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6.

Aspectes de sostenibilitat social

Aquest bloc conté un total de 9 capítols d’índole diversa: població, habitatge,
telecomunicacions i connectivitat, salut i benestar social, educació, associacionisme i
activitat cultural, seguretat ciutadana i viària, impacte social de declaració d’espai amb
protecció especial i organització i gestió municipal. En definitiva, s’analitzen els aspectes de
sostenibilitat social de més rellevància pels municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina
d’Aro.

6.1. Població
En aquest capítol es pretén donar una perspectiva espacial i temporal de l'evolució de la
població als municipis de l’Agenda 21, i explicar les dependències demogràfiques internes i
externes que han determinat la configuració poblacional de la regió i, per tant, l'establiment
de les necessitats socials.

Evolució de la població
La població total de l’àmbit d’estudi (any 2009) és de 15.701 habitants i es distribueix de
manera irregular entre els dos municipis ja que Castell-Platja d’Aro té més del doble de
població que Santa Cristina d’Aro. A les figures i gràfics que segueixen s’hi recull l’evolució i
la situació actual de cada municipi.

Figura 6.1.1. Evolució de la població i del pes demogràfic de cada municipi (en %) dins el
total de població de l’àmbit d’estudi. Període 1990-2009.
Pes demogràfic (%) dins
l’àmbit d’estudi

Nombre d’habitants

Municipi
1990

2000

2009

1990

2000

2009

Castell-Platja d’Aro

5.282

6.688

10.376

68,4

69,7

67,4

Santa Cristina d’Aro

2.443

2.902

5.113

31,6

30,3

32,6

Àmbit d’estudi

7.725

9.590

15.701

91.813

103.091

132.973

6.165.632

6.261.999

7.475.420

Baix Empordà
Catalunya

Font: Padró d’habitants dels Ajuntaments de l’àmbit d’estudi i web de l’Institut d’Estadística de
Catalunya, 2010.

La taula anterior mostra l’augment de població que han experimentat els dos municipis
durant el període 1990-2009, seguint la tendència comarcal i catalana. Durant tot aquest
període el pes demogràfic s’ha mantingut encapçalat per Castell-Platja d’Aro, tot i que no
succeïa el mateix a principis del segle XX, com es pot veure a la figura 6.1.1.
L’evolució històrica que s’hi representa posa de manifest que durant la primera meitat del
segle XX ambdós municipis tenien una població molt similar, fins que a partir dels anys
seixanta Castell-Platja d’Aro experimentà un creixement exponencial que s’ha mantingut fins
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els nostres dies. A Santa Cristina d’Aro la població va començar a augmentar a principis dels
setanta, tanmateix sense assolir els màxims de l’altre municipi.

Figura 6.1.1. Evolució de la població dels municipis de l’àmbit d’estudi. Període 1900-2009
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Font: Web de l’Instituto Nacional de Estadística i web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2010.

L’important contingent de població del municipi de Castell-Platja d’Aro en un terme
municipal relativament petit, aporta una densitat de població elevada, a diferència de Santa
Cristina d’Aro.

Taula 6.1.2. Densitat de població als municipis de l’àmbit d’estudi
Municipi

Densitat (habitants/km2)

Castell-Platja d’Aro

477,06

Santa Cristina d’Aro

74,27

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2009.

A banda de la densitat, és important conèixer com es distribueix el poblament dins cadascun
dels termes municipals (taula 6.1.3). Els tres nuclis principals de Castell-Platja d’Aro són
Castell, Platja d’Aro i S’Agaró, tanmateix hi ha nombroses urbanitzacions de les que no es
coneix el nombre exacte de població que hi viu. El terme de Santa Cristina d’Aro es
caracteritza per un poblament dispers en forma de veïnats tradicionals i urbanitzacions. Els
nuclis més poblats són el casc antic de Santa Cristina d’Aro, la urbanització Golf Costa Brava
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i el Mas Trempat. És important també el nombre de disseminats, els més poblats dels quals
són Solius, Bell-lloc i Bufaganyes.

Taula 6.1.3. Nombre d’habitants per nucli. Any 2009
Castell-Platja d’Aro
Entitat

Habitants*

%

Platja d’Aro

7.481

70,66

Castell d’Aro

1.764

16,66

S’Agaró

1.343

12,68

Santa Cristina d’Aro
Entitat

Habitants

%

Habitants

%

2.468

48,27

Urb. Can Reixac

14

0,27

Urb. Golf Costa Brava

399

7,8

Sector Casa Groga

11

0,22

Urb. Mas Trempat

316

6,18

Sector Càmping

10

0,22

Urb. Roca de Malvet I

303

5,93

Urbanització Pedralta

4

0,08

Salom

228

4,46

Romanyà de la Selva

4

0,08

Urb. Les Teules I

212

4,15

Diss. Solius

83

1,62

Urb. Bell-lloc II

177

3,46

Diss. Bell-lloc

46

0,9

Urb. Sant Miquel d’Aro

172

3,36

Diss. Bufaganyes

38

0,74

Urb. Vall Repòs

149

2,91

Diss. El Vilar

15

0,29

Urb. Roca de Malvet

149

2,91

Diss. Romanyà de la
Selva

14

Urb. Rosamar

85

1,66%

Urb. Les Teules II

76

Urb. Bell-lloc I
Urb. Romanyà de la Selva

Santa Cristina d’Aro

Entitat

Diss. Salom

9

1,49

Diss. Camps de Santa
Maria

6

75

1,47

Diss. Camps de Santa
Maria

6

38

0,74

Disseminat Malvet

6

0,27
0,18
0,12
0,12
0,12

* El nombre d’habitants dels tres nuclis correspon a la població empadronada el 2-2-2010 de 10.588
habitants.
Font: Ajuntaments de l’àmbit d’estudi, 2010.
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Dinàmica de la població
Els processos que expliquen les variacions de la població vénen determinats pel moviment
natural o vegetatiu, és a dir, la diferència entre els naixements i les defuncions i, alhora, el
saldo o moviment migratori, que és la diferència entre immigrants i emigrants.
A partir de les dades facilitades pels respectius Ajuntaments, es fixa la mirada en quina és
l’evolució de les taxes principals de població en cada municipi.

Taula 6.1.2. Evolució de les taxes de població als municipis (en ‰). Període 1996-2009
Castell-Platja d’Aro

14

11,6

12

11,5

11,3

10,6

10,5

10,3

10,0

Taxa (‰)

10

9,3

9,2

9,0

9,3

9,0

7,8

8

7,5
6,9

6,7

6,9

6,6

6,6

6,3

6,2
5,9
5,5

6

5,7

5,2

5,0

4,7

6,1

4,4

4 3,4

2

4,8
4,4

4,4

4,0

3,8

3,4

3,2
2,7

2,6

2001

2002

3,1

1,4
1,0

0
1996

1997

1998

1999

2000

Taxa natalitat

2003

2004

Taxa mortalitat

2005

2006

2007

2008

2009

Taxa creixement natural

180
156,7

160
144,8

140

132,7

136,1
127,3

124,2
119,9

120

110,3

116,7

109,0

Taxa (‰)

103,5

100

92,1
84,6

84,9

82,1
76,4

74,4

80

77,3

77,7

75,6

73,8
67,8

79,3

60,4
55,5

60

68,4

46,2

40 27,5

52,6
32,0

54,7

55,0
48,6

46,0

42,0

51,2

51,7

45,5

43,0
35,7

20 11,9
15,6

0
1996

1997

1998

1999

2000

Taxa immigració

2001

2002

2003

Taxa emigració
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Santa Cristina d’Aro
20
17,7

15,3
14,5

15
13,1

12,8

12,5

12,1
11,5
10,8

Taxa (‰)

10,3

10,8

13,7

9,6

10

8,4
7,4

7,8

6,9

6,8
5,7

5,7

5

7,6

4,5

6,8

4,3
4,8

9,0

10,6

8,2
9,5

7,2

4,7

4,7

4,0
5,0

4,9

5,1
4,3

4,0

3,9
2,9
1,9

0
-0,7

-5
1996

1997

1998

1999

2000

2001

Taxa natalitat

2002

2003

2004

Taxa mortalitat

2005

2006

2007

2008

2009

Taxa creixement natural

140
127,6
118,9

117,6

120

117,5

115,0

96,5

100

93,0

92,6

90,5

Taxa (‰)

82,1

80

70,4
65,0

64,2
60,7

60

57,4

56,5

55,7

58,4

56,4

52,3

49,8

63,4
64,3

60,5

47,9

58,6

61,1
40,2

40 30,7

52,5

39,2
43,2

41,8

38,2

20 25,0

35,2
26,2

24,9

12,8

0
1996

1997

1998

1999

2000

Taxa immigració

2001

2002

2003

Taxa emigració

2004

2005

2006

2007

2008

Taxa saldo migratori

Font: Elaboració pròpia a partir del padró d’habitants dels Ajuntaments de l’àmbit d’estudi.

Les figures mostren que ambdós municipis tenen una dinàmica de població semblant.
Pel que fa al moviment natural, s’observen taxes natalitat relativament altes (superiors al 10
‰) i sempre per sobre les taxes de mortalitat, que es poden considerar baixes, ja que estan
per sota els 15‰. Aquest fet comporta una taxa de creixement natural positiu.
Pel que fa al moviment migratori, veiem com les taxes d’immigració es mantenen per sobre
les d’emigració, el que suposa una taxa de saldo migratori positiu, arriben més persones de
les que marxen. Comparant els dos municipis, aquesta taxa és lleugerament superior a
Castell-Platja d’Aro que a Santa Cristina d’Aro.
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; Ambdós municipis presenten una taxa de moviment natural positiu que afegint-hi saldos
migratoris també positius, expliquen l’augment de població constant i progressiu que
s’ha recollit en l’apartat anterior.

Un cop coneguda la dinàmica general a partir de la taula anterior, a continuació es focalitza
la mirada en la immigració, en especial per conèixer quina és la procedència dels residents
als dos municipis.
Com es pot veure a la figura 6.1.3, la realitat a cada municipi és diferent, tanmateix es pot
fer una caracterització global apuntant que poc més de la meitat de la població de l’àmbit
d’estudi (54%) ha nascut a Catalunya, i que aproximadament un 30% de la població ha nascut
a l’estranger.

Figura 6.1.3. Lloc de naixement dels residents als municipis de l’àmbit d’estudi. Any 2009

Castell-Platja d'Aro

Santa Cristina d'Aro

22%

24%

32%

34%

13%
28%

Àmbit d'estudi

18%

29%

26%

30%

Mateixa c omarc a
Altra c omarc a
Resta Estat
Estranger

16%

28%

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2010.
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A la figura següent s’especifica la nacionalitat de la població estrangera a partir de les dades
obtingudes dels padrons municipals:

Taula 6.1.4. Població estrangera i nacionalitats predominants als municipis de l’àmbit d’estudi. Any
2009
Municipi

Castell-Platja d’Aro

Santa Cristina d’Aro

% immigració
estrangera

5 Països de nacionalitats estrangeres
predominants

31,7

22,3

Núm.
persones

%

Marroc

817

7,72

Rússia

471

4,45

França

253

2,39

Ucraïna

175

1,65

Itàlia

141

1,33

Marroc

199

3,89

Països Baixos

125

2,44

Gran Bretanya

121

2,37

França

87

1,70

Gàmbia

67

1,31

Font: Padró d’habitants dels Ajuntaments de l’àmbit d’estudi i web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2010.

; Un 31,68% dels habitants de Castell-Platja d’Aro són d’origen estranger, percentatge
lleugerament superior al 22,26% d’immigrants a Santa Cristina d’Aro.
La nacionalitat estrangera predominant en ambdós municipis és la marroquina, tot i que
amb percentatges diferents, 7,72% a Castell-Platja d’Aro i 3,89% a Santa Cristina d’Aro.

Estructura de la població
Estudiar l’estructura de la població d’un municipi permet conèixer la distribució de les
persones per edat i sexe en un moment determinat i alhora deduir quina serà l’evolució
demogràfica futura.
Per poder obtenir aquesta informació s’ha calculat l’índex d’envelliment i l’índex de
sobreenvelliment. El primer, posa en relació la població de més de 65 anys envers la
població de menys de 14 anys, mentre que el segon índex relaciona la població major de 85
anys i la població major de 65. Els valors de referència són els següents:
- Índex d’envelliment: 120 %. Si se supera aquest percentatge, es tracta d’una població
envellida.
- Índex de sobreenvelliment: 15%. Si se supera aquest valor, es tracta d’una població
sobreenvellida.
La taula següent il·lustra la situació en cada municipi:
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Taula 6.1.5. Evolució de l’índex d’envelliment, període 1991-2009 i índex de sobreenvelliment, any
2009

Municipi

Índex d’envelliment (%)

Índex de
sobreenvelliment
Any 2009

1991

2000

2009

Castell-Platja d’Aro

52

78

98

10,7

Santa Cristina d’Aro

72

96

80

9,0

Àmbit d’estudi

57

84

92

10,2

Font: Elaboració pròpia a partir de dades dels padrons municipis i del web de l’Institut d’Estadística de
Catalunya, 2010.

; Malgrat que l’índex d’envelliment ha augmentat en ambdós municipis, en cap cas
podem dir que es tracta d’una població envellida atès que l’índex d’envelliment ronda el
92%.
La població de l’àmbit d’estudi tampoc presenta símptomes de sobreenvelliment ja que
en cap cas s’assoleix el 15%.

Aquesta situació es concreta per cada municipi amb les corresponents piràmides de població
(veure figura 6.1.4).
Ambdues piràmides d’edat tenen una estructura molt similar. La seva forma és regressiva, el
que indica que la part central que comprèn les edats adultes és la més important. Ara bé,
atès que els segments de població jove són més importants que els de població vella, es
confirma que no es tracta de poblacions envellides tal com il·lustren els índexs calculats a la
taula 6.1.5.
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Figura 6.1.4. Piràmides de població dels municipis de l’àmbit d’estudi. Estructura per edats i sexe (en
%). Any 2009.

Castell-Platja d’Aro

80-84 any s
70-74 any s
60-64 any s
50-54 any s
40-44 any s
30-34 any s
20-24 any s
10-14 any s
0-4 any s
14

12

10

8

6

4

2

0

0

2

4

6

Do nes

8

10

12

14

12

14

Ho mes

Santa Cristina d’Aro

80-84 any s
70-74 any s
60-64 any s
50-54 any s
40-44 any s
30-34 any s
20-24 any s
10-14 any s
0-4 any s
14

12

10

8

6

4

2

0

0

Do nes

2

4

6

8

Ho mes

Font: Elaboració pròpia a partir de dades dels padrons municipis, 2010.
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Població estacional
Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro són dos municipis costaners que reben una
important població flotant durant les èpoques de vacances, principalment durant els mesos
d’estiu.
No es disposa de dades exactes del nombre de població estacional, però a continuació es
presenten els resultats estimatius en base tres sistemes de càlcul, procedents de tres fonts
diferents.
D’una banda, l’Institut d’Estadística de Catalunya ha calculat la població estacional i total a
partir d’una unitat de mesura que té en compte el nombre de persones a temps complet
l’any, que és la població equivalent a temps complet any (ETCA), dels municipis de més de
5.000 habitants i per la resta de capitals comarcals. A la taula següent es poden veure els
resultats relatius a Castell-Platja d’Aro:

Taula 6.1.6. Població estacional i total segons equivalència a temps complert anual (ETCA). Any 2003

Municipi

Població no
resident present
ETCA

Població resident
no present ETCA

Població
estacional
ETCA

Població
empadronada
2003

Població
total ETCA

13.854

707

13.147

7.905

21.052

Castell-Platja d’Aro

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2010.

La població estacional ETCA es defineix com la diferència entre les entrades de població no
resident, menys les sortides de la població resident, que en aquest cas és de 13.147
persones (any 2003). S’hi a aquesta xifra s’hi suma al total de població empadronada de
7.905 persones, s’obté la població total ETCA de 21.052 persones. És a dir, els veïns
residents del territori més la població estacional. Atès que les dades són de 2003 es preveu
un augment de la xifra a data d’avui.
S’ha sol·licitat a l’Institut d’Estadística de Catalunya la població total ETCA del municipi de
Santa Cristina d’Aro, no obstant, en el dia de tancament d’aquest document no s’ha tingut el
resultat.
D’altra banda, a la Memòria del Pla director de millores a realitzar a l’abastament d’aigua
potable de Castell-Platja d’Aro, elaborada l’any 2003, s’hi recull informació relativa a la
població estacional a partir de les places hoteleres. A la taula següent es mostren els
resultats de l’any 2003 i les estimacions futures.

Taula 6.1.7. Població estacional actual i prevista segons places d’allotjaments turístics a Castell-Platja
d’Aro
Places d’allotjament

Any 2003

En primera residència (població
empadronada)
En segona residència i apartaments
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Any 2030

8.000

11.406

17.770

43.686

52.297

65.634
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Places d’allotjament

Any 2003

En hotels
En càmpings
En persones no declarades
Total

Any 2015

Any 2030

7.275

8.910

11.183

16.288

19.440

24.400

300

356

450

75.549

92.409

119.437

Font: Memòria del Pla director de millores a realitzar a l’abastament d’aigua potable de Castell-Platja
d’Aro (2003), 2010.

Finalment, es presenta una estimació (any 2009) a partir de les dades disponibles pel que fa
a població empadronada, habitatges de segona residència (vegeu el capítol 6.2 Habitatge) i
places d’allotjament turístic (vegeu capítol 5.6. Sector terciari).

Taula 6.1.8. Estimació de la població estacional actual segons places d’allotjament permanent o
turístic. Any 2009
Places d’allotjament

Castell-Platja d’Aro

Habitatges (mitjana de 3 persones/habitatge)

Santa Cristina d’Aro

43.455

14.727

En apartaments

2.062

-

En hotels

4.237

428

En càmpings

9.696

3.306

-

15

59.453 persones

18.476 persones

En allotjament rural
Total

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació dels Ajuntaments i web del Departament de Comerç,
Turisme i Consum, 2010.

Tot i la diferència de resultats pel que fa a Castell-Platja d’Aro entre la taula 6.1.7 i 6.1.8, pel
fet de tractar-se d’estimacions, es pot veure que en ambdós municipis i durant els mesos en
què hi ha una màxima ocupació de les places turístiques, Castell-Platja d’Aro assoleix una
població de gairebé 60.000 habitants, el que significa un augment de població de 6 vegades
més, i Santa Cristina d’Aro assoleix les 16.000 el que significa el triple de població.

; Tot i que no es disposa de dades concretes de la població estacional, es calcula que el
municipi de Castell-Platja d’Aro multiplica per 6 la seva població durant l’estiu
(especialment durant el mes d’agost) mentre que Santa Cristina d’Aro la triplica.
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6.2. Habitatge
Característiques dels habitatges existents
L’habitatge és una de les preocupacions i demandes socials més importants a la societat
actual.
Els següents apartats pretenen definir les característiques de la dimensió territorial i social
dels habitatges als municipis de l’Agenda 21 i, per tant, aproximar-se a la dinàmica temporal
de la construcció, a les perspectives de futur, a la tipologia i tendències dels habitatges, a les
formes d'ocupació del territori local, a l'accés a l'habitatge, a les problemàtiques associades
a l'habitatge i a les seves condicions i estat de conservació.
a) Dinàmica de la construcció
Segons dades del cens d’habitatges, l’any 1981 hi havia un total de 11.885 habitatges al
conjunt de l’àmbit d’estudi, xifra que s’ha elevat als 19.394 habitatges l’any 2009, el que
significa un augment de 7.509 habitatges. Si bé cada municipi ha augmentat el seu parc
d’habitatges de forma considerable durant aquest període, no tots ho han fet durant el
mateix període ni amb la mateixa intensitat, com s’anirà analitzant en les gràfiques que
segueixen.
Castell-Platja d’Aro agrupa el 74,6% del total d’habitatges1 de l’àmbit d’estudi i
aproximadament el 67,4% de la població, mentre que Santa Cristina d’Aro concentra el
25,3% dels habitatges i el 32,6% de la població (any 2009).
El nombre d’habitatges pels anys 1981, 1991 i 2001 s’ha obtingut a partir dels respectius
cens, a través de la pàgina web de l’Institut d’Estadística de Catalunya. Atès que sovint els
resultats no es corresponen a la realitat (els habitatges no segueixen una evolució lògica),
les dades es consideraran estimatives. El nombre d’habitatges nous durant el període 20022009 s’ha obtingut de les corresponents publicacions "Construcció d'habitatges a les
comarques gironines" del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona.

Taula 6.2.1. Creixement dels habitatges nous. Període 1981-2009

Municipi
Castell-Platja d’Aro
Santa Cristina d’Aro
Àmbit d’estudi

Cens
habitatges
1981

Cens
habitatges
1991

Cens
habitatges
2001

Total
habitatges
2009

∆ 19811991 (%)

∆ 1991- ∆ 20012001 (%) 2009 (%)

10.187

14.046

13.132

14.485

37,9

-6,5

10,3

1.698

1.896

4.106

4.909

11,7

116,6

19,6

11.885

15.942

17.238

19.394

34,1

8,1

12,5

Font: Elaboració pròpia a partir del web de l'Institut d'Estadística de Catalunya i de la revista "Construcció
d'habitatges a les comarques gironines 2009" del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona, 2010.

L’Institut d’Estadística de Catalunya entén per habitatge familiar l’habitació o conjunt d’habitacions i les seves
dependències que ocupen un edifici o una part que n’està estructuralment separada i que, per la forma en què van
ser construïdes, reconstruïdes o transformades, es destinen a ser habitades per una o diverses persones, i, a més,
en la data censal no s’utilitzaven per a altres fins. Dins d’aquest concepte es poden distingir: habitatge principal,
habitatge secundari i habitatge vacant.
1
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Figura 6.2.1. Evolució del nombre d’habitatges. Període 1981-2009
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4.909

5.000
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S anta Cristina d'Aro
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Àmbit d’estudi
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Font: Elaboració pròpia a partir del web de l'Institut d'Estadística de Catalunya i de la revista "Construcció
d'habitatges a les comarques gironines 2009" del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona, 2010.

La figura 6.2.2 expressa l’evolució urbanística (segons els habitatges acabats) de cada
municipi i del conjunt de l’àmbit d’estudi, any a any durant el període 1986-2009. Tot i que
cada municipi ha seguit la seva pròpia dinàmica, es manté una tendència similar: ambdós
municipis experimenten màxims constructius els anys 1989, 2000, 2004 i 2007. A partir
d’aquest darrer any s’aprecia una davallada fins avui, tot i que sense assolir valors tan
baixos com els registrats durant el període 1993-1995, arrel de la coneguda crisi econòmica
espanyola de 1993.

Figura 6.2.2. Evolució dels habitatges acabats (nous i rehabilitats). Període 1986-2009
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Font: Elaboració pròpia a partir de la revista "La construcció d'habitatge a les comarques gironines 2009" del
Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona, 2010.
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Un cop analitzades les dades any a any, a la taula 6.2.2 i figura 6.2.3 s’analitzen les
mateixes però agrupades quinquennalment. Aquesta forma de representació permet obtenir
informació de quins són els quinquennis que presenten major creixement urbanístic.
De tots els habitatges acabats a l’àmbit d’estudi entre el 1986 i el 2009, el quinquenni que
ha experimentat major creixement és el 2000-2004, amb un 30,6%. A Castell-Platja d’Aro
coincideix també amb aquest període mentre que a Santa Cristina d’Aro el major creixement
s’ha experimentat en el darrer quinquenni 2005-2009.
En definitiva, més de la meitat dels habitatges construïts en els darrers 23 anys s’han construït a partir
de l’any 2000.

Taula 6.2.2. Nombre d'habitatges acabats (nous i rehabilitats). Període 1988-2009
Habitatges acabats
Municipi

Habitatges
acabats
1986-2009

1986-1989
Núm.

1990-1994

Pes (%)

Núm.

Pes
(%)

1995-1999
Núm.

2000-2004

Pes
(%)

Núm.

Pes
(%)

2005-2009
Núm.

Pes
(%)

Castell-Platja
d’Aro

4.693

925

19,7

787

16,8

676

14,4

1.485

31,6

820

17,5

Santa Cristina
d’Aro

1.699

287

16,9

198

11,7

180

10,6

474

27,9

560

33,0

Àmbit d’estudi

6.392

1.212

19,0

985

15,4

856

13,4

1.959

30,6

1.380

21,6

Font: Elaboració pròpia a partir de la revista "La construcció d'habitatge a les comarques gironines 2009", Col·legi
d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona, 2009.

Figura 6.2.3. Nombre d'habitatges acabats (en %). Període 1986-2009
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Font: Elaboració pròpia a partir de la revista "La construcció d'habitatge a les comarques gironines 2009" del
Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona, 2010.

La figura següent mostra l’evolució (en percentatge) dels habitatges de primera i segona
residència i els que es troben buits (vacants) pels anys 1981, 1991 i 2001.
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Figura 6.2.4. Evolució del nombre d’habitatges de primera residència, de segona residència i vacants.
Anys 1981, 1991 i 2001 (expressat en % respecte el total d’habitatges del municipi)
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Font: Elaboració pròpia a partir del web de l'Institut d'Estadística de Catalunya, 2010.
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Com es pot veure a la figura anterior, Castell-Platja d’Aro des de 1981 ha anat augmentant
progressivament el percentatge d’habitatges destinats a segona residència, mentre que
Santa Cristina n’ha anat perdent. Tanmateix, tots dos municipis també han anat guanyat
població permanent, tal com ho demostra l’augment del percentatge de primera residència.
A Castell-Platja d’Aro aquest augment de la primera i la segona residència ha estat possible
amb la pèrdua de pes dels habitatges vacants, el que ha afavorit un parc d’habitatges buits
reduït.
A Santa Cristina d’Aro, atès que el percentatge d’habitatges vacants ha estat baix entre 1981
i 2001, el rol s’ha invertit: tot i que continua essent més elevat el nombre d’habitatges de
segona residència, aquest ha disminuït mentre que ha augmentat el percentatge de
d’habitatge principal.

