril de 2017. 

▪ Increment d’espais esportius/auxiliars: 

o Subministrament i instal·lació de taula de ping pong al barri de Font de la Pólvora. 
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2.3.1. Usos 
Les instal·lacions esportives municipals estan a disposició de la ciutadania per facilitar-ne l’ús tant a 
nivell individual com col·lectiu (entitats, associacions, escoles, etc.).  

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. 

Usos de les instal·lacions esportives municipals 

Ús  2013 2014 2015 2016 2017 

Usos 605.734 625.872 625.669 602.139 521.944 

Partits 2.733 2.864 2.691 1.401 1.350 

Públic – Pavelló Girona - Fontajau activitats 
esportives 23.084 26.284 38.554 46.773 44.915 

Públic – Pavelló Girona - Fontajau altres 
activitats 9.810 22.750 22.900 28.900 27.000 

Públic – altres instal·lacions  56.864 64.400 61.412 60.562 45.181 

Valoració global dels pavellons per part de 
les entitats 7,60 7,90 7,75 8,12 7,92 

Atenció rebuda del personal 8,10 8,26 8,83 8,94 8,75 

 

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

Activitat Data Entitat promotora Assistència 

Concert Melendi 7 d’octubre The Project Music Company SL 5.500 

Concert Sopa de Cabra 9 de desembre Bitò produccions 3.500 

Nit del Voluntariat 24 de novembre Ajuntament de Girona 1.100 

Nit dels campions 22 de juny Federació Catalana de Futbol 1.000 

Gran Circ de Nadal 26-31 de desembre Circus Arts Foundation 16.500  

Campionat Territorial de grups 
de xou 14 de gener Federació catalana de patinatge 4.000 
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Campionat de Catalunya de 
grups de xou 4 i 5 de febrer Federació catalana de patinatge 5.000 

Total   36.600 

 

Abonats/abonades a les piscines municipals 
▪ A 31 de desembre de 2017 el número d’abonats/abonades era de 11.977. 

▪ El nombre d’altes d’abonats/abonades titulars han estat de 726, que representa un 34,85% 
menys respecte les altes de l’any 2016; i correspon a un 6,06% sobre el total dels 
abonats/abonades. 

▪ Les baixes d’abonats/abonades titulars han estat de 1.571, que representa un 8,78% més 
respecte les baixes de l’any 2016; i correspon a un 13,12% sobre el total dels 
abonats/abonades.  

▪ Els abonats/abonades que han participat en els programes d’activitats fisicoesportives del 
curs 2016 - 2017 han estat  917, mentre que en les activitats esportives d’estiu 2017 han estat 
222, fent un total de 1.139. 

▪ El nombre d’usos de bany lliure que han realitzat els abonats/abonades en les piscines 
municipals han estat de 170.870 usos. Això significa una disminució d’un 16,04% respecte 
l’any 2016. 

Usos de les persones abonades a les piscines municipals 

Nombre d'usos d’abonats/abonades a les 
piscines municipals 2016 2017 Diferencial 2016-2017  

Usos abonats/abonades Palau 38.501 34.833 -10,53% 

Usos abonats/abonades Can Gibert 130.072 109.932 -18,31% 

Usos abonats/abonades Devesa 29.715 26.105 -13,83% 

Total 198.288 170.870 -16,04% 

Abonaments a les piscines per tipologia 

Nombre d'abonaments per 
tipologia 2016 2017 Diferencial 

2016 - 2017  

Juvenil 232 226 -2,65% 

Juvenil amb discapacitat 2 5 60,00% 

Adult 2.351 2.020 -16,39% 

Adult amb discapacitat 159 156 -1,92% 

Pensionista 605 701 13,69% 

Familiar 2.027 1974 -2,68% 

Familiar amb discapacitat 58 87 33,33% 

Familiar monoparental 25 22 -13,64% 

Familiar nombrosa 45 111 59,46% 

Familiar pensionista 846 594 -42,42% 
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Beneficiaris i cònjuges 6.158 6.024 -2,22% 