Tot i que seria molt interessant disposar d’informació més actualitzada que la del cens de
2001, es fa molt difícil pels ajuntaments, especialment pel de Castell-Platja d’Aro tenir un
control de quants habitatges es destinen a segona residència.
En el cas de Castell-Platja d’Aro es pot fer una aproximació atenent els 10.588 habitants
empadronats (padró any 2010), que amb una mitjana de 3 persones per habitatge, s’estima
uns 3.500 habitatges ocupats permanentment. Si es considera que un 5% del total (14.485)
són habitatges buits s’obté una xifra de 725 habitatges vacants. Finalment s’obté 10.260
d’habitatges de segona residència.
Aquest gran volum d’habitatges se segona residència o vacants porta associada una
problemàtica de problemes de deixadesa i sobreocupació. Tot i que des de l’Ajuntament
intenten controlar i limitar els empadronaments en un mateix habitatge, els pisos pastera
són una realitat molt difícil d’erradicar.
El mateix passa a Santa Cristina d’Aro, on l’Ajuntament estima que el 50% dels habitatges
són de primera residència i el 50% restant, de segona residència. No es té constància del
nombre d’habitatges vacants.
; Segons el cens de 2001, al conjunt de l’àmbit d’estudi, el 65,9% dels habitatges
existents són de segona residència. A Castell-Platja d’Aro aquest percentatge s’eleva al
70,8% i a Santa Cristina representa un 50,2%.

Fins ara s’ha centrat la mirada en l’evolució urbanística a partir de l’any 1981. Tanmateix a
continuació s’ofereix una visió retrospectiva de tot el segle XX, de manera que s’obté
informació de l’antiguitat dels habitatges actuals i del grau de consolidació dels nuclis al
segle XIX.
S’insinua un creixement a partir de l’any 1961 tot i que el major creixement succeeix a la
dècada dels setanta seguida dels vuitanta, amb percentatges diferenciats a cada municipi.
D’altra banda, el percentatge d’habitatges anteriors a l’any 1900 era major a Santa Cristina
d’Aro que pròpiament el nucli de Castell d’Aro.
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Taula 6.2.3. Habitatges (en %), segons any de construcció de l’edifici
Abans de
1900

19001920

19211940

19411950

19511960

19611970

19711980

19811990

19912001

20022009

Castell-Platja d’Aro

2,7

0,9

1,7

1,6

4,3

12,5

35,4

16,7

14,9

9,4

Santa Cristina
d’Aro

4,9

0,7

1,1

1,0

2,0

10,4

26,7

21,9

15,0

16,4

Àmbit d’estudi

3,2

0,8

1,5

1,5

3,7

12,0

33,2

18,0

14,9

11,1

Municipi

Nota: Fins l’any 2001 les dades s’han obtingut del cens; mentre que les dades del període 2002-2009, s’han extret
del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona.
Font: Elaboració pròpia a partir del web de l'Institut d'Estadística de Catalunya, i de la revista "Construcció
d'habitatges a les comarques gironines 2009" del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona, 2010.

La figura 6.2.5 il·lustra una comparativa estimada entre l’evolució de la població
empadronada a cada municipi i l’evolució dels habitatges construïts des del 1900 fins als
nostres dies.
A partir de la dècada dels seixanta (a Castell-Platja d’Aro) i setanta (a Santa Cristina d’Aro) el
nombre d’habitatges creixen de manera frenètica situant-se per sobre la població censada,
aspecte que reafirma la vocació de segona residència dels municipis d’estudi amb l’explosió
turística que inicien en aquest moment. Abans dels anys 1960-70 la situació era a la inversa.

Figura 6.2.5. Relació entre el nombre d’habitatges i la població empadronada. Període 1900-2009
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Sant a Crist ina d'Aro
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Font: Elaboració pròpia a partir del web de l'Institut d'Estadística de Catalunya, i de la revista "La construcció
d'habitatge a les comarques gironines 2009" del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona, 2010.

Per completar aquest apartat, i insistir en el règim constructiu, cal donar una resposta a la
perspectiva de l'activitat de la construcció per al futur immediat, que pot ser analitzada
d'acord amb les dades d'habitatges contractats, o sigui, projectes d'obra visats pel Col·legi
d'Aparelladors, que no necessàriament s'han de desenvolupar, però que deixen entreveure
els futurs desenvolupaments urbanístics dins l'àmbit municipal.
Figura 6.2.6. Evolució temporal dels habitatges contractats. Període 1986-2009
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Font: Elaboració pròpia a partir de la revista "Construcció d'habitatges a les comarques gironines 2009", del
Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona, 2010.
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La figura 6.2.7 mostra les perspectives de noves construccions des del 1986 fins al 2009 i
ofereix informació si es compara amb la figura 6.2.2 d’habitatges acabats. Els habitatges
contractats en un any solen coincidir amb els habitatges acabats en l’any següent. És
interessant veure com a partir de l’any 2007 s’acaben habitatges però el nombre
d’habitatges contractats disminueix importantment, atenent el context de crisi econòmica
del moment.

b) Ocupació del territori
A part de l'evolució urbanística existeixen altres elements que incideixen en el paisatge
construït, com el model d'urbanització difús o compacte i la tipologia dels habitatges.
El cens de 2001 distribueix els habitatges familiars en funció dels nuclis d’habitants que es
constitueixen. A Santa Cristina el poblament és dispers entre les urbanitzacions i el nucli
antic, mentre que a Castell-Platja d’Aro el 78% dels habitatges s’ubiquen a Platja d’AroS’Agaró i el 21,1% restant al nucli de Castell d’Aro.

Taula 6.2.4. Distribució territorial dels habitatges familiars (%). Anys 2001 o 2009

Menys de 101
habitants

De 101 a
500
habitants

De 501 a
2.000
habitants

De 2.001 a
10.000
habitants

Disseminat

Castell-Platja d’Aro

-

-

21,1

78,9

-

Santa Cristina d’Aro

30,3

33,7

30,5

-

5,4

4.106

7,2

8,0

23,4

60,1

1,3

17.238

Municipi

Àmbit d’estudi

Total
13.132

Font: Web de l'Instituto Nacional de Estadística, 2010.

La taula 6.2.4 identifica la tipologia dels habitatges acabats l'any 2004 (no hi ha més dades
disponibles en aquest aspecte) i mostra el pes significatiu dels habitatges en edificis
plurifamiliars:

Taula 6.2.5. Tipologia dels habitatges acabats. Any 2004
Unifamiliars aïllades

Unifamiliars
entre mitgeres

Plurifamiliars

Total

Castell-Platja d’Aro

58

0

235

293

Santa Cristina d’Aro

42

0

119

161

100

0

354

454

Municipi

Àmbit d’estudi

Font: Vicente, J. i Gutiérrez, O. (2004): "La construcció i la contractació d'habitatge a la demarcació de Girona", revista La
Punxa, 36, Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona.
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Segons el cens 2001, el 73% dels 5.794 edificis acabats destinats a habitatge familiar (ja
sigui de primera, segona residència) del conjunt de l’àmbit d’estudi són d’1 habitatge.
A cada municipi es compleix aquesta proporció però la realitat és diferent pel que fa a la
resta d’edificis. Mentre a Santa Cristina d’Aro és representatiu el percentatge d’edificis fins a
4 habitatges, a Castell-Platja d’Aro són representatius també els edificis amb més de 5
habitatges i inclús amb més de 20 –superant les 8 plantes–, que se situen sobretot a primera
línia de mar del nucli de Platja d’Aro (veure taules següents).

Taula 6.2.6. Edificis d’habitatges familiars segons nombre d’habitatges (%). Any 2001
Municipi

1

2

3

4

5 a 9 10 a 19 20 o més Total edificis

Castell-Platja d’Aro

73,5

6,8

2,3

2,4

6,9

4,2

4,0

3.427

Santa Cristina d’Aro

72,4

11,2

5,8

5,9

3,9

0,6

0,2

2.367

Àmbit d’estudi

73,0

8,6

3,8

3,8

5,7

2,7

2,4

5.794

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2010.

Taula 6.2.7. Edificis d’habitatges familiars segons nombre de plantes (%). Any 2001
Municipi

1

2

3

4

5

6

7

8 i més

Total edificis

Castell-Platja d’Aro

27,6

49,2

16,0

3,1

1,7

0,5

0,6

1,3

3.427

Santa Cristina d’Aro

39,3

56,5

2,8

1,0

0,3

0,1

0,0

0,0

2.367

Àmbit d’estudi

32,4

52,2

10,6

2,2

1,1

0,3

0,4

0,8

5.794

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2010.

El nombre de persones que viuen a les llars representa un altre indicador d'interès per
avaluar la composició dels habitatges existents, la densitat d'ocupació i, per tant, les
perspectives futures de les demandes residencials. Resulta una expressió dels canvis socials,
de les variacions en les estructures familiars, l'envelliment de la població, els nous estils de
vida,... que interpreten unes demandes noves en l'habitatge i, per tant, representa unes
repercussions territorials a causa de les necessitats creixents de consum i aprofitament del
sòl per a usos residencials.
La dimensió mitjana de les llars ha anat disminuint durant el període 1991-2001.

Figura 6.2.8. Dimensió mitjana per llar (nombre de persones). Període 1991-2001
Municipi

1991

1996

2001

Castell-Platja d’Aro

3

2,7

2,38

Santa Cristina d’Aro

2,9

2,7

1,51

Font: Web de l'Institut d'Estadística de Catalunya, 2010.
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c) Estat de conservació
Segons les dades disponibles més recents (cens 2001) l’estat de conservació dels edificis
destinats a habitatges familiars (tant de primera, com de segona residència) és generalment
bo al conjunt de l'àmbit d’estudi, ja que més d’un 90% del total dels habitatges es troben en
bon estat.
Vora un 4% dels habitatges de Castell-Platja d’Aro presenten alguna deficiència i fins i tot es
localitzen alguns habitatges en estat ruïnós. A Santa Cristina d’Aro es registra un menor
percentatge d’habitatges amb deficiències, com es pot veure a la figura 6.2.8.

Figura 6.2.7. Estat de conservació dels edificis amb habitatges familiars. Any 2001
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Font: Web de l'Institut d'Estadística de Catalunya, 2010.

d) Règim de tinença
Segons es recull al cens 2001, aproximadament el 80% dels habitatges principals, és a dir,
de primera residència (no es disposa de dades de tots els habitatges) són de propietat (el
45% de compra totalment pagada, el 30% de compra amb hipoteca i el 5% per herència o
donació) i el 14% restants de lloguer, el 2% cedida sense cost o baix preu i el 4% restant
obtinguda d’altres formes.
Castell-Platja d’Aro compta amb un percentatge menor de compra totalment pagada que no
Santa Cristina i, per altra banda, el percentatge d’habitatges en règim de lloguer és major.
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Figura 6.2.8. Règim de tinença dels habitatges. Any 2001
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Font: Web de l'Institut d'Estadística de Catalunya, 2010.

e) Superfície útil
La superfície útil dels habitatges principals, és a dir, de primera residència (no es disposa de
dades de tots els habitatges) és molt diferent entre els dos municipis, de manera que no és
representatiu generalitzar pel conjunt de l’àmbit.
D’una banda, el 50% dels habitatges principals de Castell-Platja d’Aro tenen una superfície
màxima de 89 m2. Aquesta dada posa de manifest que la tipologia d’apartament del nucli de
Platja d’Aro que sovint és utilitzada com habitatge principal.
Per contra, més del 50% dels habitatges de Santa Cristina d’Aro tenen una superfície superior
als 110 m2. Poc més d’un 10% dels habitatges supera els 209 m2, que generalment correspon
als habitatges tradicionals disseminats (masies).
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Figura 6.2.9. Superfície útil (en m2) dels habitatges principals. Any 2001
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Font: Web de l'Institut d'Estadística de Catalunya, 2010.

f)

Intervenció pública en l'habitatge

La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, amb els seus decrets i
reglaments de desplegament, i el Pacte nacional per a l’habitatge 2007-2016, constitueixen
un nou marc de referència en matèria d’habitatge.
El Decret 13/2010, de 2 de febrer, del té per objecte establir i desplegar el Pla per al dret a
l’habitatge de Catalunya del 2009-2012, que fixa la seva atenció en les línies de foment de
l’habitatge amb protecció oficial i el foment de la rehabilitació d’edificis i habitatges. En
l’esmentat decret es recullen les actuacions protegibles, les modalitats de promoció per a la
venda en dret de superfície i en règim de copropietat, i en lloguer o altres formes de cessió
d’ús, les zones geogràfiques d’aplicació del Pla, els ingressos familiars, les condicions per
accedir als habitatges amb protecció oficial, les modalitats de lloguer amb opció de compra,
els programes d’habitatges socials, la mediació per al lloguer social, la cessió a
l’Administració d’habitatges per destinar-los a lloguer social, els habitatges, les
competències de les oficines locals d’habitatge, etc.
D’altra banda, segons fixa el Text Refós de la Llei d'Urbanisme 1/2005, els ajuntaments
estan obligats a cedir terrenys per la construcció d'habitatge públic si el planejament
urbanístic proposa densitats d'ocupació superiors al llindar de 25 habitatges/hectàrea.
Alhora, d’acord amb el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei d’Urbanisme, en el seu Article 66, de Determinacions relatives a les necessitats socials
d’accés a l’habitatge, els plans d’ordenació urbanística municipal han de reservar, per la
construcció d’habitatges de protecció pública, com a mínim, el sòl corresponent al 20% del
sostre residencial de nova implantació, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable. En el cas
d’estudi, els futurs planejaments hauran de contemplar-ne tal com s’estipula per normativa.

-444-

DOCUMENT I
MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Segons dades consultables a l’Institut d’Estadística de Catalunya durant el període 19812009 s’han realitzat diverses promocions privades d’habitatges de protecció oficial. En el cas
de Castell-Platja d’Aro hi ha constància de vora uns 300 habitatges en aquest règim (període
1982-2004) i a Santa Cristina d’Aro de 181 (període 1981-2009).
A Castell-Platja d’Aro, l’Institut Català del Sòl ha promogut recentment una promoció
d’habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer. Després d’un procés d’adjudicació
dels habitatges han quedat 12 habitatges vacants. És per això que recentment s’ha obert un
nou termini de recollida de sol·licituds per adjudicar-los.
La Memòria Social del POUM de Santa Cristina preveu 504 habitatges en règim de protecció
distribuïts en diversos sectors, que cobreix amb escreix les necessitats del municipi que
s’analitzen en l’esmentada memòria. Tenint en compte aquests xifres Santa Cristina d’Aro
aporta una quota de solidaritat d’entre el 25 i el 40% del parc de nou habitatge protegit,
contingent que anirà previsiblement a cobrir les necessitats de municipis veïns com Sant
Feliu de Guíxols.

-445-

AGENDA 21
SANTA CRISTINA D’ARO I CASTELL-PLATJA D’ARO

6.3. Telecomunicacions i connectivitat tecnològica
Polítiques catalanes per a la Societat del Coneixement i la Informació
El Consell d’Europa, reunit el març del 2000 a Lisboa, va comprometre’s a impulsar, a curt i
mig termini, una economia comunitària més forta, basada en “el coneixement, més
competitivitat i dinamisme, i capacitat de créixer econòmicament de manera sostenible amb
més i millors llocs de treball i amb major cohesió social” (Estratègia Lisboa).
En aquest sentit, és un fet que les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), que
configuren aquesta Societat de la Informació (SI), són una de les forces que permeten el
creixement de l’economia moderna i contribueixen a transformar les activitats econòmiques
i socials. Tal com va assenyalar el Consell Europeu de Lisboa l’any 2000, la creació d’un
entorn favorable per a la difusió de les TIC és una de les principals responsabilitats de les
administracions.
La Generalitat de Catalunya, en aquest sentit, promou 1) mecanismes d’aplicació local per
establir un model de societat de la informació que es fonamenti en l’ús de les noves
tecnologies a tota la població, 2) empreses i administracions públiques catalanes, així com
3) serveis de comunicacions electròniques i dels audiovisuals avançats, optimitzant les
condicions d’accés, serveis i preus.
La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (del Departament de
Governació i Administracions Públiques) s’estructura en:
Direcció General de la Societat de la Informació: Que té per funció fomentar l’accés
i l’ús de les noves tecnologies per part de la societat civil. En especial dins dels
àmbits de l’educació, la cultura, la sanitat i les petites i mitjanes empreses, i
promoure el coneixement de les TIC a través del foment a la innovació, l’impuls
d’accions formatives i la dinamització de processos de participació i debat. Els
serveis disponibles són:
-

Servei de la Societat del Coneixement: Que té com a principal objectiu
impulsar la formació en les TIC, amb l’objectiu d’arribar a tots els sectors de
la societat, el disseny de projectes d’alfabetització digital en col•laboració
amb organismes, col•lectius, associacions i empreses que hi treballen, i
impulsar propostes d’ensenyament en línia.

-

Servei de Promoció Industrial de les TIC: Que té per objectiu principal
planificar i executar les propostes estratègiques en matèria de política
industrial pel que fa a les tecnologies de la informació i les
telecomunicacions, en coordinació amb el departament competent en matèria
industrial.

Direcció General de Xarxes i Infraestructures de Telecomunicacions: Té per
funció principal planificar, ordenar i regular les xarxes i infraestructures de
telecomunicacions; i exercir les facultats inspectores i sancionadores en matèria de
telecomunicacions que siguin competència de la Generalitat de Catalunya, excloses
les de radiodifusió. I compta es amb el:
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-

Servei de Telecomunicacions: Que entre altres, exerceix les facultats
d’inspecció, control i sanció en matèria de telecomunicacions, i proposa
l’ordenament, la regulació i la planificació de l’espectre radioelèctric i dels
plans tècnics quan siguin competència de la Generalitat.

Per altra banda, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) pren la
responsabilitat de determinar la política de la Societat del Coneixement i la Informació, i la
Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) es preocupa del disseny, la
coordinació i del desplegament dels projectes i les accions necessàries per desenvolupar
aquesta Societat.
El Pla estratègic de la Societat del Coneixement i de la Informació que actualment està
impulsant el Govern de Catalunya, s’organitza a partir de:
el Pla Director d’Infraestructures de Telecomunicacions (PDIT), que enguany s’ha
de revisar i
el Pla Director de Serveis i Continguts (PDSC)
els quals, contenen iniciatives ambicioses per canalitzar cadascun dels següents eixos
d’actuació principals del Pla:
1. El foment de la cohesió digital (disponibilitat d’infraestructures i serveis), on es
concreten actuacions per:
impulsar l’accessibilitat i fomentar la cohesió digital,
impulsar l’accessibilitat de la banda ampla arreu del territori,
fomentar l’oferta i la demanda, i
dinamitzar la demanda i la utilització dels recursos tecnològics.
2. L’enfortiment del pes dels sectors de la tecnologia de la informació i la comunicació
(TIC) i de les telecomunicacions a la societat.
D’aquesta manera es fonamenten les bases per a la prevenció i el control dels riscos
de la fractura digital i social en el territori amb relació a la manca d’accessibilitat a les
xarxes de telecomunicacions avançades, i a les baixes capacitats per a la
connectivitat tecnològica.
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Figura 6.3.1. Els Plans Directors de la Societat de la Informació i el procés d’adopció de les TIC

Font: Pla Director d’Infraestructures de Telecomunicacions (PDIT), 2010.

Per tant, per evitar l’aparició de possibles escenaris de risc de fractura digital, és convenient
accelerar la implantació d’una xarxa de comunicacions electròniques al conjunt del territori.
En aquest sentit, l’administració catalana, a partir del PDIT, preveu un programa d’accions
amb els següents objectius:
Desplegar la telefonia de tercera generació (UMTS) i garantir que hi hagi
cobertura a tot el territori. L’UMTS (Universal Mobile Telecomunications System) és
una tecnologia utilitzada pels mòbils de tercera generació, que tot i que
inicialment està pensada per l’ús de telefonia mòbil, no està limitada només a
aquests dispositius sinó que té prestacions multimèdia, una elevada velocitat
d’accés a Internet que permet transmetre audio i video en temps real, i una
transmissió de la veu amb qualitat equiparable a la de les xarxes fixes.
Impulsar la disposició d’ordinadors a totes les llars mitjançant acords amb la
indústria.
Connectar en xarxa sense cables totes les escoles de Catalunya.
Desenvolupar el Punt Neutre d’Internet a Catalunya (CATNIX). El Punt Neutre va
néixer per interconnectar operadors de telecomunicacions, proveïdors d’Internet i
la comunitat científica catalana. L’objectiu és encaminar localment el tràfic
d’Internet de manera que els usuaris finals rebin un millor servei en reduir el
trajecte que la informació ha de recórrer des que es demana (a través del web, de
l'FTP, etc.) fins que es rep. N’és un exemple el punt neutre sanitari (PNS).
Accelerar el desplegament de la televisió digital terrestre (TDT) i la ràdio digital
(DAB) mitjançant actuacions que converteixin Catalunya en pionera de “l’apagada
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analògica”. La Unió Europea ha instat als estats membres per tal que la TDT
estigui implantada al 2012. A nivell estatal la data límit per cessar les emissions
en analògic està fixada al 3 d’abril del 2010. A Catalunya, principalment per raons
econòmiques, el procés d’encesa digital i apagada analògica va començar l’any
2007. La implantació de la TDT a Catalunya es farà per projectes territorials i
d’una manera gradual. És a dir, l’apagada analògica i l’encesa digital es faran
progressivament per illes territorials quan s’hagi adoptat la TDT en un 95%. A
partir de l’estudi detallat de la xarxa de difusió actual, els projectes territorials són
el resultat d’haver agrupat diferents illes territorials (es tracta de 44 illes
agrupades en 22 projectes territorials), àmbits geogràfics de cobertura del senyal
de televisió per part de diferents centres emissors, en els que es podria cessar les
emissions analògiques sense afectar els territoris veïns.
Fomentar la creació de clústers (un conjunt d’unitats funcionals interconnectades
per mitjà d’una xarxa que actuen com una sola unitat) en el sector de les TIC i el
sector de l’audiovisual a Catalunya.
Oferir punts públics d’accés a Internet a arreu del territori, fomentar la cohesió i
l’alfabetització digital i potenciar el teletreball.
Concretament, el PDIT preveia per a l’any 2008 que el 65% de les llars catalanes tinguessin
ordinador personal, i que s’hi garantís l’arribada de la banda ampla com a mínim de 2 Mbps.
El PDIT es preveu revisar enguany per tal d’adequar-se als resultats exposats al document de
Balanç del PDIT 2005-2008.
En un marc molt general, i recollint l’esperit del Pla estratègic, en relació a les
telecomunicacions i les tecnologies de la informació es procura assegurar:
la universalització de l’accessibilitat a Internet a tots els segments de la població,
l’alta velocitat a arreu,
la multitecnologia per possibilitar un accés idoni en cada moment i des de
qualsevol lloc, i
el servei bàsic de telecomunicacions a qualsevol edifici, urbanització o localitat.
En aquest context presentat, s’estan desenvolupant diferents projectes a tot el territori
català per materialitzar els reptes de la transformació social vers la Societat de la Informació,
dedicant principalment els esforços en la millora de les infraestructures de
telecomunicacions (Internet, televisió i telefonia mòbil).
Davant aquest objectiu de millorar les infraestructures de telecomunicacions, s’engeguen les
següents iniciatives:
a. Banda ampla fixa (xarxa de fibra òptica –projecte FTTH–, projecte BAR– Banda
ampla rural, arribada generalitzada als polígons industrials, arribada a tots els
centres educatius públics –projecte Heura–).
En aquest sentit, el PDIT preveu la disposició d’una xarxa troncal que enllaci tots
els municipis de Catalunya. En el disseny inicial es preveia que aquesta xarxa fos
de fibra òptica a tots els municipis de més de 1.000 habitants.
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b. Comunicació mòbil (telefonia mòbil rural, construcció de torres singulars de
telecomunicacions –projecte RADIOCOM–, servei de telecomunicacions
d’emergències i seguretat –projecte RESCAT).
c. Digitalització audiovisual (desplegament de la TDT i apagada analògica).

Pel que la fibra òptica, de gran ample de banda per a senyals analògics, aquesta permet la
transmissió d’un gran volum d’informació, amb una baixa atenuació de la senyal, no té
interferències electromagnètiques i és més segura i fiable que altres sistemes. Tanmateix, la
seva instal·lació i distribució al territori té un cost elevat, les fibres són fràgils, la reparació
d’un cable trencat o malmès és dificultosa i la instal·lació dels connectors és complexa i
requereix un personal amb formació adequada.

Figura 6.3.2. Xarxa de transport d’alta capacitat prevista pel PDIT a Catalunya

Font: Pla Director d’Infraestructures de Telecomunicacions (PDIT), 2010.

En la legislatura actual hi ha prevista la instal·lació de bona part de la xarxa troncal de fibra
òptica a les principals ciutats del país.
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Figura 6.3.3. Xarxa oberta de fibra òptica prevista en aquesta legislatura

Font: Departament de Governació i Administracions Públiques, 2010.

No hi ha prevista l’extensió de fibra òptica als municipis de la present Agenda 21. En
; aquesta legislatura tampoc es preveu la instal•lació de fibra òptica a la comarca del Baix
Empordà.

Una de les actuals iniciatives públiques més significatives amb relació a la millora de les
telecomunicacions des de la Generalitat de Catalunya, és la creació de l’Operador
d’Infraestructures, el qual podrà integrar i optimitzar l’oferta de serveis de comunicacions
electròniques de gran ample de banda als ciutadans, empreses i administracions públiques.
La Generalitat de Catalunya i el consorci local Localret van signar, al 2005, un conveni per
crear l’ITCat, un ens gestor d’infraestructures, encarregat de la promoció, implantació i
gestió integrada d’una xarxa de comunicacions electròniques a tot el territori català.
Aquestes iniciatives d’alfabetització, formació, dinamització i creació digital comencen a
desenvolupar-se sobre el territori català en el marc del projecte NODAT, impulsat per la
Generalitat de Catalunya des de l’any 2001 amb l’objectiu fonamental d’evitar la fractura
digital i social, i el desequilibri de les oportunitats d’accessibilitat i connectivitat sobre el
territori.
Aquest projecte de socialització de la tecnologia es vertebra territorialment a través de la
Xarxa de Telecentres de Catalunya (XTC), la qual disposa de dos vessants en el seu
plantejament, que integren formació, participació, dinamització de l’ús de les Tecnologies de
la Informació i la Comunicació, suport a comunitats i col·lectius, i en general, recolzament al
desenvolupament territorial:
un vessant físic, corresponent a estendre l’accés a Internet a tots els sectors de la
societat a partir d’infraestructures i equipaments adequats, i
un vessant virtual, per proporcionar uns serveis i prestacions a través de la xarxa
d’Internet (Teletreball, correu electrònic, aplicacions ofimàtiques, cursos formatius
temàtics, etc).
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La XTC és una xarxa de PIAP (Public Internet Acces Point), és a dir, punts públics d’accés a
Internet, entre els quals hi ha biblioteques, casals, espais d’associacions, centres cívics i
juvenils, centres educatius públics, etc, i vénen a representar els instruments més propers de
referència de la població per a la divulgació, formació i accés a Internet.
En un altre àmbit, les iniciatives públiques en la matèria de la planificació i gestió de les
tecnologies de la informació i la comunicació, són sensibles a la integració de les
infraestructures de telecomunicacions als edificis, entenent que aquestes s’han d’assimilar
com a la resta de serveis domèstics bàsics (aigua, gas, electricitat, etc). Actualment s’està
actualitzant la normativa sobre les canalitzacions de les xarxes de telecomunicacions en les
edificacions (Infraestructures Comunes de Telecomunicació –ICT–) per tal d’accelerar el
procés d’implantació de les noves tecnologies a totes les llars, de la mateixa manera que
s’està elaborant un document normatiu que contempli la necessitat d’incorporar als
projectes d’urbanitzacions i polígons industrials, les infraestructures que asseguraran la
disponibilitat de les xarxes de telecomunicació i l’ampliació de la cobertura dels serveis de
radiocomunicació a les edificacions. Aquests nous requeriments tècnics s’incorporaran a les
figures de planejament derivat. Pel primer cas, l’Ajuntament condicionarà la llicència d’obres
a la certificació tècnica acreditativa de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la
Informació conforme s’ha complert la normativa d’ICT, i pel segon cas, el consistori local
podrà sol·licitar el projecte de les xarxes de telecomunicacions que s’ha d’incorporar en
els nous tràmits de planejament urbanístic.
D’altra banda, la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (del
Departament de Governació i Administracions Públiques) està impulsant el “Pla Catalunya
Connecta” que engloba les diferents línies d’actuació del Govern en matèria
d’infraestructures de telecomunicacions, i que té com a principal objectiu dotar tots els
polígons industrials de Catalunya i els nuclis de població de més de 50 persones amb
cobertura de TDT, Internet de banda ampla i telefonia mòbil.

Adaptació dels municipis a la Societat del Coneixement i la Informació
a) Internet
La deficient cobertura dels serveis de telecomunicacions a moltes poblacions de Catalunya
va ser el motiu pel qual la Generalitat de Catalunya va engegar el projecte de Banda Ampla
Rural, per tal de fer arribar l’accés a la banda ampla a totes les poblacions de més de 100
habitants que no tinguessin cobertura del servei ADSL, tot suprimint la fractura digital
territorial existent en aquests moments i assolint la cohesió del país.
El projecte de Banda Ampla Rural que s’està portant a terme per fases va començar l’any
2004. La primera fase del desplegament de banda ampla ha inclòs les entitats de població
de més de 100 habitants i caps de municipi que no disposaven de servei ADSL de l’Alt
Pirineu i Aran, les comarques de Lleida, el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. La
segona fase té la voluntat de donar cobertura a les entitats de població de més de 100
habitants i caps de municipis de les comarques de Girona, comarques de la Catalunya
Central i les d’àmbit metropolità.
L’empresa Iberbanda (Avinet) és la responsable de desplegar aquesta xarxa de
comunicacions electròniques arreu del territori. En aquest sentit, Iberbanda ofereix serveis
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avançats de telefonia, transmissió de dades i accés a Internet de banda ampla via radio en
zones rurals, amb velocitats simètriques desde 1 Mbps fins a 4 Mbps.
El desplegament i explotació de la xarxa s’està fent mitjançant el sistema WiMAX (Worldwide
Interoperability for Microwave Acces, és a dir, Interoperabilitat d’accés mundial de
microones), una tecnologia via ràdio i inhalàmbrica de nova aparició que incorpora millores
en capacitat de cobertura, ofereix més amplitud de banda que el Wi-Fi i aporta nous serveis
com la telefonia IP (Internet Protocol, és a dir, que fa possible que la senyal de veu es
transmeti a través d’Internet en comptes d’enviar-la de forma analògica). La Secretaria de
Telecomunicacions i Societat de la Informació també està avaluant noves actuacions en el
marc del Projecte Banda Ampla Rural per tal de cobrir totes les poblacions a partir de 50
habitants.
Per altra banda, la creació de Localret: Consorci local per al desenvolupament de les
xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies, és una resposta des de l’àmbit
local al desenvolupament de les noves tecnologies i de la Societat de la Informació. Localret
impulsa la integració coordinada dels municipis al nou model social de les noves tecnologies
de la informació i la comunicació, i representa els interessos dels municipis en els processos
de negociació i aprovació de normatives sobre la construcció de les xarxes de
telecomunicacions, i els efectes que poden tenir les noves regulacions sobre les
competències municipals en l’àmbit urbanístic, la gestió dels espais públics i el règim de
fiscalitat.

; Actualment hi ha 800 municipis adherits al Consorci Localret (Consorci local per al

desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies), i
també s’hi han afegit la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques. En aquest sentit, Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro també
s’hi han adherit.

D’acord amb les polítiques afavorides des de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de
la Informació del Departament de Governació i Administracions públiques de la Generalitat
de Catalunya, les Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) sobre el territori de
l’àmbit de la present Agenda 21 es distribueixen de la següent manera:

Taula 6.3.1. Les TIC al territori de la present Agenda 21. Any 2010
Santa Cristina d’Aro
Nuclis i polígons

Cobertura banda
ampla

Cobertura
ADSL

Cobertura
WiMAX

Disponibilitat comercial
servei WiMAX

Romanyà de la Selva

Sí

Sí

Cobert

Ja disponible

Salom

Sí

Parcial

Cobert

Ja disponible

Santa Cristina d’Aro

Sí

Sí

Cobert

Ja disponible

Sector Casa Groga

Sí

No

Cobert

Ja disponible

El sector del càmping

Sí

No

Cobert

Ja disponible

Urbanització Bell-lloc I

Sí

Sí

Cobert

Ja disponible

Urbanització Bell-lloc II

Sí

Sí

Cobert

Ja disponible

-453-

AGENDA 21
SANTA CRISTINA D’ARO I CASTELL-PLATJA D’ARO

Nuclis i polígons

Cobertura banda
ampla

Cobertura
ADSL

Cobertura
WiMAX

Disponibilitat comercial
servei WiMAX

Urbanització Can
Reixac

Sí

Parcial

Cobert

Ja disponible

Urbanització Mas
Parxot

Parcial

No

Parcial

Ja disponible

Urbanització Pedralta

Sí

No

Cobert

Ja disponible

Urbanització de
Romanyà

Sí

No

Cobert

Ja disponible

Urbanització Rosamar

No

No

No cobert

No disponible

Urbanització Sant
Miquel d’Aro

Sí

Sí

Cobert

Ja disponible

Urbanització Vallrepòs

Parcial

Parcial

No cobert

No disponible

Urbanització Golf
Costa Brava

Sí

Parcial

Cobert

Ja disponible

Urbanització el Mas
Trempat

Sí

Parcial

Cobert

Ja disponible

Urbanització la Roca
de Malvet

Sí

Parcial

Cobert

Ja disponible

Urbanització les
Teules I

Sí

Parcial

Cobert

Ja disponible

Urbanització les
Teules II

Sí

No

Cobert

Ja disponible

Polígon industrial S-17
Molí d’en Reixach

Sí

Sí

Cobert

Ja disponible

Castell-Platja d’Aro
Nuclis i polígons

Cobertura banda
ampla

Cobertura
ADSL

Cobertura
WiMAX

Disponibilitat comercial
servei WiMAX

Polígon Castell –
Platja d’Aro

Sí

No

Cobert

Ja disponible

S’Agaró

Sí

Parcial

Cobert

Ja disponible

Castell d’Aro

Sí

Parcial

Cobert

Ja disponible

Platja d’Aro

Sí

Sí

Cobert

Ja disponible

Data d’actualització: 25 de febrer de 2010.
NOTA SOBRE LA COBERTURA ADSL:
La disponibilitat del servei ADSL de Telefónica es considera "SÍ" quan el percentatge de cobertura al nucli és superior al 90%, mentre
que es considera "PARCIAL" si aquest percentatge de cobertura és inferior al 90%. "NO" indica que no hi ha cobertura ADSL. (Dades
actualitzades a l’octubre de 2008 i obtingudes a través del Programa d’extensió de la banda ampla - PEBA).
NOTA SOBRE LA COBERTURA WiMAX:
La cobertura del servei WiMAX d'Iberbanda es considera "Cobert" quan més del 75% del nucli de població ja té cobertura del servei;
"Cobert parcial" quan el percentatge de cobertura al nucli es troba entre el 50% i el 75%; "En execució" si hi ha previsió de cobertura
del nucli de població durant les fases I o II del projecte Banda Ampla Rural (BAR), i "No cobert" quan la cobertura és inferior al 50%
del nucli de població o no està previst donar-hi cobertura en les fases esmentades del projecte BAR. La indicació "En estudi" vol dir
que la cobertura del nucli està en fase de planificació i viabilitat tècnica.
Tant la informació que es publica sobre la cobertura ADSL com la informació sobre la cobertura WiMAX, cal considerar-la com a
orientativa. Per confirmar la viabilitat de qualsevol dels dos serveis d’accés a la banda ampla, sempre caldrà que un tècnic de
l'empresa que els presta comprovi que des de la ubicació on es troba l’usuari es rep correctament el senyal ADSL o WiMAX.
Consulteu els operadors corresponents per a més informació.

Font: Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, 2010.
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Figura 6.3.4. Cobertura de Banda Ampla Rural (BAR)

En groc s’indica la zona amb cobertura de Banda Ampla Rural (BAR)
Data d’actualització: 25 de febrer de 2010
Font: Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, 2010.

; No disposen de cobertura ADSL: el sector de la Casa Groga, el sector del càmping, i les
urbanitzacions Mas Parxot, Pedralta, Romanyà, Rosamar i les Teules II del terme
municipal de Santa Cristina d’Aro; i el polígon industrial de Castell-Platja d’Aro.

; Les urbanitzacions de Rosamar i de Vallrepós de Santa Cristina d’Aro no disposen de
cobertura WiMAX ni tampoc de disponibilitat comercial del servei WiMAX.

Tanmateix, i tot i que la cobertura de WiMAX és aproximadament del 90% del territori, no
tots els nuclis o disseminats disposen d’aquest servei. A la taula següent es recull el servei
d’Internet disponible a cada municipi.
Taula 6.3.2. Sistema de subministrament d’Internet disponible. Any 2010
Nuclis

Sistema utilitzat

Santa Cristina d’Aro

ADSL

Castell Platja d’Aro

ADSL / WiFi

Font: Ajuntaments de l’Agenda 21, 2010.
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En aquest sentit, Iberbanda és l’empresa que ha resultat adjudicatària de diversos concursos
i programes, impulsats per diferents Administracions Públiques, amb l’objectiu d’incentivar
l’extensió de la banda ampla a territoris d’àmbit rural, sense cobertura de línies ADSL.
L’empresa dóna servei de telefonia, TDT i Internet mitjançant una xarxa de
telecomunicacions amb tecnologia via ràdio (LMDS, WiMAX).

; Tots els municipis de la present Agenda 21 tenen cobertura de l’empresa Iberbanda

(sistema LMDS i/o WiMAX) per a la contractació de serveis d’accés a Internet d’Alta
velocitat, telefonia, transmissió de dades i serveis de valor afegit en Xarxa (com ara
correu electrònic, espai web, dominis i adreces IP).

L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro ha posat en marxa la primera fase del projecte "Platja
d’Aro-Zona Wi-Fi".
Es tracta d’una xarxa local sense fils, que a través de la tecnologia wi-fi permet transmetre
dades per ones en lloc de cables. El wi-fi municipal interconnecta diferents serveis
municipals, com per exemple la policia, i tot el restant de banda ampla és d’accés públic.
En la primera fase s’han habilitat les zones que s’indiquen en la figura següent mitjançant
una xarxa WLAN (Wireles Area Network - Xarxa inalàmbrica d’àrea extensa) a la què es pot
connectar qualsevol dispositiu dotat d’un adaptador de xarxa inalàmbrica.

Figura 6.3.5. Zones amb disponibilitat de Wi-Fi d’accés
obert al municipi de Castell - Platja d’Aro

Zona d’acampada

Ajuntament

Passeig marítim

Font: Ajuntament de Castell – Platja d’Aro, 2010.
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Figura 6.3.6. Antenes i nodes de distribució de Wi-Fi al municipi de Castell-Platja d’Aro

Font: Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, 2010.

; Al municipi de Castell – Platja d’Aro el servei d’accés públic a Wi-Fi està més orientat al
turisme que a la població resident.

; La gran quantitat d’antenes i nodes distribuïts al nuclis de Castell-Platja d’Aro poden
suposar uns nivells de radiofreqüència elevats.

; Al municipi de Santa Cristina d’Aro no es diposa de cap sistema WiFi ni WiMAX d’accés
públic.

D’altra banda, tal com s’ha explicat en el primer apartat, en el marc del projecte NODAT
s’impulsa la creació de la Xarxa de Telecentres de Catalunya (XTC), que distribueix punts
públics d’accés a Internet a bona part del territori, garantint d’aquesta manera una cobertura
prou representativa i homogènia de la connectivitat a Internet. D’aquesta manera es
contribueix a la cohesió digital i social, a l’equilibri territorial, i s’estableixen noves
oportunitats per a la dinamització econòmica a partir de la utilització de les
telecomunicacions d’alta capacitat. L’objectiu dels telecentres és evitar la fractura territorial
digital mitjançant l’impuls d’accions dirigides a la formació, la inserció social i laboral i l’ús
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comunitari per a l’accés a les noves tecnologies potenciant-ne l’accés, el teletreball en zones
rurals, etc.
Només el municipi de Santa Cristina d’Aro disposa de telecentre, essent els més propers a
l’àmbit de l’Agenda 21 els que es recullen a la taula següent.

Taula 6.3.3. Telecentres o punts TIC del Baix Empordà. Any 2010
Nom

Tipus

Ubicació

Telecentre Casa Pastors

Programari lliure

Torroella de Montgrí

Biblioteca pública

Biblioteca / Recerca informacional

Torroella de Montgrí

Biblioteca de Palafrugell

Biblioteca / Recerca informacional

Palafrugell

Can Genís

Punt Òmnia

Palafrugell

Ciberempord@

Centre de formació d’adults / Teletreball

Palafrugell

Casa de la Vila

Punt Òmnia

Monells i Sant Sadurní de l'Heura

Biblioteca Baldiri Reixach

Biblioteca / Recerca informacional

Santa Cristina d'Aro

Les Vetlladores (PIJ)

Punt d’informació Juvenil

Sant Feliu de Guíxols

Telecentre Pals

Biblioteca / Recerca informacional

Pals

Biblioteca Lluís Barceló i Bou

Biblioteca / Recerca informacional

Palamós

Telecentre de Mont-ras

Punt d’informació Juvenil

Mont-ras

Biblioteca pública

Biblioteca / Recerca informacional

La Bisbal d’Empordà

Biblioteca Salvador Raurich

Biblioteca / Recerca informacional

Begur

Biblioteca Sant Antoni de Calonge

Biblioteca / Recerca informacional

Calonge

Font: Web de la Xarxa de Telecentres de Catalunya, 2010.

; El municipi de Castell-Platja d’Aro no disposa de cap telecentre adherit a la xarxa de
telecentres o de Punts TIC del Departament de Governació i Administracions Públiques.

Tanmateix, existeixen alguns punts públics d’accés a Internet als diferents municipis de
l’àmbit de la present Agenda 21 que no estan adscrits a la XTC, i que es localitzen en els
centres municipals següents:
Taula 6.3.4. Punt públics d’accés a Internet no adscrits a la XTC. Any 2010
Municipi

Ubicació

Servei

Santa Cristina d’Aro

Centre d’Internet

No gratuït

Castell-Platja d’Aro

Biblioteca

Gratuït

Castell-Platja d’Aro

Punt d’informació juvenil

Gratuït

Font: Ajuntaments de l’Agenda 21, 2010.
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; L’existència de pocs punts públics d’accés a Internet i de poques zones d’accés Wifi,

sobretot a Santa Cristina d’Aro, denoten la necessitat de reforçar les polítiques contra la
fractura digital vigilant el desplegament de l’accessibilitat i l’alfabetització dels
col•lectius més vulnerables, i procurar la generalització d’un ús més intensiu i racional
de les noves tecnologies de la informació.

En aquest sentit, una iniciativa que pren força és la que proposa l’organització guifi.net (que
ofereix una xarxa oberta i neutral) la qual permet la connexió sense cables a Internet de
forma gratuïta, a nivell de particular o a nivell de municipi. En aquests supòsits els
ajuntaments o els particulars s’han de fer càrrec de la despesa de l’antena per a la connexió.
El sistema funciona com una xarxa, on cada antena, particular o municipal, actua com a
node receptor i emissor. Aquesta iniciativa ha tingut molta acollida a les comarques de la
Garrotxa, Osona, la Selva, el Pla de l’Estany i alguns municipis de l’Empordà.
Actualment, tal com s’observa a la figura següent, a la comarca del Baix Empordà hi ha 118
nodes operatius, 110 nodes projectats, 10 en construcció i 10 en proves.

Taula 6.3.5. Nodes guifi a l’àmbit d’estudi. Any 2010

Municipi

Santa Cristina d’Aro

Zona

Nodes
Operatius

Projectats

En construcció

En proves

Total

Bell-lloc

0

1

0

0

1

Romanyà de la Selva

0

1

0

0

1

Castell d’Aro

0

1

0

0

1

Platja d’Aro

38

25

2

6

71

S’Agaró

3

3

1

0

7

Castell-Platja d’Aro

Font: web guifi.net, 2010.

; La Xarxa Oberta de Castell-Platja d'Aro guifi.net permet interconnectar-la a qualsevol
poble de l'entorn, entre ells Santa Cristina d’Aro.
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Figura 6.3.7. Xarxa actual de nodes de guifi.net a l’àmbit de l’Agenda 21

Clau: en verd s’indiquen els nodes operatius, en groc en construcció i en blau projectats, (i no
s’hi troba cap nodes en procés de prova).
Font: web guifi.net, 2010.

; Tant al municipi de Santa Cristina d’Aro com de Castell-Platja d’Aro compten amb
ordenances municipals per a la regulació i ordenació d’instal·lacions de radio i
telecomunicació.

b) Telefonia fixa
Una ICT (infraestructura comuna de telecomunicacions) és la instal•lació que, situada en
l’interior dels edificis, permet l’accés efectiu, lliure i de qualitat als diversos serveis de
telecomunicacions.
Els edificis de nova construcció, o els sotmesos a una rehabilitació important, han de
comptar amb una ICT, que ha d’incorporar, com a mínim, les connexions per a televisió i
ràdio per ones terrestres, televisió i ràdio per satèl•lit, telefonia fixa, i telecomunicacions per
cable per a una futura extensió d’aquest servei.
La instal•lació del cablatge de telefonia fixa fins a l’interior dels habitatges és obligatòria, de
manera que l’operador únicament s’hagi de connectar al punt d’entrada de l’edifici quan es
contracti el servei.
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El cablejat de telefonia fixa que dóna servei als nuclis de la present Agenda 21 és aeri, penjat
i sovint es troba en mal estat. Caldria instar a les companyies subministradores per a
soterrar-lo, atès que molts nuclis fins i tot ja compten amb la infraestructura necessària.

; Cal una adequació progressiva de les infraestructures necessàries per al soterrament del
cablejat aeri.

Tots els municipis que integren la present Agenda 21 compten amb cabines telefòniques o
telèfons d’ús públic.

c) Telefonia mòbil
La Generalitat de Catalunya va acordar el febrer de 2008 amb els operadors Movistar,
Orange i Vodafone, un impuls en la cobertura de telefonia mòbil a les zones rurals de
Catalunya, especialment allà on el mercat no justifica la inversió privada. Els compromisos
d’aquests convenis, emmarcats en un pla d’extensió de serveis de comunicacions
electròniques, es desplegaran durant els 3 anys següents a l’acord, i contribuiran a assolir el
compromís del conseller de Governació i Administracions Públiques perquè a finsal del 2010
tots els municipis de més de 50 habitants tinguin cobertura de telefonia mòbil, banda ampla
i TDT.
Els convenis preveuen que els 3 operadors faran més de 520 actuacions per estendre la
cobertura de la telefonia mòbil: Movistar en farà 352, Orange 151 i Vodafone 103.
D’aquestes 520 actuacions, unes 350 aprofitaran torres ja existents i més de 170 es faran en
torres de nova construcció. Com a resultat d’aquest desplegament, es donarà o millorarà el
servei a més de 520 nuclis de població. De les 520 actuacions, 276 són per donar cobertura
a nuclis que fins ara no tenien servei de cap operador.
Tanmateix, segons la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, la
cobertura de telefonia mòbil d’emergències 112 dels municipis de la present Agenda 21
és pràcticament total (més del 95% dels nuclis de població tenen cobertura). El telèfon 112,
és únic per a tot l’àmbit europeu, amb resposta immediata 24 hores i centralitza totes les
trucades d’emergència: serveis públics d’urgències sanitàries, d’extinció d’incendis i
salvaments, i de seguretat ciutadana i protecció civil.
El telèfon 112 serveix perquè els ciutadans i ciutadanes puguin sol•licitar els serveis públics
d’urgències sanitàries, d’extinció d’incendis i salvaments, de seguretat ciutadana i de
protecció civil quan es trobin davant d’una situació d’emergència. El servei 112 representa la
superposició de la cobertura GSM dels operadors Movistar, Vodafone i Orange. La cobertura
està representada a partir d’un nivell outdoor, que correspon a un nivell d’exteriors, el qual
en alguns casos no és suficient per accedir a l’interior d’habitatges.

; La urbanització Vallrepòs té una cobertura deficient de telefonia mòbil pel que fa a
emergències.
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Finalment, dir que el Departament de Governació i Administracions públiques està impulsant
el projecte Ciutats 3G, el qual consisteix a desplegar de manera ordenada la telefonia mòbil
de tercera generació (de banda ampla), és a dir UMTS/HSPA, en les ciutats catalanes per
oferir una cobertura integral a l’interior d’edificis. En una primera fase del projecte, es
posarà a prova la metodologia en un conjunt de ciutats (de diferents dimensions pel que fa
al nombre d’habitants). Posteriorment, es farà extensiu a totes les ciutats i pobles que hi
vulguin participar. El projecte implicarà els diferents actors i administracions i proposarà
plantejaments consensuats entre tots ells per dur a terme el desplegament al més
ordenadament possible i, alhora, de la manera més adient tecnològicament.

; Tanmateix, en moltes zones de l’àmbit d’estudi la cobertura de telefonia de tercera i
cuarta generació és limitada.

d) Televisió digital terrestre
La Televisió Digital Terrestre (TDT) és un nou sistema de televisió, gratuït i universal, que
anirà substituint progressivament la televisió analògica convencional. La data d’apagada
analògica està fixada a nivell estatal el 3 d’abril del 2010. A Catalunya aquest procés s’ha fet
de manera gradual des del 2007.
Per rebre la TDT, cal tenir en compte 3 factors: ser en zona de cobertura, tenir la instal•lació
adaptada i disposar d’un descodificador.
A l’àmbit territorial dels municipis de la present Agenda 21, els centres emissors de TDT i
el seu estat de desplegament es resumeixen a la taula següent.

Taula 6.3.6. Centre emissors de TDT a les influències territorials de la present Agenda 21. Any 2010
Emplaçament

UTM X

UTM Y

Estat

Llagostera

491.620

4.630.866

Desplegat

Castell-Platja d’Aro

503.294

4.630.987

Desplegat

Sant Feliu de Guíxols

500.044

4.624.662

Desplegat

Tossa de Mar

495.111

4.619.782

Desplegat

Font: Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, 2010.

; Al terme municipal de Santa Cristina d’Aro, les urbanitzacions Mas Patxot, Rosamar, i
Vallrepòs presenten una cobertura deficient de TDT.
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e) Pla d’ordenament ambiental d’infraestructures de radiocomunicacions
(POAIR)
Davant l’evolució accelerada de la innovació tecnològica, i la demanda creixent de la seva
utilització, s’hauran de definir des dels mateixos municipis fórmules d’anticipació en la
planificació territorial de les xarxes i instal•lacions de telecomunicacions, establint uns
principis i normes comunes per acollir ordenadament aquestes noves activitats en zones
específiques, destinades a la concentració dels equipaments i les infraestructures de
telecomunicació, preferentment admeses en sòl no urbanitzable, i allà on ja existeixen
antenes emissores/receptores.
La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de
Catalunya, en el marc del Decret 281/2003, de 4 de novembre, de modificació del Decret
148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i
altres instal•lacions de radiocomunicació, desenvolupa el Pla d’Ordenament Ambiental
d’Infraestructures de Radiocomunicacions que, juntament amb la intervenció dels
ajuntaments, els consells comarcals, els operadors i Localret, es preocupa de la planificació i
la gestió de les torres de telecomunicacions, procurant la rigidesa en els tràmits dels
processos d’obtenció de les llicències urbanístiques, sobretot atenent criteris de protecció
ambiental. A la vegada, aquest Decret estableix els nivells permesos d’exposició de les
persones als camps electromagnètics, i per això es fixen les distàncies de seguretat entre les
instal·lacions i les persones.
El Consell Comarcal del Baix Empordà no està implicat directament en les polítiques
d’accessibilitat i connectivitat dels municipis, tot i que col·laborarà en la implantació del
projecte de l’Administració Oberta de Catalunya per a la connexió electrònica entre
l’administració local i la ciutadania.