Bonificacions famílies amb pocs 
recursos econòmics (fins el 2017) 268 - - 

Bonificacions unipersonals per a 
gent amb pocs recursos (a partir del 
2017) 

- 57 - 

Total 12.776 11.977  

Evolució de persones abonades a les piscines municipals 
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Nombre d'abonats/abonades per edats, sexe i població 

Edat Homes Dones De Girona Fora de Girona 

Menys de 14 anys 1.336 1.295 2016 615 

De 15 a 25 anys 521 472 697 296 

De 26 a 35 anys 231 253 367 117 

De 36 a 65 anys 3058 3235 4217 2.076 

Més de 65 anys 692 839 1179 352 

No tenim data de naixement 20 25 33 12 

Total 5.858 6.119 8.509 3.468 

Fidelitat abonats/abonades a les piscines municipals 

Fidelitat  2016 2017 Diferencial 

Percentatge de fidelitat 81,66% 82,02% 0,36% 

Baixes d’abonats/des 10,92% 12,30% 1,37% 
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Altes d’abonats/des 7,42% 5,68% -1,73% 

Índex de satisfacció del servei 

Índex de satisfacció 
del servei 

Nota mitjana 
(0-10) 
2016 

Nota mitjana 
(0-10) 
2017 

Ser abonat/da  7,73 8,04 

Instal·lacions 7,24 7,24 

Atenció personal 7,38 7,68 

2.4. 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 “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. 

2.4.1. Convocatòria d’ajuts a entitats i clubs (temporada 
2016-2017) 
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 ser de 80.000,00 €, 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 10.000,00 €  al suport esport d’elit/professional. 

Convocatòria 2015-16 2016-17 

Activitats ordinàries 80.000 80.000 
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Entitats a les que s’ha concedit ajut 2015-16 2016-17 

Entitats / Clubs esportius 39 30 

2.4.2. Ajudes per al foment i promoció de l’esport escolar 
curs 2016-2017  

Ajudes foment i promoció esport escolar 

 2015-16 2016-17 

Ajudes per al foment i promoció de 
l’esport escolar 25.000 30.000 

Entitats amb ajut 

Entitats a les que s’ha concedit ajut 2015-16 2016-17 

Escoles /AMPA 19 18 

2.4.3. Altres convenis de suport a la gestió 

Convenis amb altres entitats 

 2016 2017 

GEiEG 80.000 110.000 

Lleuresport 30.000 -- 

Uni Girona – participació 
competició europea 90.000 90.000 

Total  200.000 200.000 

2.4.4. 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. 

Convenis d’ús d’instal·lacions 

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

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

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 

Club Esportiu Girona Escola Futbol Sala 
Pavelló Municipal Vila-roja 
Pavelló Municipal Pont Major 

Uni Girona 
Pavelló Municipal Girona – Fontajau 
Pavelló Municipal Santa Eugènia 

MIFAS Pavelló Municipal Girona – Fontajau 

Club Tennis Taula Girona Ciutat Pavelló Municipal Girona-Fontajau 

Import bonificat a les entitats 

Entitat esportives i 
altres Import bonificat 

 2016 2017 

Associació Catalana 
d’Aikido Yoshinkan 6.793,24 4.033,78 

Club Rítmica Girona 12.119,78 14.821,41 

Club Patinatge Artístic 
Girona 27.373,24 31.192,38 

Club Voleibol AVAP 18.082,34 20.648,00 

Associació Girona Judo 31.733,36 31.592,65 

Facultat de Ciències UdG 4.700,16 2.439,80 

Servei d’Esports UdG   3.283,68 576,86 

Club Esportiu Onyar 22.016,64 17.947,35 

Club Esportiu Santa 
Eugènia de Ter 48.582,78 46.089,26 
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Club Bàsquet Sant Narcís 27.468,63 28.871,08 