; Es considera necessari regular els àmbits del sòl no urbanitzable a on la ubicació
d’antenes de telecomunicacions s’hi hauria de restingir per 1) la proximitat a la
població, 2) l’impacte paisatgístic, o 3) pels possibles efectes sobre el patrimoni natural
i arquitectònic, i establir cartogràficament les àrees favorables per ubicar-hi aquestes
infraestructures, amb l’objectiu d’evitar la dispersió de les torres i potenciar la
compartició d’aquestes per diferents operadors.

f) Sistema de Monitorització de la Radiofreqüència
Els camps electromagnètics són imperceptibles per l’ésser humà. Per aquest motiu la
Generalitat de Catalunya està portant a terme el projecte SMRF (Sistema de Monitorització
de Radiofreqüència) que supleix la imperceptibilitat dels camps electromagnètics mitjançant
mesures objectives dels nivells de radiacions.
Aquesta iniciativa es va posar en marxa al 2004 i en l’actualitat compta amb 84 equips de
control (sondes), distribuïts en 73 municipis arreu de totes les comarques catalanes. Aquests
equips demostren que els nivells de radiacions obtinguts estan 6 vegades per sota de la
normativa catalana, i 9 vegades per sota de la normativa internacional fixada per la
-463-

AGENDA 21
SANTA CRISTINA D’ARO I CASTELL-PLATJA D’ARO

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, la Organització Mundial de
la Salut i la Unió Europea.
Els monitors mesuren les dades les 24 hores del dia, i les trameten al Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) que disposa així d’una base de
dades amb recopilació històrica. Tots els ajuntaments participants reben informes sobre les
emissions de les instal•lacions del seu municipi i les mesures també són consultables en
línia.
Des del centre de control també es reben les alertes en cas que els nivells d’emissió arribin
als límits establerts per la normativa catalana. Si es rep una alerta, una unitat mòbil
d’inspecció del CTTI realitzarà mesures de camp que es notificaran a l’Ajuntament
corresponent i al Departament de Medi Ambient i Habitatge. Seguidament es contactarà amb
les operadores per prendre les mesures adients.
A la comarca del Baix Empordà actualment hi ha instal·lades 3 sondes (la Bisbal d’Empordà,
Palamós i Palafrugell). A la taula següent es mostren les mesures de les sondes del Baix
Empordà, on s’observa el valor mig en un període de 24 hores. Totes les mesures són molt
inferiors al límit de 27 V/m, que correspon a la interpretació més restrictiva de la normativa
(Decret 281/2003, de 4 de novembre, de modificació del Decret 148/2001, de 29 de maig,
d’ordenació ambiental de les instal•lacions de telefonia mòbil i altres instal•lacions de
radiocomunicació).

Taula 6.3.7. Nivell de radiofreqüència emesa per les sondes més pròximes a l’àmbit d’estudi (períodes
disponibles)
Període de
mesura

Sonda de la Bisbal
d’Empordà - Centre

Sonda de Palamós Platja

Sonda de Palafrugell Ajuntament

Sonda de Llagostera Cementiri

Inici

24/02/00, a les 04:00h

24/02/00, a les 04:00h

24/02/00, a les 03:00h

24/02/00, a les 03:30h

Final

25/02/00, a les 02:30h

25/02/00, a les 02:30h

25/02/00, a les 01:30h

25/02/00, a les 02:00h

1,64 V/m

2,21 V/m

2,44 V/m

0,73 V/m

Valor mig del
període

Valor màxim
del període

1,94 V/m a les 20:30h del 2,43 V/m a les 18:00h del 2,83 V/m a les 19:00h del 0,81 V/m a les 10:30h del
24/02/00
24/02/00
24/02/00
24/02/00

Font: Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, 2010.

; Els nivells de radiofreqüència emesos en el territori de la present Agenda 21 estan molt
per sota dels límits màxims establerts a la normativa vigent per a la protecció de la
salut.

; L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro ha sol·licitat la instal·lació d’una sonda per la
monitorització de la radiofreqüència del municipi.
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6.4. Salut i benestar social
Tot seguit s’analitzen els serveis públics d'assistència mèdica i social a Castell-Platja d’Aro i
Santa Cristina d’Aro, amb la finalitat d'obtenir una radiografia de l'estat actual dels recursos
que desenvolupen l'activitat assistencial en l'atenció sanitària i en el benestar social.

Els serveis sanitaris
La gestió integral del sistema sanitari recau en el Servei Català de la Salut o CatSalut. El
model sanitari català integra tots els recursos sanitaris existents, siguin o no de titularitat
pública, en una única xarxa sanitària d'ús públic, i recull una sèrie d'entitats vinculades
tradicionalment a l'atenció de la salut i a la millora del benestar social (mútues, fundacions,
consorcis,...).

Organització i funcionament territorial de l’activitat assistencial
El Mapa Sanitari, Sociosanitari i de Salut Pública és l'instrument de referència de la
planificació dels serveis del sistema públic de salut de Catalunya per a l’horitzó 2006 – 2015
(vegeu figura 6.4.1).

Figura 6.4.1. Regions Sanitàries i Governs Territorials de Salut de l’àmbit d’estudi

Alt Pirineu i Aran

GTS
Ripollès

Catalunya
Central
Lleida

GTS Alt
Empordà
GTS
Garrotxa

Girona

GTS
Gironès
Pla de l’Estany
Selva interior

GTS
Baix
Empordà

GTS Selva
Marítima

Barcelona
Camp de
Tarragona
Terres de
L’Ebre

Font: Elaboració pròpia.

La xarxa sanitària catalana d'utilització pública s'organitza en 7 regions sanitàries (RS): Alt
Pirineu i Aran, Barcelona, Camp de Tarragona, Catalunya Central, Girona, Lleida i Terres de
l'Ebre. Cadascuna d’aquestes regions compren diversos sectors sanitaris –que responen a
l’actual divisió comarcal. No obstant, recentment s’ha iniciat un procés de descentralització a
través de la creació de consorcis als que s’han denominat Governs Territorials de Salut
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(GTS), els quals es troben regulats a través del Decret 38/2006. Cadascun d’aquests Governs
Territorials de Salut engloba diverses Àrees Bàsiques de Salut (ABS).
A partir de cada ABS es desplega doncs, l’assistència primària mitjançant els anomenats
Centres d'Atenció Primària (CAP) i els consultoris mèdics locals (CL). Quan l’assistència
primària és insuficient, els recursos de l'assistència especialitzada s'organitzen a través de
centres hospitalaris, centres sociosanitaris, hospitals psiquiàtrics, centres amb activitat
ambulatòria i centres no hospitalaris.
Els municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro s’emmarquen en la RS de Girona,
en el GTS del Baix Empordà i en l’ABS de Sant Feliu de Guíxols.
L’organització del servei sanitari català i les activitats desenvolupades en atenció primària i
especialitzada es concreten a la taula 6.4.1.

Taula 6.4.1. Organigrama de la xarxa sanitària: serveis d’atenció primària i especialitzada

Unitat territorial
Centres
assistencials

Regió Sanitària

Governs Territorials de
Salut

Xarxa de centres d'atenció especialitzada

Àrea Bàsica de Salut (ABS)
Centre d'Atenció Primària (CAP)
Consultoris mèdics Locals (CL)

Atenció hospitalària
- Serveis mèdics d'internament

Atenció primària

- Serveis quirúrgics

- Visites mèdiques generals

- Visites ambulatòries

- Serveis de prevenció

- Serveis d'urgències

- Serveis d'atenció continuada

Atenció sociosanitària
- Serveis sociosanitaris d'internament

- Serveis de consulta informativa i
recomanació d'hàbits sanitaris

- Serveis de tractament integral (cures d'infermeria,
medicació, psicoestimulació, teràpia recreativa,...)
Atenció psiquiàtrica
- Servei d'internament d'atenció als malalts mentals
Atenció ambulatòria especialitzada
Serveis
assistencials

- Serveis d'atenció especialitzada sense internament
- Serveis de cirurgia major ambulatòria
- Consultes externes hospitalàries
- Atenció primària especialitzada
- Atenció de salut mental infantil, juvenil i d'adults
- Serveis de rehabilitació
- Serveis de diàlisi
- Serveis de prevenció i control de malalties de
transmissió sexual
- Serveis de vacunació i consells a viatgers
internacionals
Atenció farmacèutica
- Dispensació de la teràpia prescrita
- Atenció per a resultats terapèutics de millora del
benestar de la salut i la qualitat de vida del pacient

Font: Elaboració pròpia a partir de la Memòria d'activitat 2007 de la Regió Sanitària de Girona.
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A partir de la creació dels Governs Territorials de Salut (GTS) s’ha atorgat una nova dimensió
d’apropament a la ciutadania per tal d’adequar l’oferta de serveis i augmentar la qualitat
d’acord amb les necessitats de la població. Així, aquests consorcis de govern exerceixen les
seves funcions a partir de les directrius del Departament de Salut i amb criteris de
descentralització i corresponsabilització amb els ajuntaments.
Les principals actuacions previstes en el conjunt dels 37 governs territorials de salut (GTS)
d'aquí al 2015, segons s’especifica a la web del Departament de Salut, són a grans trets:
•

la creació d’entre 25 i 35 noves ABS,

•

un augment del nombre de professionals de l’atenció primària i dels serveis
especialitzats d’atenció a la salut mental i a les drogodependències, i

•

un augment del nombre de places dels hospitals de dia de salut mental, dels centres de
dia i dels hospitals de dia sociosanitaris, així com la construcció de nous hospitals.

En aquest sentit, l'assistència sanitària ha de respondre a les demandes particulars d'un nou
context social caracteritzat per les actuals tendències demogràfiques derivades de
l'envelliment progressiu de la població, i també del creixement demogràfic a causa de
l'augment de la natalitat i, especialment, de l'increment de la immigració.

a)

L'assistència primària

Les àrees bàsiques de salut (ABS) són unitats territorials elementals a partir de les quals
s'organitzen els serveis d'atenció primària. L'atenció primària és doncs el primer nivell
d'accés de la societat a l'assistència sanitària catalana, i cada ABS té assignats diferents
centres d'atenció primària (CAP) i consultoris mèdics locals (CL) per a desenvolupar-la.
A cada ABS li correspon un equip d'atenció primària (EAP), que exerceix l'assistència als CAP
i es desplaça als consultoris mèdics locals. A tota la població li correspon un centre d'atenció
primària segons el lloc de residència i d'acord amb la seva pertinença a una àrea bàsica de
salut, encara que hi ha la possibilitat de sol·licitar un equip d'assistència primària segons
lliure elecció.
Els CAP estan configurats per diferents recursos humans, tècnics i de serveis i és a on es
desenvolupen les visites mèdiques d'àmbit general (medicina de família, infermeria i
pediatria), activitats de prevenció, servei d'atenció a domicili davant la impossibilitat de
desplaçament al centre sanitari, recomanacions d'hàbits saludables i consells per al benestar
sanitari, serveis d'atenció continuada, assistència social i unitats d'atenció als usuaris per a
resoldre dubtes i consultes informatives. Altrament els CL disposen en general de servei de
medicina de família i d'infermeria.
En un altre ordre de consideracions existeixen els centres d'atenció continuada (CAC), els
quals atenen les demandes de la població que es facin fora de l'horari normal d'atenció de
l'equip d’atenció primària, ja sigui en el mateix centre d'assistència sanitària o en el domicili
del pacient.
Pels consultoris mèdics locals, les urgències poden ser ateses, també, durant l'horari de
consulta del seu metge de capçalera en altres consultoris de la seva mateixa àrea bàsica de
salut.
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L’assistència primària a l’àmbit d’estudi
El servei d’atenció sanitària a l’àmbit d’estudi s’organitza a partir del GTS del Baix Empordà i,
en concret, a l’ABS de Sant Feliu de Guíxols.
El CAP d’aquesta ABS és el de Sant Feliu de Guíxols que cobreix als consultoris locals de
Castell d’Aro, Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro.
Un fet a destacar és que l’equip d'atenció primària (EAP) que presta l'atenció al CAP també es
desplaça als consultoris locals, fet que permet atendre consultes en qualsevol dels
consultoris.
Els consultori mèdics locals disposen d’un equip assistencial consistent en un metge de
medicina general i una infermera. Els seus horaris d’atenció al públic són els següents:

Taula 6.4.3. Consultoris locals de l’àmbit d’estudi i horaris d’atenció

GTS

ABS-CAP

Municipi

Horari d'atenció
Castell d’Aro
Medicina general i infermeria:
1 metge i 1 infermera
De dilluns a divendres de 8 a 13 hores
Pediatria:
1 pediatra 2 dies/setmana

Castell-Platja
d’Aro

Platja d’Aro
Medicina general, infermeria i pediatria:

Baix
Empordà

Sant Feliu de
Guíxols

3 metges i 2 infermeres (matí)
2 metges i 2 infermeres (tarda)
1 metge i 1 infermera (nit)
1 pediatra i 1 infermera pediàtrica (matí)
De dilluns a diumenge de 8 a 20 hores
Medicina general i infermeria:
Santa Cristina
d’Aro

1 metge i 1 infermera (matí)
1 pediatra i 1 infermera pediàtrica (matí)
1 metge i 1 infermera (tarda)
De dilluns a divendres de 8 a 20 hores

Font: Ajuntaments i consultoris locals de l’àmbit d’estudi, 2009.

El CAP de Sant Feliu de Guíxols és un centre d’atenció continuada que garanteix assistència
les 24 hores del dia. L’equip de professionals de que disposa el CAP és la següent:

Taula 6.4.4. Personal sanitari del CAP de l’àmbit d’estudi
Personal

CAP Sant Feliu de Guíxols

General

12 metges/ses
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Personal

CAP Sant Feliu de Guíxols
12 infermer/es
4 auxiliars infermeria

Pediatria

4 pediatres
4 infermer/es pediàtriques

Odontologia

2 odontòleg/a

Ginecologia

1 ginecòleg/a

Llevadora

1 llevadora

Font: CAP de Sant Feliu de Guíxols, 2009.

b)

L'assistència especialitzada

L’atenció especialitzada és el segon nivell d’accés dels ciutadans i ciutadanes a l’assistència
sanitària i comprèn l’atenció hospitalària, sociosanitària, psiquiàtrica i salut mental, atenció
farmacèutica, drogodependències, entre d’altres.
Aquesta assistència es presta a través dels recursos d'internament, consultes ambulatòries
especialitzades, hospitals de dia, urgències i hospitalització a domicili, i compta amb el
suport d'altres recursos, com ara les unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries
(UFISS) i els programes d'atenció domiciliària-equips de suport (PADES). La majoria d'aquests
recursos s'organitzen funcionalment en xarxes com la d'hospitals d'aguts, la xarxa
sociosanitària, la xarxa de salut mental i la xarxa d'atenció a les drogodependències, que
formen part de la xarxa sanitària d'utilització pública.
L'assistència especialitzada a l’àmbit d’estudi
Tot seguit es concreten els centres d’atenció especialitzada i els recursos d’atenció
farmacèutica de que està dotat el Govern Territorial de Salut (GTS) del Baix Empordà.

Taula 6.4.5. Centres d’atenció especialitzada i farmacèutica assignats a l’àmbit d’estudi
GTS Baix Empordà

Centres d’internament
Hospital referència

Hospital Doctor J. Trueta (Girona)

Hospital bàsic

Hospital de Palamós

Sociosanitari

Palamós Gent Gran

Psiquiàtric

Parc Hospitalari Martí i Julià (Salt)

Centres sense internament
Hospital de dia d’aguts

Hospital de Palamós

Atenció primària especialitzada

CAP Sant Feliu de Guíxols

Salut mental adults

CSMA Baix Empordà

Salut mental infantil i juvenil

Centre de Dia Baix Empordà
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GTS Baix Empordà

Centres d’internament
Atenció a les drogodependències

CAS Palafrugell

Rehabilitació domiciliària

Hospital de Palamós

Diàlisi

Hospital de Palamós

Atenció domiciliària (PADES)

Palamós (SSIBE)

Atenció a la salut sexual i reproductiva

Baix Empordà

Unitats funcionals interdisciplinàries
sociosanitaries (UFISS)

Hospital de Palamós

Recursos farmacèutics
Oficines de farmàcia

58

Servei de farmàcia hospitalària

1

Font: Memòria d'activitat 2008 de la Regió Sanitària de Girona i web del Servei Català de la Salut,
2009.

Es disposa de 59 centres d’atenció farmacèutica, alguns dels quals es localitzen en alguns
municipis de l’àmbit d’estudi, tal i com s’indica a la taula 6.4.6. A efectes estadístics, en els
municipis de l’Agenda 21 hi ha 1 farmàcia disponible per a cada 2.123 habitants (any 2008)
xifra molt similar a les que presenten la regió sanitària de Girona (2.376 persones/farmàcia)
i Catalunya (2.422 persones/farmàcia).

Taula 6.4.6. Farmàcies incloses en l’ABS de Sant Feliu de Guíxols
Municipi

Població

Nombre farmàcies

Castell d’Aro

1

Castell-Platja d’Aro

Platja d’Aro

4

S’Agaró

1

Santa Cristina d’Aro

Santa Cristina d’Aro

1

Font: Col·legi Oficial de Farmacèutics de Girona, 2009.

El servei farmacèutic, a part de l'horari convencional, que sol dependre de les necessitats i
els hàbits locals, per bé que l’horari més habitual és de dilluns a dissabte matí i, també es
desenvolupa en altres franges horàries addicionals segons els torns d’urgència o guàrdies.
Respecte l’horari dels torns d’urgència les oficines de farmàcia a l’àmbit d’estudi tenen un
horari de 9 a 22 h amb guàrdia localitzada que garanteix, fora de l’horari d’obertura de la
farmàcia, un sistema de localització (via telefònica) per sol·licitar la presència física del
farmacèutic/a en cas d’emergència.
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; Els municipis de l’àmbit d’estudi disposen d’una bona cobertura farmacèutica.

c)

Motius d’assistència sanitària

La darrera enquesta de salut efectuada pel Departament de Salut de la que s’han pogut
extreure dades corresponents a l’any 2006, permet fer una primera aproximació sobre els
problemes de salut, els estils de vida i la utilització dels serveis sanitaris per part de la
ciutadania.
A la figura 6.4.3 es mostren els principals motius de consulta dels usuaris –en els darrers 15
dies– per a la Regió Sanitària de Girona.

Figura 6.4.3. Principals motius de consulta als serveis sanitaris a la RS Girona (en %). Any
2006.

Lesió per accident
0,6
1,6

Malaltia
17,5

8,2
22,4

7,1

Examen preventiu
42,7

Receptes
Procediment administratiu
Vacunació
Altres

Font: Enquesta de salut de Catalunya del Departament de Salut, 2006.

Pel que fa a les principals problemàtiques de salut, les causes de la visita mèdica responen
sobretot a malalties cròniques (hipertensió arterial, diabetis mellitus, cardiopaties,
dislipemies i altres factors de risc cardiovascular, i àrees respiratòries com les bronquitis
agudes i cròniques, l'asma,...), pròpies de municipis amb tendències a l'envelliment de la
població. Són aquestes malalties cròniques les que demanen una freqüentació a les
consultes mèdiques més recurrent per fer el seguiment de la patologia detectada.
En general, es pot dir que existeix una coincidència en relació als motius de consulta en tant
que els professionals mèdics més sol·licitats són els de medicina general, ginecologia,
odontologia, oftalmologia i pediatria.
Per últim, un indicador orientatiu sobre l'estat demogràfic i la suficiència i eficàcia del
sistema sanitari d'un territori és la seva taxa de mortalitat. Es considera que un territori té
un baix índex de mortalitat quan es troba per sota del 15‰. Si observem les dades de la
taula 6.4.7 es pot afirmar que en els municipis de l’àmbit d’estudi la taxa de mortalitat és
força baixa, fins i tot en comparació amb la mitjana comarcal (7,88) i catalana (8,23).
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Taula 6.4.7. Taxa de mortalitat (‰). Mitjana per al període 2004-2008
Taxa mortalitat

Municipi
2004

2005

2006

2007

2008

Mitjana

Castell-Platja d’Aro

5,9

5,7

6,1

7,5

6,9

6,4

Santa Cristina d’Aro

9,6

6,8

4,0

5,7

4,7

6,2

Font: Padró Ajuntaments, 2010.

Les principals causes de defunció a la Regió Sanitària de Girona (dades any 2006) són les
malalties del sistema circulatori, respiratori i els tumors. En general afecten franges d'edat
avançades, tot i que la causa de mort per tumors i anomalies en els sistemes circulatori,
respiratori i digestiu són les que afecten amb freqüències diferents, i gradualment
ascendents, tots els segments d'edat des dels 25 anys fins als majors de 84 anys.
Per completar aquesta informació, val a dir que l'esperança de vida en néixer, per a l’any
2006, a la RS de Girona (81,36 anys) és lleugerament inferior a la mitjana de Catalunya
(81,39 anys).
En un altre ordre de consideracions, el Pla d’enquestes de satisfacció d’assegurats al
CatSalut conclou que els usuaris valoren positivament els serveis sanitaris com segueix: molt
satisfet en un 13,4% dels enquestats; satisfet en un 66,3%, insatisfet en un 16,1% i molt
insatisfet en un 4,2%.
Per últim, posar de manifest que a nivell de tot el territori català l’Enquesta de Salut de
Catalunya de 2006 reflecteix un major ús de la Seguretat Social envers la sanitat privada. A
la pregunta de quina modalitat de cobertura sanitària han utilitzat en el darrer any, un 71,5%
manifesta que la Seguretat Social, un 3,1% una assegurança sanitària privada a càrrec de
mútua obligatòria, un 11,3% una assegurança sanitària privada, un 1,4% un metge particular
i un 12,8% respon que no n’ha emprat cap.

d)

Transport sanitari

Les persones dependents del transport sanitari pel desplaçament cap als serveis
assistencials, poden utilitzar els vehicles del sistema sanitari públic, generalment
ambulàncies i taxis, i també helicòpters. Els serveis de transport sanitari públic cobreixen
serveis d'urgència i de no urgència. En general, el vehicle està especialment condicionat per
l'ús específic i dotat de personal amb formació adequada.
En alguns casos, la utilització del transport sanitari és una prescripció facultativa. El
metge/sa recomana la necessitat i el tipus de servei que s’ha de posar a disposició del
pacient, i la gestió es realitza a través d'empreses d'ambulàncies contractades (Consorci del
Transport Sanitari de Catalunya) i de serveis de transport privat.
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Serveis socials
La Llei de Serveis Socials 12/2007 universalitza l’accés a les prestacions socials i beneficia
tots els ciutadans i ciutadanes amb situació de desavantatge social independentment de la
seva renda familiar. Aquesta llei introdueix la figura del professional de referència que, a
semblança del metge de capçalera, vetlla per la coordinació dels serveis socials, amb una
gestió més àgil, a través d'un sistema de finestreta única, passant, doncs, d’un model
d’atenció assistencialista a un de garantista i de proximitat.
Els serveis socials es defineixen com el conjunt d’intervencions públiques que tenen com a
objectiu garantir les necessitats bàsiques a tots els ciutadans que no hi puguin accedir, ja
sigui per envelliment, manca d’autonomia personal, exclusió social i aïllament social,
discapacitat, violència de gènere, violència familiar, drogodependències, condicions laborals
precàries i atur, malalties mentals i malalties cròniques, discriminació per raó de gènere, lloc
de procedència, discapacitat, de malaltia, d’ètnia, cultural, religiosa, emergències socials per
catàstrofes, situació de petició d’asil, etc.
El sistema públic de serveis socials es constitueix pel conjunt de recursos, prestacions,
activitats, programes, projectes i equipaments destinats a l’atenció social de la població tant
de titularitat de l’administració de la Generalitat, com de les entitats locals o d’altres
administracions. S’organitza en forma de xarxa i s’estructura en serveis socials bàsics i en
serveis socials especialitzats.
Els serveis socials bàsics o d’atenció primària són el primer nivell i la garantia de major
proximitat a les persones usuàries i als àmbits familiar i social. La seva finalitat és detectar
situacions de necessitat, oferir informació, orientació, i assessorament a les persones en
relació amb els drets i els recursos socials existents i a les actuacions socials a què poden
tenir accés.
Els serveis socials especialitzats s’organitzen atenent la tipologia de les necessitats, per tal
de donar resposta a situacions i necessitats que requereixen una especialització tècnica o la
disposició de recursos determinats. Inclouen els equips tècnics de valoració que tenen com a
funció principal valorar i diagnosticar les situacions de necessitat social que no poden ésser
abordades des d’un servei social bàsic, tenint en compte els corresponents informes de
derivació dels serveis socials bàsics, i que determinaran l’accés a d’altres prestacions del
sistema.
La xarxa catalana de serveis socials d’utilització pública s’organitza a través de les Àrees
Bàsiques de Serveis Socials que són organitzades i gestionades directament per
corporacions locals o regionals, ja siguin els mateixos ajuntaments i/o els consells
comarcals. Habitualment les Àrees de Benestar i Família d’aquestes entitats administratives
són els agents que es responsabilitzen del funcionament dels serveis socials públics.

a)

Organització i gestió dels serveis socials

Els serveis socials d’atenció primària en els municipis de l’Agenda 21 són competència
dels propis ajuntaments i funcionen des de l’any 1985 a Castell-Platja d’Aro i des del 1998 a
Santa Cristina d’Aro. Són per tant, un recurs municipal al que pot acudir la població en cas
de necessitat.
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La seva activitat assistencial es desenvolupa a través dels anomenats Equips Bàsics d'Atenció
Social Primària (EBASP). Els EBASP estan configurats per professionals interdisciplinaris que
procuren una anàlisi integral i ben definida de les diferents situacions que precisen l’atenció
dels serveis socials. Les seves funcions bàsiques són atendre demandes socials i preveure
contextos de risc social i aleshores aplicar programes i línies d’actuació especialitzades.
Els municipis de la present Agenda 21 pertanyen als EBASP de Castell-Platja d’Aro i de Santa
Cristina d’Aro, els quals comptem amb el següent equip assistencial:
Taula 6.4.9. Equip assistencial de les EBASP
EBASP Castell-Platja d’Aro

EBASP Santa Cristina d’Aro

1 coordinadora
1 treballadora social

2 treballadores socials

3 educadores socials

1 educadora social

4 treballadores familiars

1 auxiliar administrativa

1 administrativa
1 auxiliar administratiu

Font: Serveis socials dels Ajuntaments de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro, 2009.