Bàsquet Club Fontajau 52.269,73 54.403,78 

Uni Girona 162.600,92 142.339,75 

Club Escola Bàsquet 
Girona Marc Gasol 32.182,43 31.675,83 

Fundació Privada 
Montilivi 7.137,95 4.156,70 

Girona Club Hoquei 32.485,13 34.341,68 

Fundació Astres 3.876,45 1.051,70 

Club Escola Bàsquet 
Girona 17.003,24 17.676,62 

Unió Esportiva La Salle 12.217,59 9.396,99 

Escola Hongaresa 
d’Esgrima 1.898,23 1.891,54 

Club Taixi Yuan Shen 2.608,98 2.205,74 

Associació Mifas 10.001,94 8.393,60 

Girona Escola Futbol Sala 14.566,56 8.801,93 

Altres entitats 32.163,64 98.204,70 

Total  583.166,64 612.753,13 

Import bonificat als centres escolars 

Centres escolars Import bonificat 

 2016 2017 

Centre Obert Santa 
Eugènia 4.846,40 4.123,60 

CEE Font de l’Abella 7.552,48 5.397,00 

Institut Santa Eugènia 4.642,85 5.187,60 

CCE Palau - - 

Escola Font Pólvora 1.982,24 1.551,82 

Escola Vila-roja 2.380,16 1.689,09 

Escola Sagrada Família 3.845,38 4.519,28 

Escola Santa Eugènia 5.719,20 2.261,07 

Escola FEDAC Pare Coll 3.977,84 2.373,61 

Escola Marta Mata - - 

Escola FEDAC Pont Major 5.695,40 2.222,50 

Escola Carme Auguet 1.008,20 1.124,75 

Escola Balandrau 1.257,33 2.388,93 

Escola Cassià Costal 26,30 - 

Total 42.933,78 32.839,25 
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Total bonificat 

Total bonificat  

 2016 2017 

Entitats esportives 
i centres escolars 

626.100,42 645.592,38 

Despeses subvencionades 

Despeses 2016 2017 Diferencial 

Cost ús IEM (entitats i club esportius) 640.711,78 631.774,78 -1,39% 

Import liquidat entitats i clubs 
esportius 14.571,36 3.102,46 -78,71% 

Cost subvencionat 626.100,42 628.303,29 0,35% 

Percentatge subvencionat  97,72% 99,45% 1,77% 

2.4.5. 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 una 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 

Entitats 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 

Club Esportiu Girona-Est  Camp municipal de futbol de Vila-roja 

Altres entitats usuàries 

Entitats Camp municipal de futbol 

Girona FC SAD 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 

Gironès Sabat, Girona FC, Ultimate Frisbee Camp municipal de Vila-roja 
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Aportacions per gestió, reparacions i millores 

 2016 2017 

Germans Sàbat – gestió: EF Gironès - Sàbat 20.676,18 25.098,27 

Fontajau – gestió: 
19.721,46 27.554,98 

C.A. Sant Ponç 

Can Gibert del Pla – gestió: U.E. Can 
Gibert/CF Sta. Eugènia 15.795,68 28.134,67 

Pont Major – gestió: 
22.166,55 19.900,26 

C.E. Pontenc 

Vila-roja – gestió: 
24.651,44 17.319,64 

Servei Municipal d’Esports 

Torres de Palau – gestió: Servei Municipal 
d’Esports 20.642,22 30.626,96 

Total 123.653,53 148.634,77 

Índex de satisfacció del compliment del conveni 

 Nota mitjana (0-10) 