Cal dir però que també intervenen altres professionals externs com psicòlegs, mediadors
interculturals, fisioterapeutes i advocats per atendre i tractar problemàtiques més
específiques.
Des dels serveis socials s’ofereix una atenció directe, per part de les educadores i
treballadores socials, a partir de la qual es facilita informació, recursos i prestacions a les
persones que ho requereixen. Les treballadores familiars ofereixen, en canvi, una atenció
domiciliària.
De manera més específica es treballa en diferents àmbits d’actuació: gent gran, disminuïts i
malalts mentals, infants i adolescents, famílies, violència de gènere, immigració, etc. A la
taula 6.4.8 es mostra l’organització interna a cada ajuntament d’aquestes àrees de treball.
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Taula 6.4.8. Àmbits de treball dels serveis socials dels Ajuntaments de
Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro
Castell-Platja d’Aro

Santa Cristina d’Aro

Gent Gran

Gent gran

Disminuïts i malalts mentals

Disminuïts i dependència

Infants
Adolescents

Infància i família

Famílies
Immigració

Immigració i cooperació internacional

Violència gènere

Violència de gènere

Toxicomanies

Exclusió social (malalts mentals,
toxicomanies, transeünts)

Font: Serveis socials dels Ajuntaments de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro, 2009.

L’assistència social es dóna de dilluns a divendres de 9 a 14 hores a Castell-Platja d’Aro i de
8.30 hores a les 14 hores a Santa Cristina d’Aro. No obstant, les visites i consultes amb les
treballadores i educadores socials són sempre prèviament concertades.
Des dels serveis socials municipals s’ofereix un ampli ventall de serveis, alguns d’ells propis
i d’altres externs gestionats pel Consell Comarcal del Baix Empordà en què l’Ajuntament fa
d’intermediari.
Els programes i activitats que es desenvolupen des de cada àmbit de treball se sintetitzen a
la següent taula:
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Taula 6.4.9. Llistat de programes i serveis propis segons àmbits de treball dels serveis socials municipals
Castell-Platja d’Aro

Santa Cristina d’Aro

Gent Gran

Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)

Gent gran

Disminuïts i malalts
mentals

Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)

Disminuïts i
dependència

Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)
Servei de seguiment de la gent gran. Policia Local
Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)

Aula Gastronòmica per a joves que no han acabat la ESO.
Programes de Qualificació Personal Inicial (PQPI)
Infants
Adolescents

Servei d’Orientació Familiar Local (SOFL). Diputació de Girona

Prevenció en violència i delinqüència juvenil
Projecte Alternativa
d’addiccions)

(atenció

psicològica

i

Casal de Joves (activitats lúdiques, xerrades, cursos formació)

tractament

Servei d’Atenció Psicològica

Taller d’habilitats socials i creixement personal

Infància i família

Prevenció famílies (tallers i xerrades)

Punt d’Igualtat: Servei Local d’Orientació Familiar, Espai Dona (SIAD),
Espai Nadó, Espai Jurídic, Espai Teixit Associatiu, debats, cursos i
tallers, caminades, punt gratuït d’accés a internet, suport recerca de
feina)

Benvingut al món (espai nadons)
Famílies

Projecte joguina solidària. Creu Roja

Suport psicològic
Projecte formació en competències específiques (cursos de
formació)

Punt d’Acollida (Punt d’Igualtat)
Immigració

Assessorament jurídic (permisos de
nacionalitat, reagrupament familiar,...)

residència,

doble

Immigració i
cooperació
internacional

Servei de Mediació Intercultural
Tallers d’autonomia per a dones nouvingudes
Assessorament jurídic. Associació Amic

Violència de gènere

Suport psicològic
Dia de la violència de gènere

Violència de gènere

Servei d’Atenció Psicològica. Consell Comarcal

Projecte Alternativa
Suport i ajudes econòmiques
Toxicomanies i altres

Mediació i convivència
Beques d’Urgència Social

Exclusió social (malalts Tramitació de la Renda Mínima d’Inserció (RMI)
mentals, toxicomanies, Tallers de reinserció laboral.
transeünts)
Banc d’Aliments. Creu Roja

Banc d’Aliments
Font: Serveis socials dels Ajuntaments de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro, 2009.
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Pel que fa als programes del Consell Comarcal al que s’acullen els respectius
ajuntaments, cal destacar-ne els següents:
-

Club de la feina

-

Programa de suport de fisioteràpia

-

Atenció directa al domicili

-

Atenció psicològica

-

Servei d’Informació i atenció a la dona (SIAD)

-

Immigració

-

Teleassistència (gent gran i dependents)

; Les coordinacions tècniques dels EBASP es reuneixen mensualment per coordinar
esforços, planificar actuacions i fer seguiments de les famílies.

Els serveis socials especialitzats es gestionen des del Consell Comarcal del Baix Empordà a
través de l’Àrea de Benestar i Família.
Per a tots els serveis i programes que s’ofereixen, a banda dels treballadors/es socials i dels
educadors/es socials, es compta amb equip multidisciplinar format per psicòlegs, pedagogs,
fisioterapeutes, mediadors interculturals, tècnics d’integració sociocultural i personal
administratiu entre d’altres.
Els principals serveis que s’ofereixen des de l’Àrea de Benestar i Família a tota la comarca
són:
-

Atenció primària (informació, orientació i assessorament)

-

Atenció especialitzada (infància i persones amb disminució)

-

Programes de suport als EBASP

-

Fisioterapeuta (persones amb dependència)

-

Atenció a la família (assessorament, formació i docència)

-

Préstec d’Ajudes Tècniques (suport a les famílies amb persones dependents)

-

Teleassistència (gent gran i víctimes de violència de gènere)

-

Ajuts i subvencions (beques de menjador escolar i transport adaptat)
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b)

Característiques de l’assistència social a l’àmbit d’estudi

Els principals àmbits d’actuació són la gent gran, les persones amb disminució, la família, la
infància i l’adolescència, la salut mental, la violència de gènere, la drogodependència i la
immigració. En general, són demandes lligades a la precarietat econòmica, a la degradació
de les relacions personals, a les dificultats de recerca i estabilitat laboral, d’accés a
l’habitatge, i als problemes d’integració i de convivència social dels nouvinguts.
Un total de 111 demandants de l’àmbit d’estudi (85 Castell-Platja d’Aro i 26 Santa Cristina
d’Aro) van ser assistits pels Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Empordà durant
l’any 2008.
Pel que fa als serveis socials municipals han atès 5.632 problemàtiques durant el 2009, un
18;5% més respecte l’any anterior. A la figura 6.4.6 es pot observar l’evolució en els darrers
anys del nombre d’intervencions realitzades als serveis socials dels respectius ajuntaments.

Figura 6.4.6. Evolució del nombre de problemàtiques ateses als serveis socials. Període 2004-2009
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1749

1712

2056
1638

1933

2086
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0
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Castell-Platja d'Aro
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Santa Cristina d'A ro

Font: Serveis socials dels Ajuntaments de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro, 2009.

; En els darrers s’han incrementat de manera alarmant el nombre de visites als serveis
socials, coincidint amb un període de regressió econòmica generalitzat.

c) Problemàtiques dels usuaris dels Serveis Bàsics d’Atenció Social Primària
Els serveis socials d’ambdós municipis han detectat un augment dels problemes familiars en
general (relació pares-fills, parella, violència de gènere,...) desencadenats en bona part per la
precarietat econòmica en que es troben les famílies actualment. Aquesta situació també es
fa palesa a l’Àrea de Benestar i Família del Consell Comarcal (vegeu figura 6.4.14).
Un fet a remarcar és que es trenca el tòpic del perfil de persona que recorre als serveis
socials. Fins fa uns anys era dominantment de sexe femení, ja que acostumava a ser la dona
la portadora de les demandes familiars, i d’estaments socials baixos. La nova realitat posa
de manifest que els nous usuaris dels serveis socials són persones de totes les edats i
classes socials, especialment d’ençà de l’entrada en vigor de la llei de dependència.
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Figura 6.4.14. Evolució del nombre de problemàtiques (en %) ateses a l’àmbit d’estudi
des de l’Àrea de Benestar i Família. Any 2008

16,22%

7,21%
Família
76,58%

Dependència
Infància i
adolescència

Font: Àrea de Benestar i Família del Consell Comarcal del Baix Empordà, 2009.

Les principals problemàtiques ateses pels serveis socials municipals es reflecteixen en els
gràfics següents:

Figura 6.4.15. Principals problemàtiques ateses als serveis socials (en %). Any 2008

Castell-Platja d'Aro

Santa Cristina d'Aro

1%
18%

3%

39%

1%

Dona

1%

Gent gran

1%

Discapacitats
Transeünts

7%

Família

2%

Família
Joventut

Toxicomanies

Infància i Joventut
Dona

19%

19%

Discapacitats

1%
17%

8%

Malalties mentals

19%

21%

Immigració

9%

Gent gran
Transeünts
Toxicomanies
Malalties mentals

11%

Immigració
Altres

3%

Font: Serveis socials dels Ajuntaments de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro, 2009.

;

Castell-Platja d’Aro

Segons els serveis socials municipals les principals demandes són relatives a la família,
gent gran i immigració.
Santa Cristina d’Aro

Segons els serveis socials municipals les principals demandes són relatives a gent gran,
família, immigració i infants en situació de risc.

; Actualment a Platja d’Aro les instal·lacions dels serveis socials són insuficients per
atendre a totes les demandes, motiu pel qual les visites han de ser concertades i s’han
de distribuir els horaris d’atenció i els espais entre l’equip assistencial.
A Santa Cristina es requereix més personal administratiu per oferir una millor atenció
als usuaris.
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Pel que fa al Consell Comarcal, i malgrat que el servei d’atenció a les famílies es valora
positivament (tant pels tècnics com pels usuaris) es considera interessant l’ampliació del
servei d’atenció a la família, amb un dia més d’atenció per poder arribar a donar resposta a
totes les demandes. No obstant, enguany no es podrà realitzar aquesta ampliació per motius
pressupostaris i, per tant, part del cost d’aquesta atenció haurà de ser assumida pels
ajuntaments. També es considera necessària una ampliació dels professionals de l’equip
d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA) atesa la complexitat dels cassos que arriben a
l’àrea que fan necessària la diferenciació de dos equips de treballs: un de valoració/proposta
i l’altre de tractament.

e) Centres d’atenció social existents en l’àmbit d’estudi
Els centres d’atenció social són equipaments assistencials dirigits a persones grans que no
tenen un grau d'autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que
necessiten constant atenció i supervisió i que les seves circumstàncies sociofamiliars
requereixin la substitució de la llar. En aquests centres s’ofereix una atenció integral tant en
règim d’internament (permanent o temporal) com d’assistència.
Els objectius són d’una banda, facilitar un entorn substitutiu de la llar, adequat i adaptat a
les necessitats d'assistència; i d’altra banda, afavorir la recuperació i el manteniment del
màxim grau d'autonomia personal i social.
Existeixen diferents tipologies de serveis: de residència, de llar-residència (residències,
geriàtrics) o servei d’acolliment diürn (hospitals i centres de dia).

Taula 6.4.10. Relació de centres d’atenció social
Municipi

Castell-Platja d’Aro

Calonge

Centre

Titularitat

Places

Centre de dia Platja d’Aro

privada

s.d.

Centre de salut mental Platja d’Aro

pública

s.d.

Residència Bellamar

privada

40

Residència Clínico Geriàtrica

privada

67

Residència Franciscanas Hijas de la
Misericòrdia

privada

s.d.

Residència Mar i Sol

privada

30

Hospital geriàtric

privada

51

Palamós Gent Gran

privada

165 internament

Palamós

30 centre de dia
20 hospital de dia

Sant Feliu de
Guíxols

Residència Suris Hermanitas. de los
ancianos desamparados

privada

64

Organismo Autónomo Hospital Municipal

pública

90

Centre de dia Santa Cristina d’Aro

pública

30

Santa Cristina
d’Aro
Clau: s.d. sense dades

Font: Elaboració pròpia, 2009.
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El centre de dia de Santa Cristina d’Aro compartirà algunes places amb Castell-Platja d’Aro.
Actualment els dos ajuntaments estan en negociacions per determinar l’assignació de les
places i la part econòmica que haurà d’assumir cada consistori.

; El centre de dia de Santa Cristina d’Aro i de Castell-Platja d’Aro obriran les seves portes
durant el 2010 i garantiran l’atenció de la gent gran amb necessitats específiques de
Santa Cristina d’Aro i de Castell-Platja d’Aro.
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6.5. Educació
El sistema educatiu a Catalunya
El sistema educatiu de l'Estat espanyol i de Catalunya ha patit diverses modificacions
recents. Actualment la legislació vigent contempla:
A nivell estatal, la Ley Orgánica de Educación (LOE), aprovada el 3 de maig de 2006, que
fixa la normativa estatal bàsica en matèria d’educació.
A nivell català, la Llei d'educació de Catalunya (LEC), que va entrar en vigor el 17 de juliol
de 2009. És la primera llei d'educació de Catalunya i la primera en contingut integral en allò
que es refereix als nivells educatius no universitaris. Deroga les lleis vigents fins ara,
excepte, per la seva especificitat, la Llei de formació de persones adultes de 1991, que la
complementa. Amb aquesta Llei s’exerceixen plenament les competències estatuàries.
En el context del sistema educatiu vigent, a l’àmbit dels municipis de l’Agenda 21 es
reprodueix la següent estructura educativa:

Figura 6.5.1. Ordenació del sistema educatiu a Catalunya

Llar
Parvulari
d’Infants
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6
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Educació Secundària
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Mitjà
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3r cicle
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Font: Web del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, 2010.

Realitat escolar i nivell d’escolarització de la població
a) Població escolar
A continuació es contextualitzen els aspectes més destacats de la població en edat escolar
dels municipis de l’Agenda 21 i, al llarg dels apartats d’aquest capítol, s’estudiaran en detall
les relacions entre l’oferta educativa i la població escolar. La taula 6.5.1 relaciona el nombre
de joves de cada municipi amb l’etapa educativa en curs (curs 2008/2009).

-482-

DOCUMENT I
MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Taula 6.5.1. Població escolar per municipis i etapa educativa. Curs acadèmic 2008/09

Municipi alumne

Ed. Infantil
Púb

Priv

Ed. Primària
Púb

Priv

ESO
Púb

BATX
Priv

Púb

CF

Priv

Púb

Priv

Total

Castell-Platja d’Aro

234

15

360

60

255

60

59

21

61

2

1.127

Santa Cristina d’Aro

155

8

233

29

174

38

49

9

51

1

747

389

23

593

89

429

98

108

30

112

3

Àmbit d’estudi

412

682

527

138

115

1.874

Clau: Ed.infantil: educació infantil, Ed. Primària (educació primària), ESO (educació secundària obligatòria),
BTX (batxillerat), CF (cicles formatius), Púb. (centre públic) i Priv. (centre privat).
Font Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, 2010.

; En el conjunt de l’àmbit d’estudi, l’etapa educativa que compta amb major nombre
d’estudiants és l’educació primària. La segueixen l’educació secundària i infantil, però
varia en nombre d’alumnes a cada municipi.

b) Nivell d’escolarització
La figura 6.5.2 il·lustra el grau d'escolarització de la població actual (major de 10 anys) de
l’àmbit d’estudi d'acord amb el seu nivell d'estudis, a partir de les dades obtingudes dels
padrons municipals (Castell-Platja d’Aro 03/11/2009 i Santa Cristina 02/02/2010).
A Castell-Platja d’Aro gairebé la meitat de la població ha cursat l’ensenyament bàsic (ESO,
EGB, Batxillerat elemental), tanmateix també s’hi registra un percentatge força important de
persones sense estudis (16%).
A Santa Cristina, el nivell d’estudis de la població queda més distribuïda entre tres grups: els
que compten amb l’ensenyament bàsic (26%), els que tenen un nivell inferior a aquest (21%) i
els que tenen un FP de segon grau (20%). El percentatge de persones sense estudis és d’un
10%.
En ambdós casos queda bastant equiparat el percentatge de persones amb baix nivell
formatiu (inferior al graduat escolar) i alt nivell formatiu (FP superior en amunt), tanmateix
domina la població amb un nivell formatiu mitjà.
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Figura 6.5.2. Nivell d'instrucció de la població (en %). Any 2009
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Font: Ajuntaments de l’àmbit d’estudi, 2010.

c) Nivell de coneixement del català
La població d’ambdós municipis presenta uns nivells de coneixement del català variables
envers la mitjana comarcal i catalana.
Cal tenir en compte que el col·lectiu d’immigrants i estrangers establerts a l’àmbit fan que
aquests percentatges siguin irregulars i poc representatius.

Taula 6.5.2. Grau de coneixement (en %) del català sobre la població de 2 i més anys. Any 2001
Municipi

L'entén

El sap parlar

El sap llegir

El sap escriure

No l'entén

Castell-Platja d’Aro

93,9

76,1

77,3

56,6

6,1

Santa Cristina d’Aro

92,3

82,2

81,1

59,0

7,7

Baix Empordà

94,6

79,9

79,2

57,8

5,3

Catalunya

94,5

74,5

74,3

49,8

5,5

Font: Web de l'Institut d'Estadística de Catalunya, 2008.

La formació escolar reglada
L'oferta educativa regulada pels corresponents organismes públics i els d'iniciativa privada,
serà analitzada durant les següents pàgines amb l'objectiu d'obtenir una aproximació de
detall de la seva situació (nombre d’alumnes, disponibilitat de recursos tècnics,
infraestructurals i humans, l’activitat educativa,...) a l’àmbit d’estudi.
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a) L'educació infantil i primària
L'educació infantil es desenvolupa en sis cursos, els quals estan dividits en dos cicles
diferenciats: la formació escolar a la llar d'infants, de tipus voluntari, amb infants d'edats
compreses entre els 0 i 3 anys i el parvulari, on hi cursen els alumnes que tenen entre 3 i 6
anys, essent la primera etapa d'ensenyament obligatori. L'objectiu comú és oferir un suport a
l'educació pròpia dels ambients familiars, i les diferències entre ambdues etapes es troben
en el funcionament, les activitats i les formes d'organització. Les llars d'infants ofereixen
flexibilitat horària per donar servei a les necessitats de la família, i es creen relacions més
estretes entre els mestres i els pares. El parvulari, en canvi, presenta organitzacions pròpies i
acull un major nombre d'alumnes.
Llars d'infants
Per satisfer la demanda de la població escolar infantil (entre els 0 i 3 anys), a l’àmbit d’estudi
s’hi localitzen 3 llars d’infants (veure taula 6.5.3), que en total acullen una població escolar
201 infants (curs 2009/2010).

Taula 6.5.3. Llars d’infants als municipis de l’àmbit d’estudi
Municipi

Codi centre

Titularitat

Castell-Platja d’Aro

17005844

Pública

Santa Cristina d’Aro

17006061

Pública

Nom
Llar d’Infants Municipal de Castell d’Aro
Llar d’Infants Municipal de Platja d’Aro
LLI Guirigall

Font: Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, 2010.

El gràfic següent mostra l’evolució de la matrícula d’aquests centres:

Figura 6.5.3. Llars d’infants als municipis de l’àmbit d’estudi
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Font: Equip directriu dels centres, 2010.
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A continuació es recull una caracterització valorativa de cada centre a partir de les respostes
al qüestionari que GeoServei ha realitzat.

Taula 6.5.4. Informació bàsica de les llars d’infants de l’àmbit d’estudi
LLI Municipal de Castell d’Aro
Serveis del centre
L’horari de la llar d’infants durant el curs escolar és de 8:55h 17:30h.
Durant el casalet d’estiu, els mesos de juliol i agost, l’horari és de 8:55h a 18h.
Servei de menjador. L’utilitzen uns 7-8 alumnes diàriament.
Alumnes
Curs 2009/2010: 29 alumnes.
Edat mínima: 9 mesos.
Aquest curs la majoria d’alumnes són procedents de Catalunya (83%), però també de la resta de l’Estat espanyol
(7%), Marroc (2%), Romania (2%), Bèlgica (2%) i Amèrica Llatina (2%), etc.
Infraestructures
L’equipament i l’espai a la llar d’infants de Castell d’Aro no és suficient. El centre és petit i li manca una sala de
psicomotricitat, un despatx i una sala d’educadores.
No se supera el nombre màxim d’alumnes.
Iniciatives ambientals i relació amb l’Ajuntament
Es recicla paper, plàstic, piles, peces d’aparells d’oficina (tòners impressora, fotocopiadora...)
Es col·labora amb tots els programes que es duen a terme des de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro. Per
exemple, recentment s’ha distribuït a les famílies bosses de roba per evitar les de plàstic, peces per introduir a les
aixetes per reduir el consum d’aigua...
Font: Equip directriu del centre, 2010.

LLI Municipal de Platja d’Aro
Serveis del centre
L’horari de la llar d’infants durant el curs escolar és de 8:55h a 17:30h.
Durant el casalet d’estiu, els mesos de juliol i agost, l’horari és de 8:55h a 18h.
Servei de menjador. En fan ús una mitjana 30-32 d’alumnes diàriament.
Alumnes
Curs 2009/2010: 95 alumnes.
Edat mínima: 12 mesos.
Aquest curs la majoria són procedents de Catalunya (64%), també de la resta de l’Estat espanyol (9%), Marroc (5%),
Països de l’Est (10%), Amèrica Llatina (11%) i Xina (1%).
Infraestructures
L’equipament i espai disponibles són suficients. No se supera la capacitat d’acollida d’alumnes. Des que es va dur
a terme la última ampliació, es pot donar entrada a tots els infants que fan la sol·licitud de preinscripció.

-487-

AGENDA 21
SANTA CRISTINA D’ARO I CASTELL-PLATJA D’ARO

Iniciatives ambientals i relació amb l’Ajuntament
Es recicla paper, plàstic, piles, peces d’aparells d’oficina (tòners impressora, fotocopiadora...)
Es col·labora amb tots els programes que es duen a terme des de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro. Per
exemple, recentment s’ha distribuït a les famílies bosses de roba per evitar les de plàstic, peces per introduir a les
aixetes per reduir el consum d’aigua...

Font: Equip directriu del centre, 2010.

LLI Guirigall (Santa Cristina d’Aro)
Serveis del centre
Horari lectiu de 8:45h a 13h i

de 15h a 18h

Menjador de 12h a 15h
No hi ha ampliació d’horari
Alumnes
Curs 2009/2010: 77 alumnes
La majoria d’alumnes són de Catalunya i de la resta de l’Estat
espanyol. Hi ha 1-2 infants per curs de països d’Àfrica i 1-2 infants
de països de la Unió Europea.
Infraestructures
L’equipament és suficient i correcte segons marca la normativa.
Hi ha manca d’aula de nadons.
A la tardor es crea una llista d’espera de 3 a 12 infants, depenent del curs.
Iniciatives ambientals i relació amb l’Ajuntament
Els infants aprenen a classificar en contenidors diferenciats, les restes de l’esmorzar i el berenar. El personal
educador i el personal de neteja també.
S’explica als infants la importància de no malgastar aigua, i les educadores s’esforcen per no deixar llums oberts
de forma innecessària.
Font: Equip directriu del centre, 2010.

; Les llars d’infants de l’àmbit d’estudi són municipals i col·laboren amb els respectius
ajuntaments en aspectes ambientals. A les dues llars del municipi de Castell-Platja no se
supera la capacitat d’acollida, tanmateix es considera que l’equipament de Castell és
insuficient. La llar d’infants de Santa Cristina sovint no pot admetre tothom qui ho
demana i té limitacions d’espai.
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Centres d'Educació Infantil i Primària
A l’àmbit d’estudi hi ha 4 centres d’educació infantil (de 3 a 6 anys) i 3 d’educació primària
(que agrupa alumnes amb una edat compresa entre els 6 i els 12 anys) distribuïts sobre el
territori de la següent manera: 1 a Santa Cristina d’Aro que realitza els dos cicles, 1 al nucli
de Castell d’Aro que també realitza els dos cicles i dos a Platja d’Aro, 1 dels quals oferta de
moment només l’educació infantil (CEIP Fanals d’Aro) i l’altra els dos cicles.

; Tots els municipis de l’Agenda 21 tenen escola d’educació infantil i primària.

Taula 6.5.5. CEIP i assignacions als municipis de l’àmbit d’estudi
Municipi

Castell-Platja d’Aro

Santa Cristina d’Aro

Codi centre

Titularitat

Nom

17009278

Pública

CEIP Fanals d’Aro (Platja d’Aro) –ed.infantil–

17000895

Pública

CEIP Els Estanys (Platja d’Aro)

17000883

Pública

CEIP Vall d’Aro (Castell d’Aro)

17003689

Pública

CEIP Pedralta

Font: Ajuntaments de l’àmbit d’estudi, 2010.

Els 1.094 alumnes residents a l’àmbit d’estudi i en edat de cursar educació infantil i
educació primària estan escolaritzats majoritàriament als centres dels seus municipis,
tanmateix també és important el nombre d’infants que es desplacen a altres municipis per
cursar els seus estudis, com es mostra a la taula 6.5.6.
La següent taula permet una doble lectura, d’una banda conèixer quants alumnes de cada
municipi assisteixen a un mateix centre i d’altra banda, com es distribueixen els alumnes
que resideixen a Castell-Platja d’Aro (669 alumnes) i a Santa Cristina d’Aro (425 alumnes).

Taula 6.5.6. Alumnes d’infantil i primària matriculats en escoles públiques i privadesconcertades. Curs acadèmic 2008/09
Caracterització del centre

Nº d’alumnes segons municipi de residència

Nom del centre

Nucli (municipi)

Titularitat

CEIP Els Estanys

Platja d’Aro

Pública

CEIP Fanals d’Aro

Platja d’Aro

Pública

35

-

CEIP Vall d’Aro

Castell d’Aro

Pública

161

2

CEIP Pedralta

Santa Cristina d’Aro

Pública

8

364

La Salle de Cassà

Cassà de la Selva

Privada

3

2

Sant Jordi

Fornells de la Selva

Privada

7

3

Les Alzines

Girona

Privada

3

4

Bell-lloc del Pla

Girona

Privada

6

5

Montessori-Palau

Girona

Privada

4

6
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Castell-Platja d’Aro

Santa Cristina d’Aro

385

4
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Caracterització del centre

Nº d’alumnes segons municipi de residència

Nom del centre

Nucli (municipi)

Titularitat

Castell-Platja d’Aro

Santa Cristina d’Aro

La Salle de Palamós

Palamós

Privada

6

1

Vedruna

Palamós

Privada

17

3

Escola Ruiz Giménez

Palamós

Pública

2

Escola Lacustària

Llagostera

Pública

Escola Gaziel

Sant Feliu de Guíxols

Pública

1

4

Sant Josep

Sant Feliu de Guíxols

Privada

12

5

Escola Mossèn Baldiri
Reixach

Sant Feliu de Guíxols

Privada

-

1

L’estació

Sant Feliu de Guíxols

Pública

1

8

Ardenya

Sant Feliu de Guíxols

Pública

Cor de Maria

Sant Feliu de Guíxols

Privada

17

8

Mare de Déu de la
Mercè

Calonge

Pública

1

-

669

425

4

1

Total d’alumnes alumnes de l’àmbit d’estudi

En gris s’assenyalen els centres assignats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Font: Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, 2010.

Centrant l’atenció als centres educatius de l’àmbit, a la figura següent es presenta l’evolució
del nombre d’alumnes, que en tots els casos ha anat augmentat.

Figura 6.5.5. Evolució temporal del nombre d'estudiants als centres d'educació infantil i primària
de l’àmbit d’estudi (del curs 2004/05 a 2009/10)
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Nota: pel CEIP Vall d’Aro no es disposa d’informació anterior al curs 2005-2006.
Font: Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, 2010.
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La figura següent mostra la procedència dels alumnes d’educació infantil i primària
escolaritzats als municipis d’estudi, ja que no es disposa de dades concretes per centre. En
ambdós casos, els alumnes de procedència estrangera representen menys d’una tercera part
del total, tanmateix es pot apreciar com es percentatges són superiors a Castell-Platja d’Aro.

Figura 6.5.6. Procedència dels alumnes escolaritzats a l’àmbit d’estudi. Curs 2008/09
Castell-Platja d’Aro

Santa Cristina d’Aro

1,5%

6,3%
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2,6%
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0,3%

0,8%
1,8%

3,0%

Estat espanyol
Resta Unió Europea
Resta d'Europa
Magreb

4,8%

Resta d'Àfrica
Centre i Sudamèrica
Àsia i Oceania

79,6%

91,5%

Font: Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, 2010.

Tot seguit es recull la caracterització valorativa de cada centre a partir de les respostes al
qüestionari que se’ls ha distribuït.

Taula 6.5.7. Valoració de diferents aspectes de l’educació dels CEIPs de l’àmbit d’estudi. Detalls
del curs acadèmic 2009/10
CEIP Els Estanys (Platja d’Aro)
Equip docent
Satisfacció amb el nombre de mestres de l’equip docent,
tanmateix troben a faltar monitors/es a parvulari.
Serveis del centre
Satisfacció amb el servei de menjador i activitats
extraescolars.
Recursos estructurals
Recursos infraestructurals: El 21 de febrer de 2003 es va dur a terme la inauguració de la nova escola
"Els Estanys" de Platja d'Aro, tanmateix està a punt de superar-se la capacitat d’acollida i no es pot
acceptar cap més curs. Manquen espais per fer desdoblaments.
Els carros de neteja són al vestidor d'educació física i han hagut de reconvertir les dutxes en magatzems
per guardar material.
Recursos tècnics: Intenció de dotar a totes les aules de pissarra digital. Necessitat d’ordinadors més
moderns, ja que els actuals estan vells i s’han d’assumir despeses de manteniment.
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Alumnes
Està a punt de superar-se la capacitat d’acollida i no es pot acceptar cap més curs.
El 50% d’alumnes de l’escola són immigrants. A l'actual P3 hi ha un 73%, per això volen que la matricula
es distribueixi per igual a tots els centres del municipi.
Iniciatives ambientals i relació amb l’Ajuntament
Són Escola Verda i la Generalitat de Catalunya ha renovat
aquest distintiu fins al 30 de setembre de 2012. Valoren
molt positivament aquesta experiència i es duen a terme
un conjunt d'activitats relacionades com per exemple,
reciclar a les aules i al pati (paper, orgànic i plàstic),
nombrar “vigilants verds”, es fomenta el consum de fruita
per esmorzar, s’ha iniciat un hort escolar i el
compostatge, han creat un comitè ambiental d'alumnes,
reutilitzen els llibres de text... Assisteixen a les trobades
d’escoles verdes.
Bona relació entre el centre i l’Ajuntament. Tots els
serveis que l’Ajuntament proporciona funcionen molt bé:
Casa Lila, Serveis Socials, policia local, biblioteca
municipal...
Des de l’àrea d’Educació de l’Ajuntament s’ha engegat per primera vegada un concurs de redacció
escolar sota la temàtica “Com t’agradaria que fos el poble?” Dels alumnes, sortiren algunes peticions
com un institut nou, més llum per Nadal, etc. (Diari El Punt, 30-12-2009). Tanmateix l’equip directiu del
centre considera la convocatòria es va fer en poc temps d’antelació.
Disposen de pàgina web molt interessant on hi fan seguiment de les activitats.
Font: Equip directriu del centre, 2010.

CEIP Fanals d’Aro (Platja d’Aro)
Equip docent
Satisfacció. Necessitat urgent d’un mestre especialista de
música i anglès.
Serveis del centre
Satisfacció amb el servei de menjador però caldria una
persona de suport a la cuina
Les activitats extraescolars que es porten a terme (piscina,
anglès, psicomotricitat) són correctes i adequades pel tipus
i edat dels alumnes de l’escola.
Recursos estructurals
Espai limitat però de moment suficient.
Pel que fa als recursos estructurals, de moment són justos, però correctes. A curt termini caldrà
disposar de més projectors, pissarres digitals, laboratoris,…
Alumnes
De moment només compten amb alumnes d’infantil. El curs 2010-2001 es s’iniciarà el primer de
primària.
Curs 2008-2009: 38 alumnes, curs 2009-2010: 70 alumnes
Pel que fa a la immigració, no es detecten problemàtiques. Els alumnes immigrants són el voltant del
35% i a poc a poc es van integrant a l’escola; el fet de ser petita i familiar els afavoreix molt.
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Iniciatives ambientals i relació amb l’Ajuntament
Es realitza la recollida selectiva, es treballa l’hort,… i es disposa d’una compostadora cedida pel Consell
Comarcal.
Es col•labora amb l’empresa Rocamare per fer un taller ambiental.
Molt bona relació amb l’Ajuntament, es fan activitats paral·leles.
Font: Equip directriu del centre, 2010.

CEIP Vall d’Aro (Castell d’Aro)
Equip docent
Tot i que està establert per llei, es considera insuficient el
nombre de mestres, les reduccions de jornada van en
detriment del bon funcionament. Seria molt interessant
que cada centre pogués disposar del seu psicopedagog.
Serveis del centre
Satisfacció amb el servei de menjador. Les activitats
extraescolars no tenen acollida.
Recursos estructurals
Els recursos són suficient però caldria optimitzar-los.
Hi ha manca d’espai i aules. Per exemple, no disposen de sala de mestres.
Alumnes
No s’ha superat la capacitat d’acollida, ja que encara no assoleixen la ràtio de 20-22 alumnes/aula,
segons ha establert el Departament d’Educació. Tanmateix, es preveu que en breu, se superi.
Tot i els esforços de l’equip docent, el centre no està preparat per rebre un col·lectiu d’immigrants ja
que l’escola no disposa d’aula d’acollida. Es fan necessaris recursos humans i econòmics per poder-hi fer
front i solucionar aquests aspectes.
Iniciatives ambientals i relació amb l’Ajuntament
Periòdicament realitzen tallers ambientals amb l’entitat Rocamare.
Disposen d’hort a l’escola gestionat pels cursos d’educació infantil.
Realitzen la recollida selectiva de totes les fraccions i de piles.
La relació amb l’Ajuntament és bona i fluïda, en breu l’escola participarà en una campanya de plantada
d’arbres promoguda per l’Ajuntament.
Font: Equip directriu del centre, 2010.

CEIP Pedralta (Santa Cristina d’Aro)
Equip docent
Es consideren necessaris més hores d’auxiliar d’educació especial.
Serveis del centre
Satisfacció amb el servei de menjador i d’activitats extraescolars.
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Recursos estructurals
Escola inaugurada el curs 1999-2000.
L’escola està pendent d’una ampliació, tenen suficients espais, però molt dispersos, aspecte que
dificulta l’organització escolar. Potser seria necessària una segona escola.
Estan satisfets amb el pressupost econòmic de què disposen, tanmateix consideren que els aniria bé
ampliar els ordinadors de sobretaula.
Alumnes
Curs 2009-2010: 409 alumnes.
No s’han manifestat problemàtiques amb relació a la immigració.
Iniciatives ambientals i relació amb l’Ajuntament
Hi ha molt bona relació amb l’Ajuntament, es comparteixen i s’organitzen diverses activitats educatives
moltes de les quals estan parcial o totalment subvencionades per l’Ajuntament.
Els pressupostos participatius són una experiència molt enriquidora a tot nivell. Properament serà
publicada a l’XTEC com a experiència educativa catalana.
No es realitza cap treball específic sobre el riu Ridaura, tot i que els
agradaria fer-ho i per això han demanat assessorament al regidor de Medi
ambient, i estan esperant rebre informació.
Amb el centre d’educació ambiental Rocamare realitzen algunes activitats
ambientals com per exemple sortides sota el tema “ El bosc poper als
indrets de Santa Cristina”, “Funcions del bosc”, “ Els habitants del bosc” i
“Els habitants del mar”.
D’altra banda, i subvencionats per la Diputació de Girona es realitzen
tallers tals com Responsabilització dels animals de companyia, Energies
renovables, Ruta del civisme, Canvi climàtic i estalvi energètic,
alimentació saludable.
Disposen d’una pàgina web molt completa i interessant.
Font: Equip directriu del centre, 2010.

; Tots els centres d’educació infantil i primària dels municipis són públics. Els
qüestionaris efectuats als diferents CEIP posen de manifest una limitació generalitzada
d’espai i de mestres especialistes. Tanmateix tots destaquen la bona la relació i
col·laboració amb els Ajuntaments.

; Al municipi de Castell-Platja d’Aro hi ha una important concentració d’alumnes de
procedència estrangera sobretot al CEIP Els Estanys, mentre que al CEIP Vall d’Aro
manquen recursos humans i econòmics per poder-los acollir (manca aula d’acollida).

b) L'Educació Secundària i Batxillerat
L’IES Ridaura és l’únic institut de l’àmbit d’estudi i és el centre assignat pels alumnes
residents a Santa Cristina i de Castell-Platja d’Aro. S’hi pot cursar l’Educació Secundària
Obligatòria (ESO) i el Batxillerat.
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Taula 6.5.8. Assignació assignats als municipis de l’àmbit d’estudi
Municipi

IES Assignat

Castell-Platja d’Aro

IES Ridaura (Castell d’Aro)

Santa Cristina d’Aro

Font: Ajuntaments de l’àmbit d’estudi, 2010.

Pel que fa a l’etapa educativa de l’ESO, a la taula següent s’hi reflecteix, tant el nombre
d’alumnes d’ESO de cada municipi que assisteixen a l’IES Ridaura i a altres centres, com la
distribució dels alumnes que resideixen a Castell-Platja d’Aro (315 alumnes) i a Santa
Cristina d’Aro (212 alumnes).

Taula 6.5.9. Alumnes d’ESO matriculats en IES públics i privats. Curs acadèmic 2008/09
Caracterització del centre

Nº d’alumnes segons municipi de residència

Nom del centre

Municipi

Titularitat

Castell-Platja d’Aro

Santa Cristina d’Aro

IES Ridaura

Castell-Platja d’Aro

Pública

245

153

Sant Josep

Sant Feliu de Guíxols

Privada

20

22

Sant Jordi

Fornells de la Selva

Privada

10

4

Vedruna

Palamós

Privada

15

4

Institut Puig Carol

Calonge

Pública

2

2

Bell-lloc del Pla

Girona

Privat

4

3

Les Alzines

Girona

Privada

5

3

Montessori-Palau

Girona

Privada

5

2

IES Palamós

Palamós

Pública

3

1

IES Sant Elm

Sant Feliu de Guíxols

Pública

4

5

IES Sant Feliu de
Guíxols

Sant Feliu de Guíxols

Pública

1

12

IES Llagostera

Llagostera

Pública

-

1

Pive

Tona

Privada

1

-

315

212

Total d’alumnes alumnes de l’àmbit d’estudi
Font: Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, 2010.

Pel que fa a l’etapa educativa del Batxillerat, la taula que segueix recull el nombre d’alumnes
de Batxillerat que assisteixen a l’IES Ridaura i a altres centres, i també com es distribueixen
els alumnes que resideixen a Castell-Platja d’Aro (81 alumnes) i a Santa Cristina d’Aro (57
alumnes).

Taula 6.5.10. Alumnes de Batxillerat matriculats en IES públics i privats. Curs acadèmic 2008/09
Caracterització del centre

Nº d’alumnes segons municipi de residència
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Nom del centre

Municipi

Titularitat

Castell-Platja d’Aro

Santa Cristina d’Aro

IES Ridaura

Castell-Platja d’Aro

Pública

50

31

IES la Bisbal

La Bisbal d’Empordà

Pública

1

-

Sant Jordi

Fornells de la Selva

Privada

1

2

Vedruna

Palamós

Privada

12

4

Bell-lloc del Pla

Girona

Privada

1

1

Les Alzines

Girona

Privada

3

1

Montessori-Palau

Girona

Privada

4

1

IES Santiago
Sobrequés

Girona

Pública

2

1

IES Vicenç Vives

Girona

Pública

1

-

IES Palamós

Palamós

Pública

2

-

IES Sant Elm

Sant Feliu de Guíxols

Pública

3

7

IES Sant Feliu de
Guíxols

Sant Feliu de Guíxols

Pública

1

8

IES Llagostera

Llagostera

Pública

-

1

81

57

Total d’alumnes alumnes de l’àmbit d’estudi
Font: Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, 2009.

Taula 6.5.11. Valoració de diferents aspectes de l’educació de l’IES Ridaura. Detalls del curs acadèmic
2009/10
IES Ridaura (Castell d’Aro)
Equip docent
És suficient. Caldria reforçar especialistes en oficis.
Serveis del centre
Satisfacció amb el servei de menjador.
Atès que la majoria d’alumnes es desplacen al centre amb
transport públic, no és possible realitzar activitats
extraescolars. Tanmateix, el curs 2009/10 han començat a
formar part del Pla català de l’esport i disposen de diversos
equips.
Recursos estructurals
Mancances d’espai atesa l’antiguitat de l’edifici. Es preveu el
nou institut pel curs 2011- 2012.
Alumnes
No es manifesten problemes relacionats amb la immigració
atesa la bona tasca que realitza l’aula d’acollida.
Iniciatives ambientals i relació amb l’Ajuntament
Bona relació amb l’Ajuntament.
El centre impulsa iniciatives ambientals però no està adherit a
cap programa ni col·labora amb cap centre ambiental.
Font: Equip directriu del centre, 2010.
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c) Els cicles formatius
Aquests ensenyaments tenen com a finalitat la preparació dels alumnes per a l'activitat en un
camp professional. S’organitzen en cicles formatius de grau mitjà (s'hi accedeix amb els
estudis de l'ESO acabats) i superior (s'hi accedeix amb els estudis de Batxillerat acabats).
Pel que fa a cicles formatius, atès que actualment hi ha una gran oferta de cicles formatius, i
que molts instituts s’han especialitzat en alguna matèria, no s’ha considerat rellevant
apuntar a on es dirigeixen els alumnes residents a l’àmbit d’estudi. Tanmateix, per la
informació consultada es pot afirmar que les escoles que acullen un major nombre
d’alumnes de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro són Sant Feliu de Guíxols, l’Institut
Montilivi de Girona i l’Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona

d) El transport escolar
D’acord amb el Decret 161/96, l’Administració està obligada a prestar de forma gratuïta el
servei de transport escolar a l’alumnat d’educació obligatòria (primària i secundària) que
hagi d’escolaritzar-se fora del seu municipi de residència en un centre docent. Igualment es
preveu l’establiment de rutes de transport en aquells casos en què, tot i residir al mateix
municipi, hi hagi una distància important fins al centre d’ensenyament. Per tenir dret al
servei cal estudiar al centre que determini el Departament d’Educació dins el mapa escolar.
Els alumnes de batxillerat o cicles formatius no tenen dret al transport, però podran utilitzar
el transport escolar si hi ha suficients places lliures en els autocars de les rutes establertes
per als d’educació obligatòria. Tanmateix hauran de pagar una quota per a la utilització del
servei.
En tots els municipis de la comarca del Baix Empordà, el Consell Comarcal és l’encarregat de
gestionar aquest servei, qui dissenya juntament amb la direcció de cada centre docent,
l’empresa adjudicatària i els corresponents Ajuntaments, els itineraris i horaris, procurant
que la durada del trajecte sigui inferior a 45 minuts.

; Els alumnes d’educació infantil i primària de Santa Cristina d’Aro no disposen de
transport escolar atès que el seu centre assignat es localitza al mateix municipi,
tanmateix els alumnes que cursen l’ESO disposen d’un servei fins a l’IES Ridaura de
Castell-Platja d’Aro, que compta amb un elevat nombre d’alumnes (133 alumnes
distribuïts en tres autobusos).

; Els alumnes d’infantil i primària que resideixen al nucli de Castell d’Aro no compten
amb transport escolar ja que el CEIP Vall d’Aro es troba al mateix poble.
Atesa la dispersió urbana del municipi, els alumnes que resideixen a Platja d’Aro i a
S’Agaró i que estan escolaritzats al CEIP Els Estanys i a l’IES Ridaura, tenen la possibilitat
de fer ús del transport escolar, tanmateix han d’assumir part del cost del bitllet ja que
no és un servei obligatori. Com es pot veure a les taules següents, aquest servei és
àmpliament utilitzat.
L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro ha informat que té intenció de demanar al Consell
Comarcal una nova ruta s’Agaró - Platja d’Aro - Castell d’Aro.
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A continuació es presenten de manera simplificada els horaris de cadascuna de les rutes
establertes.

Taula 6.5.12. Organització de la mobilitat escolar amb transport públic de l’etapa d’educació infantil,
primària. Curs 2009/10
RUTA 46-50: de S’Agaró al CEIP Els Estanys (Platja d’Aro)
Horaris
Parades

Anada
diari

Tornada
dl, dt, dj

Tornada
Dc i dv

Plaça de Sant Pol (S’Agaró)

8:45

17:15

17:15

La Gramoia del Puig, c/Gironès (S’Agaró)

8:50

17:10

17:10

CEIP Els Estanys

8:55

17:05

17:05

Total alumnes: 20 alumnes d’infantil i primària
Atès que aquest transport és opcional i no obligatori –és dins del mateix municipi–, els usuaris han
d’assumir una part del cost del bitllet.
Font: Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Empordà, 2010.

Taula 6.5.13. Organització de la mobilitat escolar amb transport públic de l’etapa d’educació
secundària. Curs 2009/10.
RUTA 47, 48: de Platja d’Aro a l’IES Ridaura (Castell d’Aro)
Horaris
Parades

Anada
diari

Tornada
dl, dt, dj

Tornada
dc

Tornada
dv

Politur

7:50

17:25

14:10

13:10

Plaça Europa

7:55

17:20

14:05

13:05

Taller

8:00

17:15

14:00

13:00

IES Ridaura

8:10

17:05

13:50

12:50

Total alumnes: 45+17= 62 alumnes d’ESO
Atès que aquest transport és opcional i no obligatori –és dins del mateix municipi–, els usuaris han d’assumir una
part del cost del bitllet.

RUTA 46: de Platja d’Aro a l’IES Ridaura (Castell d’Aro)
Horaris
Parades

Anada
diari

Tornada
dil, dt, dj

Tornada
dc

Tornada
dv

Gramoia del Puig, c/ Gironès (S’Agaró)

7:45

17:30

14:15

13:15

Plaça de Sant Pol (S’Agaró)

7:50

17:25

14:10

13:10

Tifanis (Platja d’Aro)

7:55

17:20

14:05

13:05

Plaça Europa (Platja d’Aro)

8:00

17:15

14:00

13:00

IES Ridaura

8:10

17:05

13:50

12:50

Total alumnes: 21 alumnes d’ESO
Atès que aquest transport és opcional i no obligatori –es urbà–, els usuaris han d’assumir una part del cost del
bitllet
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RUTA 33, 34, 34.1: de Santa Cristina d’Aro a l’IES Ridaura (Castell d’Aro)
Horaris
Parades

Anada

Tornada
dl, dt, dj

Tornada
dc

Tornada
dv

Parada bus

8:00

17:15

14:00

13:00

Les Teules

8:05

17:10

13:55

12:55

IES Ridaura

8:10

17:05

13:50

12:50

Total alumnes: 43+45+45= 133 alumnes d’ESO
Font: Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Empordà, 2010.
.

e) L’Educació Especial
No es localitza cap centre d’Educació Especial dins l’àmbit d’estudi. Tanmateix al municipi
de Palamós s’hi troba el centre públic d’educació especial Els Àngels, que atén a una
quarantena d'alumnes d'edats compreses entre tres i vint anys, els quals representen entre
el 20-25% d'alumnes amb necessitats educatives especials de la comarca del Baix Empordà.
El sistema d'organització de l'escola es configura amb una clara voluntat de donar cobertura
a les necessitats dels alumnes i compta amb un claustre de mestres i educadors
especialitzats.

La formació universitària
El darrer esgraó de la formació acadèmica d'un estudiant correspon a l'ensenyament
universitari. Actualment s’ha posat en marxa l’Espai europeu d’educació superior (EEES). Es
tracta d’un sistema universitari que facilita la mobilitat dels alumnes entre les universitats
europees i que canvia l’estructura dels estudis, que passen a ser de quatre anys i anomenarse graus. D’aquesta manera, qui tingui un títol de grau superat podrà accedir directament al
mercat laboral i qui vulgui especialitzar-se o bé estigui interessat a exercir determinades
professions, necessitarà cursar un màster, gairebé sempre d’un any de durada. Els màsters
tindran per primer cop la consideració de títols oficials, és a dir, a les universitats públiques
s’oferiran a preus públics, o sigui subvencionats, com passa amb els estudis de grau.
Per a l'avaluació d'aquest apartat només pot disposar-se
universitàries per àmbits comarcals i, per tant, no poden
municipis de l’àmbit d’estudi. No obstant, la següent anàlisi
moviments de la població universitària de la comarca del
universitari català.

de dades de matriculacions
desglossar-se pel conjunt de
servirà per contextualitzar els
Baix Empordà, dins el mapa

La figura 6.5.7 mostra el total d'alumnes de la comarca del Baix Empordà matriculats a les
diferents universitats catalanes (1.691 alumnes):
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Figura 6.5.7. Matriculacions dels estudiants del Baix Empordà a les universitats catalanes. Curs
2008/09

1%
1%

4%

11%

11%

8%
3%
61%

Univ ersitat de Barcelona

Univ ersitat Autònoma de Barcelona

Univ ersitat Politècnica de Cataluny a

Univ ersitat Pompeu Fabra

Univ ersitat de Girona

Univ ersitat de Lleida

Univ ersitat Rov ira i Virgili

Univ ersitat de Vic

Font: Sistemes d'Informació, Comissionat per a Universitats i Recerca, Generalitat de Catalunya, 2010.

La formació de català per adults
Al centre cívic Vicenç Bou de Platja d’Aro s’organitzen cursos de català per adults atès que és
seu del Servei Comarcal de Català del Baix Empordà del Consorci per a la Normalització
Lingüística (CPNL), que es tracta d’un ens creat a partir de la voluntat comuna de la
Generalitat i de nombrosos ajuntaments, consells comarcals i diputacions amb l’objectiu de
facilitar el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua pròpia de Catalunya en tots els
àmbits.

La formació no reglada
Els Ajuntaments de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro posen molts esforços en oferir
una àmplia varietat de cursos i tallers culturals destinats a la població adulta del municipi, i
també als joves.
En el cas de Castell-Platja d’Aro, els centres cívics Ca la Rafaela i Vicenç Bou disposen del
que s’anomena l’Aula d’Adults, que és un servei que ofereix cursos en català i castellà de
formació bàsica, d’aprendre a llegir i escriure, de llengua oral i de formació continuada, així
com de tallers de lectura en grup i espais de coneixement i intercanvi de la cultura general.
També es treballa una programació d’activitats culturals i accions per conèixer el
funcionament de l’entorn i la cultura tradicional catalana. D’altra banda, els centres cívics
ofereixen multitud de tallers, activitats i exposicions de temàtica diversa.
La biblioteca municipal Mercè Rodoreda també organitza cursos per adults i infants. Al
municipi també s’hi localitza l’Escola de Música Municipal situada al nucli de Platja d’Aro, on
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s’hi fa sensibilització musical per a nens de 4 i 5 anys, iniciació musical per a nens de 6 i 7
anys, nivell elemental a partir de 8 anys i classes per a adults.
Al municipi també hi ha el servei Infància que és un servei de lleure municipal destinat a la
mainada de 3 a 12 anys. Ofereix casal d’estiu i parc infantil de Nadal i a més, dins la seu
Casa Lila de Platja d’Aro i Castell d’Aro s’ofereix un espai lúdic i educatiu on els infants
aprenen valors i hàbits i fan jocs i tallers.
L’objectiu de l’Àrea de Joventut és donar resposta a les necessitats detectades en l’anàlisi
de la realitat juvenil del municipi (Pla local de joventut 2008-2011) i per això, des de la seva
seu ofereixen diferents serveis adreçats als joves: oficina d’habitatge, de recerca de feina,
punt d’informació juvenil, punt Jove de salut, etc.
Des de la regidoria d’Esports s’ofereixen també diverses activitats de caire esportiu per joves
com escola de bàdminton, escola de bàsquet, gimnàstica esportiva, tennis de taula, per
adults com dansa del ventre, pilates, fitness, natació, balls de saló i tallers de hip hop,
capoeira i break dance.

A Santa Cristina d’Aro, des del Punt d’Igualtat s’organitzen diversos cursos, tallers i debats
de temàtica molt diversa destinats principalment al públic adult, a banda dels serveis que
ofereix els diferents espais del centre: espai dona (servei d’atenció a la es dones), espai
jurídic, punt d’informació de l’associació de fibromiàlgia, servei de connexió gratuïta a
Internet, servei d’orientació a famílies amb infants, i amb nadons.
D’altra banda l’àrea de Joventut de l’Ajuntament, i en el marc del Pla local de joventut 200820014, ha promogut el Casal de Joves, on s'organitzen diversos tallers i activitats, i serveix
també d'espai de trobada. Disposa d'un Punt d'Informació Juvenil, un Punt Jove de Salut,
ordinadors connectats a Internet, taules, cadires, jocs de taula, futbolí, etc.
La Bibilioteca Baldiri Reixac també organitza diversos cursos i activitats.