 2016 2017 

Compliment de les tasques a càrrec SME 7,45 7,55 

Compliment de les tasques a càrrec de les 
entitats 7,00 6,80 

Valoració del manteniment del terreny de 
joc  8,26 8,50 

2.4.6. Estadi Municipal de Montilivi – gestió Girona FC SAD 

Despeses Estadi Municipal de Montilivi 

 2016 2017 

Consums 60.000  60.000  

Reparacions i millores 60.000  60.000  

Total 120.000 120.000 

2.4.7. Suport a l’organització d’esdeveniments / cessió de 
material 
El Servei Municipal d’Esports va donar suport a 64 esdeveniments esportius, amb la cessió de 
material i/o suport a l’organització de l’esdeveniment. 
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Relació d’esdeveniments esportius amb el suport del SME 

Esdeveniment Organitzador 

Cursa Policia Municipal de Girona Policia Municipal de Girona 

Cursa Orientació  Aligots, Club Esportius de curses d’Orientació 

Cursa de Carnestoltes Club Atletisme Girona – Ser.gi 

Girona 10 Associació d’Hostaleria de Girona 

Marató Vies Verdes Diversport SC 

Cursa Contra el Càncer Associació Espanyola Contra el Càncer – Catalunya 
Contra el Càncer 

Cursa Open BTT BMW Club Ciclista Sais Bikes 

Marxa Popular de Santa Eugènia Associació de Veïns de Santa Eugènia 

Pujada als Àngels Grup Excursionista i Esportiu Gironí-GEIEG 

Cursa solidària dels Bombers de Girona Associació Cultural i Esportiva Bombers de Girona 

Rally Costa Brava Rally Classics 

Marxa Popular Nòrdic Walk Oncolliga Girona 

Jornada l’Esport Femení – “Dona” un pas per l’esport Diputació de Girona – Ajuntament de Girona 

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 

Cursa de les Gavarres Fundació Astrid-21 

Duatló de Girona Club Triatló Girona Costa Brava 

Memorial José García Associació Ciclista Girona 

TrailWalker IntermonOxfam Fira de Girona 

Cros Sant Jordi Centre Cívic Santa Eugènia 

Finals del Campionat Provincials de Tennis Júnior i 4r 
Open de Pàdel 

Federació Catalana de Tennis i el Club Tennis Platja 
Girona 

Mini Cursa Infantil de les Pedreres AV Barri Pedreres Fora Muralla i AMPA Escola 
Annexa Joan Puigbert 

Cursa Girona MTB Challenge Klassmark 

Cursa 10 km de Girona Esports Parra – Club TRRunning 

Marxa Popular per la Vall de Sant de Daniel AV Montjuïc 

Marxa solidària de Palau ACAPS - Girona 

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 
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Pirinexus – Marxa Cicloturista Cross Outdoors 

Cursa Escola Domeny Escola Domeny 

Cursa de la Salle de Girona  Escola La Salle de Girona 

Marxa Popular de Montilivi Associació de Veïns de Montilivi 

Marxa Gicor Associació Gironina de les malalties del Cor (GICOR) 

Girona Gran Fondo Girona Gran Fondo – Bike Breaks 

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 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 

Cursa “Cocollona” Diversport SC 

Cursa de la Diada Club Atletisme Girona 

Cursa Popular Castell de Sant Miquel CREC de Sant Daniel 

Festa del pedal Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GEIEG 

Trofeu Internacional Ciutat de Girona Associació Girona Judo 

Congrés de Judo “Ciutat de Girona” Associació Girona Judo 

Marxa del Xuixo Fundació Oncolliga Girona 

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 

Cursa Popular d’orientació – copa de fires Aligots Club Esportiu de Curses d’Orientació 

Cursa de Muntanya de Girona Klassmark 

Duatló de Muntanya GEiEG 

Parc Infantil de Nadal - Lleuresport GEiEG – Ajuntament de Girona 

Supercurses The Family Run 

Cursa Parc de les Pedreres Associació de veïns de les Pedreres – Fora Muralla 

“Mediterranean International Cup - 16”  (MIC) Agrupació Esportiva MicFootball 

Campionat Absolut de Tennis de Catalunya Club Tennis Girona 
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2.5. Destinació de Turisme Esportiu (DTEGirona) 

Durant el 2017 l’Ajuntament de Girona ha portat a terme l’adaptació de la certificació de la DTEGirona 
al nou model de marques i segells establert per l’Agència Catalana de Turisme. 
 
El nou model de marques i segells que ha endegat l’Agència Catalana de Turisme ha suposat haver 
d’adaptar la certificació que havia obtingut la ciutat de Girona com a Destinació de Turisme Esportiu 
(a l’estiu de 2015) als nous requisits establerts per l’ACT. Aquest fet ha implicat un treball de 
coordinació per part de l’Ajuntament amb les empreses membres de la DTE i l’Agència Catalana de 
Turisme. S’han realitzat diverses reunions de treball i visites personalitzades al sector per explicar-los 
el nou model i per acompanyar-los i assessorar-los en tot el procés a realitzar. 
 
Actualment podem confirmar que la ciutat compta amb tots els requisits establerts per l’Agència en el 
marc del nou segell de Turisme Esportiu. 

Accions que s’han dut a terme 

 
▪ Nou banc d’imatges “GironaEnjoySport”  

La DTE Girona compta amb un nou banc de imatges que s’ha adquirit amb l’objectiu de 
disposar de material per il·lustrar les diferents accions promocionals que es realitzen a l’entorn 
de “GironaEnjoySport”, així com per dotar de contingut els diferents perfils de les xarxes 
socials. 
Per tant, actualment es compta amb un ampli fons fotogràfic que avarca totes les disciplines 
esportives certificades: Ciclisme (BTT i carretera), Running, Atletisme, Tennis i Natació. 

 
Al llarg d’aquest any la DTE Girona ha tingut presència en les següents accions promocionals: 
 

▪ Fitur a Madrid (gener). Mostrador propi sota la marca Costa Brava, dins l’estand de Catalunya. 
Fira genèrica en el decurs de la qual es van presentar els diferents recursos turístics de la 
ciutat al mercat de Madrid, fent èmfasi en el producte de turisme esportiu i les diferents 
novetats que aquest presenta Material de difusió: pack hotels DTE, esdeveniments esportius 
2017, etc. 

 
▪ Expo Sports Outdoor de Barcelona (març). Mostrador propi sota el paraigua Costa Brava. Fira 

destinada al running que es va celebrar paral·lelament a la Marató de Barcelona. Promoció 
principalment de la oferta de running de la ciutat, calendari de curses esportives, oferta hotels 
DTE i resta de serveis de la destinació.  

 
▪ B-Travel a Barcelona (abril). Mostrador propi sota la marca Costa Brava, dins l’estand de 

Catalunya. Fira genèrica en el decurs de la qual es van presentar els diferents recursos 
turístics de la ciutat al mercat de Barcelona fent èmfasi en el producte de turisme esportiu i les 
diferents novetats que aquest presenta. Material de difusió pack hotels DTE, esdeveniments 
esportius 2017, etc 

 
▪ Blog Trip “Nomad is Beautiful” (abril). Acció adreçada al mercat francès durant la qual es va 

mostrar la oferta de cicloturisme de la ciutat i la oferta patrimonial amb una visita guiada a la 
ciutat.   

 
▪ Sea Otter a Girona (juny). Presència dins la fira comercial amb un estand propi de la 

DTEGirona. Promoció principalment de la oferta de ciclisme de la ciutat, esdeveniments, 
hotels de la DTE i resta de serveis de la destinació. 
Es va lliurar el nou catàleg “GironaEnjoySport”.  

 
▪ Fam Trip Costa Brava Bike Days (juny). En el marc de la celebració del festival Sea Otter. 

Acció d’àmbit internacional, organitzada pel Patronat de Turisme, amb presència de 15 tour 
operadors i agències de viatge de diferents països durant la qual es va donar a conèixer la 
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oferta de ciclisme amb diferents sortides programades, així com la oferta complementària de 
la ciutat amb una visita guiada.  