L’educació ambiental
Un dels principals components que garanteixen el desenvolupament local i regional d'un
territori de forma sostenible, és l'educació ambiental, la conscienciació individual i
col·lectiva, la participació ciutadana, la voluntat política i la complicitat i cooperació entre
tots els agents que gestionen i viuen el territori. Les propostes i programacions s'impulsen
des de les administracions centrals, regionals i locals, i compten amb la col·laboració
d'entitats, associacions i escoles per a desenvolupar les activitats previstes. D'aquesta
manera, es garanteix la màxima cobertura de difusió i implicació del conjunt de la
ciutadania, joves i grans.
a) Educació ambiental a les escoles
L'activitat a les escoles és un instrument fonamental pel desenvolupament de l'educació i la
conscienciació ambiental de la població més jove, que ja ha d'assumir una responsabilitat
conscient en la construcció d'un entorn ambiental favorable per garantir el desenvolupament
social i econòmic més adequat i sostenible de les nostres societats locals.
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Els centres escolars procuren vincular-se amb aquests compromisos i perspectives, i
s'adhereixen a programes ambientals promoguts per entitats supramunicipals, o bé
organitzen separadament activitats locals.
Com s’ha vist al formulari omplert pels diferents centres educatius tots ells realitzen
activitats relacionades amb el medi ambient i sensibilitzen els infants i joves en el respecte
al medi fomentant la separació de residus, el reciclatge, etc.

; Els centres educatius procuren en la mesura de les seves possibilitats contribuir a la
conscienciació i preservació del medi ambient. Una manera d’ambientalitzar el centre és
adherir-se al projecte d’Escola Verda, com ha fet el CEIP Els Estanys de Platja d’Aro.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya proposa a la seva
pàgina web un conjunt de recursos pedagògics relacionats amb l'educació ambiental, que
poden complementar els perfils curriculars dels programes educatius vigents.

b) Educació ambiental al conjunt de la població
El Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya va crear el Cens General
d’Entitats d’Educació Ambiental de Catalunya, l'any 1995, amb l'objectiu de regular la
inscripció d'entitats que es preocupen per la sensibilització ambiental col·lectiva, i procura
impulsar activitats i actuacions locals d'implicació i compromís individual.
A la comarca del Baix Empordà hi ha 5 entitats ambientals incloses en aquesta xarxa integral
de proposta d'activitats i iniciatives relacionades amb el medi ambient i, específicament, amb
les necessitats i les inquietuds de millorar les relacions de la societat amb el medi natural.
Són Medaqua 13 service SL (Torroella de Montgrí), Mas Salvador, SA (Santa Cristina d’Aro),
Escola del Mar de Platja d’Aro, Can Quintana Centre Cultural de la Mediterrània Museu
(Torroella de Montgrí) i Associació Nereo, Preservador del Medi Ambient.
La taula 6.5.16 introdueix els objectius i les activitats que s'organitzen des de cada entitat
per implicar la societat local, els alumnes de les escoles que ho sol·liciten i els visitants
d'aquest territori en la conservació i el respecte pel medi natural i ambiental:

Taula 6.5.14. Entitats d'Educació Ambiental reconegudes en el cens oficial de la Generalitat de
Catalunya
Mas Salvador, Romanyà de la Selva
Objectius

Activitats

Tot tipus d’explotacions agràries, forestals i ramaderes,
així com també tot tipus de serveis auxiliars i
complementaris d’aquestes activitats, fins i tot,
l’explotació de la finca Mas Salvador i d’altres que la
societat adquirís en propietat o com a llogatera, per a
granja-escola o casa de colònies.

Colònies d’estiu.
Estades per a grups diversos.
Tallers.
Jocs
Colònie
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Escola del Mar de Platja d’Aro, Castell-Platja d’Aro
Objectius

Activitats
Campanyes d’educació ambiental.
Exposició sobre el medi marí.
Recorreguts pel litoral.
Treball de camp.

Associació Nereo, Preservador del Medi Ambient, Begur
Objectius

Activitats

Preservació
del
medi
ambient
en
general.
Estudi, formació i recerca científica en els terrenys de la
biologia,
l'ecologia
i
el
medi
ambient.
Establiment d'una infraestructura adequada per dur a
terme els dos objectius anteriors, així com per recolzar
a tots els col·lectius que treballin en aquest camp.

Recerca, ensenyament i informació del patrimoni
natural.
Formació ocupacional relacionada amb temes
ambientals i recursos naturals.
Exposicions temporals, cursos, i conferències.
Tallers de medi ambient
Campanyes de formació i sensibilització

Font: Cens d’entitats d’educació ambiental, Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2010.

D’altra banda, diverses associacions i entitats de caràcter ambiental de l’àmbit d’estudi,
organitzen periòdicament jornades, xerrades o trobades, tals com el Grup Ecologista Sterna
(associació naturista de protecció de la natural de la Vall d’Aro), la Plataforma Ciutadana
Salvem Solius i l’ADF Gavarres Marítima.
Els ajuntaments dels municipis també porten a terme campanyes de caràcter ambiental,
sobretot centrades en el tema de la recollida de residus, que s’expliquen al corresponent
capítol 4.8.Residus.
Cal afegir que a més d’aquestes associacions que actuen al Baix Empordà, l'any 2000 es va
engegar L'Estratègia Catalana d'Educació Ambiental (ECEA), un procés obert de participació
social amb relació al desenvolupament i les garanties de la sostenibilitat a Catalunya,
impulsat des del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
L'ECEA és un pla de funcionament participatiu i integral que pretén definir les línies
estratègiques i les actuacions necessàries per millorar l'educació ambiental. S'inscriu en el
moviment internacional a favor de la sostenibilitat del planeta originat arran de la Cimera de
la Terra de Rio de Janeiro (1992), i es fonamenta, per tant, en el principi que tant l'educació
com la comunicació ambiental són eines per avançar cap a la sostenibilitat mitjançant la
participació.
En el marc del primer fòrum de l'Estratègia, celebrat entre els dies 25 i 26 d'abril de 2003,
van decidir-se, amb la contribució de tots els agents participants, diferents línies
estratègiques d'actuació i accions que afecten diversos àmbits administratius i socials, i que
són necessaris per a configurar dinàmiques i formes de treball per afavorir l'educació
ambiental:
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Taula 6.5.15. Resultats i conclusions del Primer Fòrum de l'ECEA. Any 2003
Línies estratègiques d’actuació
Amb relació a l'administració local:
1. Incorporar l'educació ambiental -amb un enfocament interdisciplinari i transversal- en tots els àmbits de la
gestió local i utilitzar-la com a instrument per assolir la coherència ambiental a escala local
2. Impulsar la formació ambiental permanent dels responsables polítics i administratius i dels empleats públics
dels ens locals
3. Proporcionar informació rigorosa, rellevant, actualitzada i comprensible sobre la situació ambiental local i
sobre normativa i ajuts d'àmbit europeu, estatal i autonòmic per a programes de gestió i educació ambiental
4. Impulsar l'enfocament interdisciplinari i transversal de l'educació ambiental en l'àmbit local
5. Afavorir la creació d'unitats d'educació ambiental d'àmbit municipal i/o supramunicipal
6. Fomentar els processos d'Agenda 21 locals i aprofitar-los per millorar l'educació ambiental de la població i
per explorar mecanismes que estimulin la participació d'aquesta i la de les entitats associatives en iniciatives
proambientals d'àmbit local
7. Promoure mecanismes de coordinació entre les diferents administracions i de concertació amb els agents
econòmics i socials per desenvolupar programes i accions d'educació ambientals en l'àmbit local
8. Convertir l'avaluació dels programes i les accions d'educació ambiental en un hàbit
9. Establir mecanismes de coordinació i d'avaluació del desenvolupament de l'ECEA en l'àmbit local
10. Impulsar la creació de xarxes d'ens locals de coordinació de programes d'educació ambiental, d'intercanvi
d'informació i de treball conjunt
11. Explorar i incorporar mecanismes legislatius, fiscals,..., a fi d'aconseguir línies de finançament específic per
a la realització de programes d'educació ambiental
Amb relació a l'ensenyament:
1. Promoure sistemes de coordinació de les diferents administracions i agents de la societat civil per optimitzar
les actuacions en matèria d'educació ambiental
2. Instar l'Administració educativa a potenciar més decididament l'educació ambiental com a eix transversal del
currículum, tant a través de programes institucionals específics com a partir d'iniciatives de desenvolupament
curricular
3. Impulsar la recerca i innovació educatives en matèria d'educació ambiental, especialment pel que fa a
l'avaluació dels processos d'ensenyament i aprenentatge i a l'aplicació de programes i recursos en els centres
educatius
4. Dotar els centres educatius amb els recursos estructurals (organitzatius, personals i materials) necessaris per
fer-ne possible l'ambientalització
5. Promoure que la comunitat educativa i l'entorn social dels centres educatius (municipis, entitats,
equipaments d'educació ambiental, universitats i agents socials i econòmics) comparteixin objectius i
programes d'educació ambiental i s'impliquin en el desenvolupament de projectes d'educació ambiental propis
6. Establir programes coherents de formació inicial i permanent del professorat i dels educadors ambientals en
matèria d'educació ambiental
7. Donar prioritat des de les administracions a la participació directa i activa del professorat en esdeveniments,
recerca i programes nacionals i internacionals relatius a l'educació ambiental
8. Promoure la creació d'una xarxa de centres de documentació i de recursos suficientment dotats, per
actualitzar i difondre els fons i els serveis existents en educació ambiental i assessorar el professorat i els
centres docents sobre el seu ús.

Accions de prioritat alta
Amb relació a l'administració local:
1. Donar a conèixer als ens locals mètodes contrastats de processos de participació social vinculats a iniciatives
de sostenibilitat local i establir línies de suport
2. Disseny i execució d’un pla de formació ambiental adaptat a les necessitats dels responsables polítics, els
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tècnics i el personal administratiu local
3. Elaboració de models de clàusules tècniques dels contractes d'obres, subministraments, gestió de serveis i
consultoria i assistència tècnica, que incorporin les consideracions ambientals
4. Creació d'un programa de bones pràctiques ambientals per a les instal·lacions municipals, amb l'elaboració i
edició d'un manual i la creació d'una oficina virtual de suport i assessorament.
Amb relació a l'ensenyament:
1. Facilitar mesures organitzatives per al desenvolupament dels projectes d'educació ambiental en els centres
educatius
2. Estudi dels continguts d'educació ambiental en el disseny curricular del sistema educatiu de Catalunya
3. Programa d'educació ambiental al sistema educatiu de Catalunya.
Font: Reproducció de les conclusions del Primer Fòrum de l'ECEA, extret de la web del Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, 2009.
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6.6.

Associacionisme i activitat cultural

Aquest apartat pretén ser una aproximació a la dimensió sociocultural dels municipis de
l’Agenda 21 a través de paràmetres clau que permetin copsar, essencialment, el dinamisme
de la població local per organitzar-se col·lectivament d’acord amb les seves inquietuds,
necessitats i possibilitats que ofereix el seu municipi de residència.
Per aquest motiu, el teixit associatiu, la dotació infraestructural, la programació d’activitats i
la participació ciutadana –entre altres aspectes més complementaris– seran, a continuació,
objecte d’anàlisi per oferir una primera radiografia o caracterització de la intensitat i vitalitat
del moviment sociocultural del territori d’estudi, a escala municipal i supramunicipal.

Associacions socioculturals
A l’àmbit territorial, en el conjunt dels municipis d’estudi, es té constància
d’aproximadament 77 associacions o entitats cíviques, les quals estan formades per
col·lectius que comparteixen un interès sociocultural més o menys acotat en l’àmbit
ambiental, cultural, educatiu, esportiu, de lleure, social o veïnal. La figura 6.6.1 mostra la
distribució percentual d’aquests àmbits associatius i també la distribució territorial entre els
municipis que conformen la present Agenda 21.
Figura 6.6.1. Associacions culturals segons àmbits per al conjunt de municipis. Any 2010

Esportiu
6%
33%

21%

Ambiental
Cultural

8%

4%

Escolar
Social

28%

Econòmic

Font: Ajuntaments de l’àmbit d’estudi, 2010.

En conjunt, les associacions predominants en el territori d’estudi són les culturals i
esportives amb 22 i 26 entitats, respectivament. En ambdós casos es tracta d’associacions
vinculades a aficions, ja siguin de caire esportiu (futbol, ciclisme, immersió, etc) o cultural
(teatre, tapís, carnaval, etc.). Les segueixen les associacions socials relacionades amb
determinats col·lectius o voluntariat i les escolars, i també les associacions d’empresaris
atès el dinamisme del sector terciari i del turisme dels municipis. Per últim, les associacions
ambientals són les que tenen menys presència.
Segons fonts municipals de Castell-Platja d’Aro, el funcionament de les associacions dels dos
nuclis és ben diferent: d’una banda, Castell d’Aro té un teixit associatiu important amb
entitats molt dinàmiques atès les estretes relacions de veïnatge, mentre que en el cas de
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Platja d’Aro, la poca relació entre residents comporta que l’Ajuntament adopti el lideratge de
les entitats.
Figura 6.6.2. Associacions culturals, per municipis, segons àmbits. Any 2010

Esportiu
Ambiental

1

2

Cultural
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7

15
2

4

S oc ial
Ec onòmic

6
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14

2

1

4

Castell-Platja d'Aro

Santa Cristina d'Aro

Font: Ajuntaments de l’àmbit d’estudi, 2010.

D’acord amb aquestes dades, el 75% de les associacions de l’àmbit d’estudi (58 de 77) són
de Castell-Platja d’Aro mentre que el 25% restant són de Santa Cristina, atenent el gruix de
població.
Cal tenir en compte que algunes associacions tenen una dimensió supramunicipal, és a dir,
que reuneixen socis procedents de municipis de l’entorn, exercint així un efecte
dinamitzador de la vida social i cultural que s’estén més enllà dels límits administratius.
La taula 6.6.1 mostra les 77 associacions socioculturals de les quals es té coneixement en el
territori, agrupades en diferents àmbits, tot i que en alguns casos puguin formar part de
més d’un grup.
Taula 6.6.1. Associacions culturals segons àmbits. Any 2010.
Castell-Platja d’Aro
Àmbit

Nombre

Esportiu

20

Entitat
Associació Petanca Platja d’Aro
Aro Club Esportiu (futbol)
Ballet
Centre BTT
Club Ciclista Platja d’Aro
Club Bàdminton Platja d’Aro
Club CAF Bàsquet (bàsquet adults)
Club Vall d’Aro Bàsquet
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Castell-Platja d’Aro
Àmbit

Nombre

Entitat
Club Cavall Bernat Futbol Sala
Club de Volei Aro
Escola Bushido (karate)
Ioga
Club natació Riembau
Club d’immersió Ictinio (submarinisme)
Club d’immersió Amfos Subd’Aro (submarinisme)
Club de tir Platja d’Aro
D’Aro Bowling Club
Club Tennis d’Aro
Aroskate
Club Hípic Cavall Bernat

Ambiental

1

Grup Ecologista Sterna
Associació Costa Brava Internacional
Agrupació Local CDC
Associació Tapís
Azalea Art Activity (dansa del ventre)
Associació Cultural Islàmica
Associació Pessebre Vivent Castell d’Aro
Centre l’Avenir Fanalenc

Cultural

15

Casino Castellarenc
Federació de Colles de Carnaval
Associació de Teatre d’Acord de Cor (Ass. Centre català de l’Aita)
Coral Vall d’Aro
Associació del Trenet de la Vall d’Aro
Club d’Arts Fotogràfiques Vall d’Aro
Classic Motor Club Vall d’Aro
Associació Arocinema
AMPA CEIP Els Estanys

Escolar

4

AMPA CEIP Vall d’Aro
AMPA CEIP Fanals d’Aro
AMPA IES Ridaura

Social

14

Associació de la Gent Gran de Castell-Platja d’Aro
Associació de la Gent Gran de la Vall d’Aro i S’Agaró
Associació Lliga Catalana d’ajuda al malalt de càncer
Associació de dones de la Vall d’Aro
MIFAS (inf i assessorament persones disminucions físiques)
Associació Gramc (atenció i assessorament persones immigrades)
Càrites
Associació Arodona
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Castell-Platja d’Aro
Àmbit

Nombre

Entitat
Diverses colles de Carnaval
Associació de voluntaris de protecció civil
Associació juvenil reacciona
Infinitarts assocació juvenil
Joventut d’Esquerra Republicana
Joventut Nacionalista de Catalunya
Associació d’Empresaris

Econòmic

4

Associació de Càmpings
Associació d’Hotels
Associació d’Activitats Recreatives

Santa Cristina d’Aro
Àmbit

Nombre

Entitat
Club patí Cristinenc
Vall d’Aro Senglars American football club esportiu

Esportiu

6

Amics de la petanca
Penya Blaugrana Cristinenca
A.E Matxacuca: escalada, ciclisme
Club Recreatiu i Esportiu Cristinenc: futbol, bàsquet i tir amb arc

Ambiental

2

Associació d’amics de la Vall de Solius
ADF Gavarres Marítima
Coral de Santa Cecília de l’Associació de Gent Gran
Fòrum d’iniciatives Culturals
Grup de teatre 50 i mig

Cultural

7

Colla de Carnaval Les Castanyes Voladores
Colla de Carnaval Balus&Cia
Colla de Carnaval Els Caganers Alegres
Colla de Carnaval Els Merlots

Escolar

2

Social

2

Econòmic

1

AMPA CEIP Pedralta
AMPA Escola Bressol Guirigall
Voluntariat Càrites
Associació de Gent Gran Lloc de Trobada
Associació d’Empresaris Santa Cristina Emprèn

Font: Ajuntaments de l’àmbit d’estudi, 2010.

Respecte l’índex d’equivalència entre habitants i entitats (vegeu taula 6.6.2), la mitjana de
l’àmbit d’estudi resulta de 224,3. Santa Cristina d’Aro presenta un índex major que CastellPlatja d’Aro.
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Taula 6.6.2. Índex equivalència del nombre d’habitants per entitats
Habitants

Entitats

Any 2009

Any 2009

Castell-Platja d’Aro

10.376

50

207,5

Santa Cristina d’Aro

5.113

20

255,6

15.701

70

224,3

Municipi

Àmbit d’estudi

Habitants/entitats

Font: Elaboració pròpia, 2010.

; Els municipis de l’àmbit d’estudi mantenen un notori dinamisme social a través d’un
destacat nombre d’entitats i associacions d’índole diversa.

Equipaments socioculturals
En el territori d’estudi, els equipaments públics de titularitat i gestió municipal o que són
punts de trobada per la població dels municipis sumen un total de 45 equipaments de
caràcter social, cultural, religiós, educatiu i esportiu, dels quals 11 són religiosos, 10
esportius i 10 educatius i els 14 restants culturals i socials. La figura 6.6.3 mostra aquesta
distribució segons tipologia de l’equipament.
Sobretot cal destacar l’elevat nombre d’edificis religiosos que té el territori d’estudi. Aquest
fet corrobora que els diferents nuclis de població estan dotats d’un ric patrimoni
arquitectònic i amb un ús, actual o potencial, evident per a la celebració d’actes culturals
més enllà dels exclusivament religiosos.

Figura 6.6.3. Equipaments socioculturals, educatius, religiosos i esportius. Any 2010

24%
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Font: Ajuntaments de l’àmbit d’estudi, 2010.
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Figura 6.6.4. Equipaments socioculturals, educatius, religiosos i esportius. Any 2010
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Font: Ajuntaments de l’àmbit d’estudi, 2010.

; Tots els municipis de l’àmbit d’estudi disposen d’una bona cobertura d’equipaments i
punts de trobada.

La taula 6.6.3 relaciona tots els equipaments socioculturals, educatius, religiosos i esportius
de cada municipi.

Taula 6.6.3. Equipaments socioculturals, educatius, religiosos i esportius de caràcter públic. Any 2010.
Castell-Platja d’Aro
Àmbit

Nombre

Equipament
Palau d’esports i congressos (Platja d’Aro)
Sala polivalent (Castell d’Aro)

Esportiu

7

Camp de futbol (Castell d’Aro)
3 pistes de bàsquet (Platja d’Aro)
Zona esportiva Can Nitus (Castell d’Aro)
Biblioteca Mercè Rodoreda (Platja d’Aro)

Cultural

4

Museu de la Nina (Castell d’Aro)
Castell de Benedormiens (Castell d’Aro)
Vil·la romana de Pla de Palol

Escolar

7

Llar d’infants de Platja d’Aro
Llar d’infants de Castell d’Aro
CEIP Vall d’Aro (Castell d’Aro)
CEIP Els Estanys (Platja d’Aro)
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Castell-Platja d’Aro
Àmbit

Nombre

Equipament
CEIP Fanals d’Aro (Platja d’Aro)
IES Ridaura (Castell d’Aro)
Escola de música municipal (Platja d’Aro)
Centre Cívic Vicens Bou (Platja d’Aro)
Centre Cívic Ca la Rafaela (Castell d’Aro)

Social

6

Casa lila (Platja d’Aro)
Casa lila (Castell d’Aro)
Punt d’informació juvenil, de trobada jove (Platja d’Aro)
Banc d’aliments
L'església de Santa Maria de Castell d’Aro
Capella del Remei (Castell d’Aro)
Església de Sant Pau (S’Agaró)

Religiós

7

Església de nostra senyora Esperança (S’Agaró)
Església de la plaça Mossèn Lloansí (Platja d’Aro)
Església de Santa Maria de Fanals (Platja d’Aro)
Església de Santa Maria de Fanals d'Amunt (Platja d’Aro)

Santa Cristina d’Aro
Àmbit

Nombre

Equipament
Zona esportiva municipal

Esportiu

3

Pavelló d’esports
Piscina municipal

Cultural

2

Biblioteca Baldiri i Reixac
Antigues estacions de tren de Santa Cristina d'Aro i de la Font Picant
Escola Bressol Guirigall

Escolar

3

CEIP Pedralta
Escola de música municipal

Social

2

Casal d’Avis
Casal de joves
Església de Santa Agnès

Religiós

4

Església parroquial de Santa Cristina d’Aro
Església de Sant Martí de Romanyà.
Santa Maria del Bell-lloc

Font: Ajuntaments de l’àmbit d’estudi, 2010.

Cal apuntar que aquests municipis disposen d’altres equipaments esportius, culturals i
religiosos pertanyents a clubs o fundacions privades i que no s’han considerat a la taula
anterior (pistes de tennis, hípica, camp de golf, sales d’exposicions, etc.).
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Fotografies 6.6.1. Imatges d’alguns equipaments socioculturals de l’àmbit d’estudi. Any 2010

Museu de la Nina a Castell d’Aro.

Centre Cívic Vicens Bou a Platja d’Aro.

Estació del Carrilet-oficina de turisme a Santa
Cristina d’Aro.

Font: Elaboració pròpia, 2010.

Activitats socioculturals
A continuació es presenta el nombre i distribució, al llarg de l’any 2009-2010, segons les
dades disponibles, de les activitats socioculturals i les festes majors organitzades en els
municipis de l’àmbit d’estudi. En aquest sentit, a partir de la figura 6.6.5 s’observa la
concentració de les activitats organitzades a l’estiu i primavera.
Les activitats socioculturals que s’organitzen tenen especial importància per tal de copsar el
dinamisme social i cultural de cadascun dels municipis. Amb aquest objectiu, i atenent a la
figura 6.6.6, s’han tingut en consideració totes les activitats que disposen de programació
anual fixa i les celebrades de manera puntual durant l’any, el conjunt de les quals superen
les 100 activitats.
-512-

DOCUMENT I
MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Aproximadament la meitat de les activitats són de caire cultural, seguides d’aquelles
destinades més al lleure i a les trobades socials.

Figura 6.6.5. Activitats socioculturals i festes majors segons distribució mensual. Any 2009-10
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Nota: aquest gràfic és aproximat atès que s’han obviat aquelles activitats que tenen vigència durant tot el
curs escolar.
Font: Ajuntaments de l’àmbit d’estudi, 2010.

; La majoria de les activitats organitzades a l’àmbit d’estudi són de caire cultural i es
concentren especialment als mesos d’estiu i de desembre.

Figura 6.6.6. Activitats socioculturals segons tipologia. Any 2009-10

6% 4%
Esportiu
Cultural

31%
56%

Escolar
Social/lleure
Gastronòmic

3%

Font: Ajuntaments de l’àmbit d’estudi, 2010.