 
▪ Acció “A Love Story. Setmana de la Costa Brava a Madrid”. Participació al Networking de 

treball amb agenda d’entrevistes, durant la qual es van realitzar contactes amb diferents 
agències de viatges, algunes  d’elles generalistes i d’altres que treballen el producte esportiu. 
En aquest darrer cas, es va donar a conèixer tota la oferta de recursos que configuren la 
DTEGirona (hotels adaptats, calendari d’esdeveniments, instal·lacions esportives). Es va 
lliurar el nou catàleg “GironaEnjoySport”.  

 
▪ City Fair de Londres (juny). Presència al workshop amb agenda d’entrevistes amb tour 

operadors, agents de viatges i altres professionals del sector turístic de diferents països, 
durant el qual Girona va presentar la oferta de productes de la ciutat, entre ells l’esportiu. 
Donant a conèixer tota la oferta de recursos que configuren la DTEGirona (hotels adaptats, 
calendari d’esdeveniments, instal·lacions esportives). Es va lliurar el nou catàleg 
“GironaEnjoySport”.  

 
▪ Unibike a Madrid (setembre). Fira especialitzada en ciclisme. Mostrador propi dins l’estand de 

Turisme de Catalunya.  
 
Material promocional: 
 

▪ A banda d’editar el nou catàleg “GironaEnjoySport”, s’ha actualitzat i reeditat el fulletó sobre la 
oferta de cap de setmana dels hotels de la DTE. Aquest material està disponible en 4 idiomes 
(català, castellà, anglès i francès) i es distribueix a les diferents accions promocionals a les 
quals s’assisteix així com als punts de informació turística de la ciutat.  

 
▪ A principis d’any, l’Ajuntament va editar una nova guia turística de la ciutat, la “Girona Pass”, 

la qual inclou un apartat específic dedicat al turisme esportiu.  
 

▪ Producció de roll up promocional específic de la DTE. 
 
 
Membres del club de turisme esportiu del Patronat de Turisme:  
 
El Patronat de Turisme ha creat recentment el nou club de Marketing de Turisme Esportiu. Amb 
aquest club el Patronat té per objectiu potenciar les Destinacions Turístiques Esportives de la 
província de Girona i treballar conjuntament sota una estratègia global de territori a nivell de turisme 
esportiu. 
 
La DTE Girona s’ha incorporat a aquest club per tal de donar continuïtat a les sinèrgies amb el 
Patronat i amb el conjunt de destinacions de turisme esportiu certificades, així com aprofitar el club 
com una nova plataforma més de promoció de la nostra destinació. L’Ajuntament de Girona a part de 
ser-ne membre, ha estat escollit com un dels representants del comitè executiu del club.  
 
El 20 de juny va tenir lloc la primera assemblea del club, durant la qual es van donar a conèixer les 
accions realitzades durant els primers mesos d’existència del club així com les properes accions 
previstes (nova web del club, edició d’un catàleg, vídeos de prescriptors esportius del territori, accions 
promocionals, etc)  
 
Primeres accions amb presència de la DTE Girona: 
 

▪ Participació a la Plataforma “Costa Brava Pirineus Sports Friendly” incorporant el repte de la 
cursa Sant Silvestre 

 
▪ Acció comercial Mare Nostrum Swimming Barcelona (13 i 14 juny) amb presència al catàleg 

Swimming Training Camps in Costa Brava que es va distribuir durant l’acció. 
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Accions amb l’Agència Catalana de Turisme:  
 
El fet de ser destinació certificada en turisme esportiu et dona unes certes avantatges pel que fa a les 
accions promocionals a on assisteix l’ACT. La DTE Girona ha estat present aportant el seu material 
de difusió a esdeveniments de caire internacional.  
 

▪ Garmin Velothon Berlin. És tracta de la segona carrera ciclista més gran d’Europa celebrada a 
Berlin 

 
▪ Ironman Frankfurt. Campionat mundial d’Ironman que es celebra a Frankfurt. 
▪ Garmin Roadbike Mallorca. Festival de ciclisme organitzat per Motor Presse Stuttgart adreçat 

a professionals i amateurs del mercat alemany. 
 

▪ Col·laboració amb l’Agència Catalana de Turisme per a l’elaboració d’un estudi de mercats 
emissors de turisme esportiu. 

 
 
Al llarg del 2017, la ciutat ha acollit esdeveniments esportius de gran renom, contribuint a reforçar la 
projecció de Girona com a destí de turisme esportiu. Destaquem:  

 
▪ Girona Gran Fondo 
▪ MIC 
▪ Rally Costa Brava 
▪ Trailwalker 
▪ Cursa de Muntanya de Girona i Transgavarres 
▪ Pirinexus 360 
▪ MBT Girona 
▪ La Tramunbike 
▪ La GerunDona 
▪ Campionat de Catalunya  absolut de tennis 
▪ Congrés de Judo “Ciutat de Girona” 
▪ Campionat de Funky “Ciutat de Girona” 

2.6. 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 

Sessió plenària celebrada Data 

1 22-11-2017 

 

Cal destacar que aquest any el treball de les comissions del CME, s’han centrat amb  el Pla 
Estratègic de l’Esport Local i el MIEM, i també s’ha reunit la comissió  de salut i esport. 
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2.7. Comunicació 

Web d’esports 

Any Pàgines 
vistes  

Entrades  
(visites) 

2013 70.308 36.801 

2014 184.795 70.755 

2015 188.652 79.965 

2016 196.833 78.666 

2017 255.897 66.830 

Web cursa de Sant Silvestre de Girona 

Any Pàgines 
vistes  

Entrades  
(visites) 

2013 36.212 8.051 

2014 48.437 12.705 

2015 51.828 13.990 

2016 47.731 13.067 

2017 42.118 13.045 

Web 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 

2016 78.129 20.969 

2017* 41.530 12.089 

(*)L'any 2017 no hi va haver 1/2 Marató i el web va passar a ser només de la 21a Cursa Popular 
Ciutat de Girona i 12 Minicursa  

Web Campionat Funky Hip Hop 

Any Pàgines 
vistes  

Entrades  
(visites) 

2016 464 102 

2017 6.810 1.781 
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Web Correbarris 

Any Pàgines 
vistes  

Entrades  
(visites) 

2017 1.566 590 

Web DTE 

El web 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. 

 2015 2016 2017 

 Pàgines 
vistes 

Entrades 
(visites) 

Pàgines 
vistes  

Entrades 
(visites) 

Pàgines 
vistes  

Entrades 
(visites) 

Català 1.827 369 11.173 3.302 7.059                1.824 

Espanyol 195 18 5.853 833 5.641                1.203 

Anglès 280 12 3.310 420 3.192                   765 

Francès 209 17 3.255 332 2.733                   420 

2.7.1. Xarxes Socials 
Hem potenciat el nostre compte de twitter creant etiquetes de molts dels 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 activitats i esdeveniments esportius de la ciutat. 

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.  

2.8. 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: 
 

 

 

Total homes: 21    –   Total dones: 10 

Categoria Persones 

Instal·lacions 20 

Activitats 3 

Administració 7 

Direcció 1 

Total  31 



Àrea d’Educació i Esports 

Esports 

AJUNTAMENT DE GIRONA Memòria 2017 97 

Nota: De gener a maig el Servei Municipal d’Esports ha comptat amb el suport de 3 persones del Pla 
de Garantia Juvenil, assignades a Instal·lacions, Activitats i Administració) 

El personal del Servei Municipal d’Esports també es complementa amb la contractació externa de 
personal d’empreses de servei (neteja, socorristes, monitoratge, consergeria...). 
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