Les activitats s’han classificat segons el caire predominant que tinguin però, amb tot, és
usual que els actes organitzats en una jornada tinguin diferents vessants.
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Taula 6.6.4. Activitats socioculturals programades segons àmbits. Any 2010
Castell-Platja d’Aro
Àmbit

Nombre

Activitat
Activitat físico-aquàtica per gent gran (octubre-maig)
Tai-Txi
Ioga

Esportiu

7

Gimnàstica de manteniment
Tornejos de petanca
Dansa del ventre
Streching

Cultural

32

Cavalcada de reis (gener)
Carnaval (febrer)
La Botiga al carrer (març-setembre)
Diada de Sant Jordi (abril)
Festa de Sant Isidre Llaurador (maig)
Concurs de pintura ràpida (maig)
Festival del Vi i el Cava (maig-juny)
Arribada de la flama del Canigó (juny)
L’estiu comença a Platja d’Aro (focs d’artifici) (juny)
Cicle de sardanes i havaneres (estiu)
Festival Internacional de la Música de S’Agaró (estiu)
Fira del dibuix (juliol)
Concurs d’Estiu “Platja d’Aro té premi” (juliol-desembre)
Nits de jazz (juliol, agost)
Mercat Medieval (agost)
Aplec dels Escalencs (setembre)
Teatre a la fresca (estiu)
Celebració de la Diada Nacional de Catalunya
Exposicions al Castell Benedormiens (tot l’any)
Encesa de Llums de Nadal (desembre)
Concurs de diorames i pessebres i composicions nadalenques (desembre)
Pessebre Vivent
Visites guiades a punts d’interès (tot l’any)
Formació d’Adults i Programa de coneixement de l’entorn (octubre-maig)
Plaça del Món (octubre-maig)
Celebració del dia de la dona (març)
Festa de la Primavera de l’educació democràtica de persones adultes (maig)
Sessions de benvinguda “Platja d’Aro acull” (tot l’any)
Festa de la Vellesa (Juny)
Festa de la castanyada (octubre)
Festa de Nadal (desembre)
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Castell-Platja d’Aro
Àmbit

Nombre

Activitat
Videofòrums els dijous al vespre al Centre Cívic Vicenç Bou. (inici al juny)

Escolar

-

Aplec de Sant Marc (abril)
Festa de Pasqüetes (abril)
Festa de la Urbanització Dalmau (juliol)
Festa Major de Platja d’Aro (agost)
Festa Major de Castell-d’Aro (setembre)
Retro-Motor Vall d’Aro (setembre)
Aplec del Remei (octubre)
Casal d’Estiu (juliol-setembre)
Parc Infantil de Nadal (desembre)
Casal de Nadal (desembre)
Tallers de memória per gent gran (octubre-maig)
Concurs Literari Amateur de Gent Gran (febrer)
1ª Jornada d’Associacionisme (maig)

Social-Lleure

28

Tarda Intergeneracional de Jocs entre nens i persones grans al Centre Cívic
de Ca la Rafaela (maig)
Tarda Intergeneracional de Jocs entre nens i persones grans al Centre Cívic
Vicenç Bou (maig)
Informàtica
Idiomes
Grup de teatre assaig setmanal
Assessorament legal per immigrants (tot l’any excepte agost)
Acollida lingüística (octubre-maig)
Curset de tapís (octubre-juny)
Manualitats
Taller de Plantes Medicinals
Excursions, viatges i conferències
Cant coral
Costura i confecció, Patchwork i punt de creu
Programa preventiu de famílies amb fills de 0 a 12 anys (Serveis Socials)
Quines de Nadal
Festa de la Cervesa (octubre)

Gastronòmic

3

La cuina dels sentits
Arrossada d’estiu

Santa Cristina d’Aro
Àmbit
Esportiu

Nombre
3

Activitat
Jornada de Portes Obertes de l’Esport (juny)
Cursa popular (juliol)

-515-

AGENDA 21
SANTA CRISTINA D’ARO I CASTELL-PLATJA D’ARO

Santa Cristina d’Aro
Àmbit

Nombre

Activitat
Cursa d’Es Pollastre (agost)
Cavalcada de Reis (gener)
Carnaval (febrer)
Festa de la Primavera (març)
Festa de la Santa Creu (abril)
XXV Concurs exposició de plantes i flors (maig)
XIV Temporada de música de cambra (maig-setembre)
150 aniversari de la constitució de l’Ajuntament de Sta. Cristina (juny)
Festival de màgia (juny)

Cultural

16

Baixada de carretons (juliol)
Visites guiades (juliol, agost)
Festival de Guitarra Girona – Costa Brava (agost)
Nit de màgia i il·lusió (agost)
Fira d’artesans i Brocanters (agost)
Diada nacional de Catalunya (setembre)
Festival de màgia (setembre, novembre)
Festival Internacional de Música de cambra del Fòrum d’Iniciatives Culturals
(tot l’any)

Escolar

2

Jornada de Portes Obertes CEIP Pedralta (març)
Jornada de Portes Obertes E. Bressol (abril)
Quina de la colla “Els Merlots” (gener, desembre)
Casal de Setmana Santa (abril)
Campionat de botifarra (maig)
Festa de la Gent Gran (maig)
Trobada de motos històriques (juny)
Revetlla de Sant Joan (juny)
Festa Major (juliol)

Social-Lleure

15

Casal d’Estiu (juliol-setembre)
Parc Infantil de Nadal (desembre)
Casal de Nadal (desembre)
Revetlla de Cap d’Any (desembre)
Aplec de Pedralta (maig)
Festa de Solius (maig)
Festa Major de Bell lloc (agost)
Festa Major de Romanyà (setembre)

Gastronòmic

2

Mostra de cuina casolana (juny)
La Cuina del Bolet (octubre, novembre)

Font: Ajuntaments de l’àmbit d’estudi, 2010.
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Un fet a destacar és que no totes les activitats s’organitzen des de l’Ajuntament sinó que en
molts casos són les associacions i entitats (veure taula 6.6.1) qui programen les festivitats
amb la col·laboració dels consistoris. A petició de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro s’han
inclòs la relació d’activitats facilitada, que inclou les que s’organitzen des del centre cívic i
entitats.
Val a dir que l’oferta de cursos, tallers i activitats que s’organitzen en aquests municipis és
molt nombrosa i canviant, i per tant, es pot donar el cas d’activitats noves, suprimides o no
recollides. Al capítol 6.5. Educació es tracta també el tema de cursos d’aprenentatge.
Respecte a les festes majors, la taula 6.6.5 identifica un total de 5 celebracions
corresponents a diferents nuclis dels municipis i que, com a característica comuna, ofereixen
varis actes de caràcter diferent (cultural, gastronòmic, lleure, etc.) que poden fer prolongar
la festivitat a més d’una dia de celebració.

Taula 6.6.5. Festes majors. Any 2009
Municipi

Castell-Platja d’Aro

Santa Cristina d’Aro

Festa

Data aproximada

Festa de la Urbanització Dalmau

A principis d’agost

Festa Major de Platja d'Aro

Agost

Festa Major de Castell d'Aro

A l’entorn del 8 de setembre

Festa de Solius

21 de maig

Festa Major

Del 21 al 25

Font: Ajuntaments de l’àmbit d’estudi, 2010.

Participació i comunicació ciutadana
La implicació ciutadana en la presa de decisions sobre afers que concerneixen a la comunitat
es pot sospesar a través de diversos indicadors, un dels quals és l’índex de participació i
d’abstenció en les eleccions que, periòdicament, es convoquen per elegir els governants
territorials a escala local i global: municipi, Catalunya, Estat espanyol i Unió Europea.
Atenent als resultats obtinguts, en l’àmbit d’estudi es constata una participació inferior a la
mitjana comarcal i catalana, com es pot veure a la figura 6.6.7 i a la taula 6.6.6. Les
eleccions que suposen major participació són les estatals mentre que les europees són les
que presenten més índex d’abstenció. S’aprecia també que la participació a Santa Cristina
d’Aro és lleugerament superior que la de Castell-Platja d’Aro.
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Figura 6.6.7. Participació en les eleccions segons àmbit territorial (%). Anys 2004 a 2009

To t al àmbit d'est udi
43,1
45,4
30,2

Cat alunya

56,9

Municipi
Municipi

54,6

Catalunya
Catalunya

31,2

46,3

56,8

Estat
Estat

69,9
68,4

53,7

43,2

71,2

Europa
Europa

28,8

37,5

62,5

Participació

Abstenció

Eleccions any 2007: Consistori municipal
Eleccions any 2006: Parlament de Catalunya.
Eleccions any 2008: Congrés de Diputats.
Eleccions any 2009: Parlament Europeu.

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2009.

Taula 6.6.6. Participació en les eleccions segons àmbit territorial (en %). Període 2004-2009
Municipi

Municipi*

Catalunya**

Estat***

Europa****

Castell-Platja d’Aro

56,1

52,1

69,2

32,2

Santa Cristina d’Aro

57,7

57,1

70,5

30,1

Àmbit d’estudi

56,9

54,6

69,9

31,2

Baix Empordà

60,3

56,1

69,3

34,6

Catalunya

53,7

56,8

71,2

37,5

*Eleccions any 2007: Consistori municipal
**Eleccions any 2006: Parlament de Catalunya.
***Eleccions any 2008: Congrés de Diputats.
****Eleccions any 2009: Parlament Europeu.

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2010.

En un altre ordre de consideracions, a continuació es fa un recull dels mecanismes
d’informació i participació que promou l’ajuntament, com es pot veure a la taula 6.6.7.
A Santa Cristina d’Aro la informació estrictament municipal es vehicula a partir dels
butlletins municipals o, si s’escau, enviant notes informatives porta a porta, i amb una
revista cultural especialitzada (en què hi participen col·laboradors externs). No és el cas de
Castell-Platja d’Aro, on l’extensió del terme i l’elevat nombre d’habitatges dificulten la
distribució de publicacions d’aquestes característiques.
En ambdós municipis, no cal obviar tampoc les publicacions puntuals com poden ser
agendes d’activitats i programes de festes o d’actes municipals. Entre els mecanismes
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normatius hi ha el taulell d’anuncis i/o plafons informatius, els bans municipals, els plens
públics i els plans/fòrums d’informació-participació.
Tant Castell-Platja d’Aro com Santa Cristina d’Aro disposen de webs municipals molt
complertes, que d’una banda, ofereixen informació estrictament turística, i d’altra banda
informació municipal a més de possibilitar de fer alguns tràmits virtuals, borsa de treball,
notícies relacionades amb el municipi, activitats, actes de plens municipals, etc.

Taula 6.6.7. Mitjans escrits de comunicació municipals. Any 2010

Butlletí
municipal

Revista

Plafons
informatius

Fulletons informatiu
(agenda d’activitats,
tríptics)

Web

Castell-Platja d’Aro

No

No

Sí

Sí

Sí

Santa Cristina d’Aro

Sí

Ridaura
(trimestral)

Sí

Sí

Sí

Municipi

Font: Ajuntaments de l’àmbit d’estudi, 2010.

Altres mitjans de comunicació presents a l’àmbit d’estudi són la ràdio i la televisió. Cal
distingir la Ràdio Platja d’Aro i la Xtra FM Costa Brava a Santa Cristina d’Aro, emissores locals
musicals que ofereixen butlletins informatius cada hora.
La Televisió Costa Brava que s’ubica a S’Agaró ofereix una programació local.
Pel que fa als mecanismes de participació, els Ajuntaments s’han adaptat a les noves
tecnologies oferint consultes en línia, tot i que el mitjà més directe segueix essent l’atenció
personal directa dels alcaldes, regidors i tècnics.
A Santa Cristina d’Aro va engegar l’any 2003 una iniciativa anomenada Pressupost
participatiu que consisteix en oferir, als ciutadans i ciutadanes del municipi, la possibilitat de
decidir directament en què gastar els diners públics de l’Ajuntament. Es convoquen
Assemblees de Barri, Assemblees Temàtiques i Assemblees a l’aula de 5è i 6è de primària de
l’escola, per definir el proper pressupost. El Consell de ciutadania recull les propostes i les
aprova i finalment s’aprova definitivament al Ple de l’Ajuntament. És una iniciativa que està
tenint molt bona acollida.
; A Santa Cristina d’Aro aproven, mitjançant assemblees i un Consell de Ciutadania, els
pressupostos del municipi.
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6.7. Seguretat ciutadana i viària
Organització i coordinació de les forces i cossos policials
En matèria de seguretat pública, l’Estat exerceix la seva responsabilitat per mitjà del
Ministeri de l’Interior i les forces i cossos de seguretat de què disposa: el Cos Nacional de
Policia i la Guàrdia Civil. Tanmateix, per les competències traspassades, és la Generalitat de
Catalunya –a través del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació–
l’administració primera i principal en la seguretat ciutadana catalana.
En aquest context, la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i el conjunt de les policies
locals constitueixen la policia de Catalunya, a la qual s’hi sumen les forces i cossos de
seguretat de l’Estat per exercir les funcions que els hi són reservades, entre altres: vigilància
de ports, aeroports i edificis de l’administració estatal, control d’entrada i sortida del
territori estatal, conducció de presos d’àmbit supracomunitari i falsificació de moneda.
> El desplegament territorial dels Mossos d’Esquadra comprèn el període 1994-2008 i
segueix un model d’organització basat en uns serveis territorials –de proximitat a la
demanda social i de descentralització operativa i de gestió– i uns serveis centrals –amb les
grans especialitats i el suport estratègic al territori com a funcions pròpies.
Els serveis territorials s’estructuren, a tot Catalunya, a partir de 8 regions policials (RP) i les
seves respectives àrees bàsiques policials (ABP). Santa Cristina d’Aro i Castell Platja d’Aro
pertanyen a la Regió Policial (RP) de Girona, dins l’Àrea Bàsica Policial (ABP) Baix
Empordà - Sant Feliu de Guíxols, juntament amb Calonge i Sant Feliu de Guíxols.

Figura 6.7.1. Estructura de la Secretaria de Seguretat dins la qual s’engloben les ABP dels municipis de
l’àmbit d’estudi
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació - Conseller/a
> Secretaria General
> Secretaria de Relacions Institucionals i Participació
> Secretaria de Seguretat
Æ Direcció General de la Policia
Æ Subdirecció Operativa de la Policia
> Comissaria General d'Investigació Criminal
> Comissaria General de Recursos Operatius
> Comissaria General Territorial
Æ Coordinació Regional
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Æ Regió Policial de Girona
> Unitat Regional de Policia Administrativa
> Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà
> Oficina de Suport
> Sala Regional de Comandament
> Àrea Regional de Recursos Operatius
> Àrea Regional de Trànsit
> ABP Alt Empordà - Figueres
> ABP Alt Empordà - Roses
> ABP Baix Empordà - La Bisbal
> ABP Baix Empordà-Sant Feliu de Guíxols
> ABP Garrotxa
> ABP Gironès - Pla de l'Estany
> ABP Ripollès
> ABP Selva Interior
> ABP Selva Litoral
Font: Web de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, 2010.

Com es pot veure a la figura 6.7.1 la Regió Policial de Girona s’organitza amb diverses
unitats que realitzen les corresponents tasques administratives, de coordinació tècnica,
comunicació, ordre públic, trànsit, etc.: Unitat Regional de Policia Administrativa, Unitat
Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà, Oficina de Suport, Sala Regional de
Comandament, Àrea Regional de Recursos Operatius, Àrea Regional de Trànsit i les
diferents Àrees Bàsiques Policials (ABP).
En concret, l’ABP Baix Empordà – Sant Feliu de Guíxols li correspon vetllar per
l'assoliment, en els municipis de Castell-Platja d’Aro, Santa Cristina d’Aro, Calonge i Sant
Feliu de Guíxols, dels objectius generals de la regió policial, sens perjudici de les
responsabilitats directament assignades a aquesta en el camp dels serveis següents:
-

Evitar i perseguir les activitats antisocials, molestes i incíviques, tant les que
puguin donar com a resultat una acció penal o com administrativa.

-

La seguretat de les persones o dels béns, ja sigui en la seva activitat social o
en els moviments de masses (actes esportius, culturals i altres), o la circulació
viària, o riscos industrials, en col·laboració amb altres organismes.
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-

La protecció a persones i institucions que així ho necessitin.

-

La col·laboració i actuació amb altres institucions per evitar o, si s'escau,
minorar les conseqüències que per a la seguretat de les persones i els béns
representen les calamitats d'origen natural.

-

Evitar les situacions de risc per a les persones o els béns, neutralitzar-les i, si
s'escau, determinar si la conducta és susceptible de responsabilitat penal o
administrativa.

-

Procurar una percepció de seguretat i tranquil·litat en la ciutadania i garantir
l'exercici dels seus drets i llibertats.

-

Donar els serveis d'atenció a la ciutadania, de relacions amb la comunitat,
d'atenció a les víctimes, d'atenció a les persones que pateixen violència
masclista i d'atenció a les persones detingudes.

-

La investigació d'il·lícits en l'àmbit de la delinqüència ordinària i de caràcter
local que s'estableixin.

La comissaria constitueix la seu operativa de l'ABP, i assegura la prestació dels serveis bàsics
d'investigació i seguretat ciutadana. La comissaria de referència d’aquesta ABP es localitza a
Sant Feliu de Guíxols, tot i que en la temporada d’estiu s’obre l’Oficina Policial dels Mossos
d’Esquadra a Castell-Platja d’Aro. En general, els serveis que s’ofereixen són:
-

Patrullatge polivalent dels sectors i les demarcacions en què es divideix l'ABP
(actuacions d'ofici, per iniciativa pròpia o a requeriment directe dels ciutadans
o mitjançant la sala del 088)

-

Actuacions específiques en operacions planificades de seguretat ciutadana.

-

Investigació de petits delictes i realització de les primeres actuacions en els
delictes que no són competència pròpia d'altres àmbits de l'organització.

-

Manteniment de l'ordre i la convivència, sempre que no calgui la intervenció
de les unitats especialitzades.

-

Recepció de denúncies, instrucció dels atestats policials que se'n derivin i
atenció dels requeriments dels ciutadans i de l'autoritat judicial.

-

Recepció de trucades urgents dels ciutadans al telèfon de tres xifres en
requeriment de serveis policials d'assistència o informació.

-

Auxili a les autoritats judicials i compliment de les seves ordres.

-

Execució de les ordres i els requeriments de les autoritats amb potestats
legals de policia.

-

Auxili als alcaldes, especialment en el marc dels convenis subscrits de
cooperació i de coordinació, si escau, amb la policia local.

-

Autoprotecció i vigilàncies estàtiques.
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-

Trasllat de detinguts.

> Castell Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro compten amb Policia Local.
L’any 1988 es va constituir oficialment el cos de la Policia Local de Castell-Platja d’Aro tot i
que anteriorment ja hi havia un servei de policia no termal.
Actualment el cos el formen 40 efectius i compten amb els següents recursos tècnics: 1
vehicle 4x4, 1turisme de paisà, 3 turismes, 4 motocicletes, 2 bicicletes, 1 embarcació i 1
grua (d’una empresa concessionària).
La seva organització es mostra a la figura següent:

Figura 6.7.2. Organigrama de la Policia Local de Castell-Platja d’Aro
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Serveis proximitat
(disseminats)
Protocols d’actuació

Recepció de denúncies penals

Font: Policia Local de Castell-Platja d’Aro, 2009.

El cos de la Policia Local de Santa Cristina d’Aro es va crear l’any 1989, segons el Reial
Decret Legislatiu 781/1986 del 18 d'abril. Tanmateix, des de l’any 1952 hi havia Servei
Especial de Guarderia Rural.
Actualment, l’estructura organitzativa és la següent: 1 sergent, 3 caporals, 12 agents i 1
agent interí. Tenen capacitat sancionadora. Disposen de 2 4x4, 1 motocicleta i 1 grua (d’una
empresa concessionària).
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Per manca de personal no ofereixen atenció personal a la comissaria a la que només es
desplacen prèvia trucada telefònica. A l’estiu no es reforça la plantilla atès que no es
considera necessari.
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Funcions de la policia autonòmica i de la policia local a l’àmbit d’estudi
Policia autonòmica
Els àmbits d’actuació principals de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra són: la
seguretat ciutadana, la investigació de delictes, l’administratiu pel compliment de les lleis i
el trànsit.
La seguretat ciutadana és un servei bàsic pel qual el model policial català estableix
mecanismes reactius i, sobretot, preventius o d’anticipació a actes delictius o contraris a la
pau i al benestar social en general. En aquest sentit es realitzen dos tipus de patrullatge a la
zona d’estudi:
1. Patrullatge ordinari.
L’ABP divideix el seu territori en sectors. Regularment s’analitzen els plans de
patrullatges específics, per tal de fer major incidència en aquells sectors que més ho
requereixin, i d’aquesta manera donar una millor resposta, tenint en compte tant els
patrulles disponibles com les càrregues de feina.
2. Patrullatge de proximitat rural.
Segons informació facilitada per la mateixa ABP, els municipis de l’Agenda no es
caracteritzen per disposar de masses nuclis rurals o disseminats. El patrullatge (dins dels
itineraris de proximitat) el realitzen les patrulles durant el seu servei ordinari. Aquest
servei s’incrementa durant el període d’estiu atès que els disseminats es troben en
espais forestals de Les Gavarres i el Massís de les Cadiretes (espais PEIN), susceptibles
d’incendi forestal.
Ara bé, la freqüència de patrullatge d’aquestes zones depèn de diversos factors com la
problemàtica concreta que es presenti, les càrregues de feina de la comissaria, així com de
l’època de l’any.
La Investigació o la policia judicial és l’activitat que es desenvolupa sota les ordres de
jutges, tribunals i Ministeri Fiscal i que té per objecte esbrinar la identitat de les persones
delinqüents, denunciats per la ciutadania o descoberts d’ofici per la pròpia policia o
l’autoritat judicial.
Gairebé totes les comissaries tenen un grup d’investigació per dur a terme aquesta tasca i
compten amb el suport dels serveis centrals per a la resolució de casos específics o
complexos que, com a tals, requereixin l’acció dels grups d’investigació de bandes
organitzades o dels grups de policia científica amb sofisticats mitjans d’identificació i
criminalística.
La policia d’investigació també té com a funció principal la cooperació i col·laboració amb les
policies locals quan aquestes no poden assumir plenament un servei, per raó del seu volum
o de l’especialització que exigeix.
La policia administrativa té unitats a les regions policials, com la de Girona, i també
disposa de l’Àrea central de policia administrativa. Entre les funcions principals hi consta la
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de vetllar pel compliment de les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya, incloent les
normatives sobre el medi ambient i el patrimoni cultural del país.
La policia de trànsit es troba desplegada a tot el territori català des de l’any 2000 i el seu
servei s’articula a través de les Àrees Regionals de Trànsit (ART) i de la Divisió de Trànsit. El
treball de l’ART de Girona del Sector Sant Feliu de Guíxols, com a tal, s’encamina a la
vigilància, control i regulació del trànsit, la circulació i el transport de vehicles en vies
públiques interurbanes i en travessies on no hi hagi policia local.
La funció de les dotacions policials de les ART és preventiva, assistencial i coercitiva. El
caràcter preventiu ve donat per les campanyes d’educació a escoles i col·lectius específics,
per la pròpia acció de patrullatge (que a més reforça el model de proximitat de la seguretat
ciutadana) i per la realització d’estudis d’accidentalitat.
La tasca assistencial deriva de les accions de protecció, auxili i informació al ciutadà en les
vies públiques o d’ús públic, i la funció coercitiva deriva de l’activitat d’inspecció i control
del transport per carretera, i de la denúncia de les infraccions de les normes de trànsit.

Policia local
Tot seguit s’apunten les principals funcions i competències de les corresponents policies
locals:
La Policia Local de Castell-Platja d’Aro compte amb un complex organigrama (vegeu figura
6.7.2) i aquestes són les funcions de cada unitat:
-

L’Àrea funcional de direcció i gestió tècnica gestiona els protocols d’actuació i
l’atenció ciutadana a la comissaria (recepció de denúncies penals).

-

Dins l’Àrea funcional de recursos operatius es distingeix la Unitat de medi natural i la
Unitat de vigilància Marítima, constituïdes l’any 2006. La primera neix arrel dels
problemes d’inseguretat a les urbanitzacions i als disseminats, de manera que s’ha
elaborat un cens de masies per donar també un servei de proximitat a les persones
grans amb risc. La Unitat reforça el servei de Salvament i controla la presència
d’embarcacions i motos aquàtiques en zones de bany. Dins aquesta unitat també s’hi
inclouen els policies que es desplacen en bicicleta pel camí de Ronda i el carril-bici,
així com també la revisió ocular de zones de despreniments.

-

L’Àrea funcional de serveis policials territorials gestiona els patrullatges (de 24 h) així
com els temes de denúncies i trànsit. La Unitat de policia comunitària no s’ha creat
encara però es concep des del punt de vista de poder donar servei a una comunitat
de persones. Actualment tot es centralitza a Platja d’Aro tot i que es disposa d’una
oficina a Castell d’Aro. La idea és comptar amb 1 agent que es pugui desplaçar amb
motocicleta ràpidament a Castell d’Aro i S’Agaró.
Com s’ha comentat anteriorment, a la temporada d’estiu, els Mossos d’Esquadra
reforcen la policia local del municipi, compartint l’espai de la comissaria.

Recentment, la Policia Local s’ha incorporat a la xarxa RESCAT. Es tracta d’un nou sistema
integrat d’emergències que ha estat impulsat pel Departament d'Interior, Relacions
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Institucionals i Participació amb l’objectiu de millorar el rendiment, l’eficàcia i l’operativa de
tots els recursos del país que treballen en aquest àmbit, és a dir, augmentar la coordinació i
col·laboració entre tots els col·lectius (bombers, agents rurals, serveis mèdics, Mossos
d’Esquadra i altres policies que hi estiguin connectades) ja que actualment els efectius de
cada cos o organització treballen amb el seu propi sistema de telecomunicacions i utilitzen
recursos i tecnologies diferents. L’objectiu bàsic augmentar la coordinació i la col·laboració
de tots els serveis d’emergència que participen en situacions de catàstrofes o similars.

La Policia Local de Santa Cristina d’Aro disposa de comissaria però només oberta al púbic
en cas de visita concertada, atesa la manca de personal destinat a aquestes funcions. A
continuació s’apunten les principals tasques i programes.
Com a tasques-serveis:
-

Patrullatge: realitzen rutes de patrullatge a diferents punts del municipi. Tanmateix
no tenen capacitat per arribar a tot el territori per igual amb certa regularitat (degut
a la manca de personal). No poden oferir la mateixa quota de servei, per exemple, a
les urbanitzacions.

-

Revisió de parcel·les: la policia fa un control de les parcel·les no urbanitzades per
procurar que es mantinguin netes i n’informa a l’ajuntament.

-

Revisió dels punts d’abocament incontrolat

-

Servei de recollida d’animals: la policia disposa de tres gàbies per a la recollida de
gossos no controlats i en cas de no ser reclamats, es desvien a la protectora
d’animals.

-

Violència de gènere: en coordinació amb els Serveis Socials i els Mossos d’Esquadra,
en breu es pretén posar en funcionament una base de dades conjunta en la que s’hi
registraran totes les incidències i fer un seguiment de les víctimes.

-

Programa de mediació de conflictes: en general, relacions de veïnatge

-

Cens d’animals

-

Protecció escolar a l’escola i control del transport escolar a les hores d’entrada i
sortida dels busos escolars

Com a programes:
-

Seguiment de la gent gran que viu sola. És un servei adreçat a les persones majors de
80 anys que viuen soles, tot i que es vol rebaixar als 75 anys. Es visiten quatre cops
l’any (abans de l’estiu, durant les onades de calor de l’estiu, abans de l’hivern i
durant les onades de fred a l’hivern). De moment hi ha 8-10 persones que reben el
servei.

-

Programa de recollida de pinyes de forma controlada: la policia local fa d’intermediari
entre els propietaris de finques amb pi pinyoner i una empresa externa autoritzada
que s’encarrega de la recollida d’aquest fruit, per tal d’evitar que immigrants sense
permís accedeixin a les finques.
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-

Prevenció del delicte al comerç: la policia realitza dues visites l’any als comerciants
per veure si disposen de sistemes de seguretat, si tenen suficient il·luminació i quina
és la seva percepció sobre la seguretat. Ofereixen la possibilitat als comerciants
d’enviar un missatge de text a la policia advertint un cas de delicte (en cas de furts,
estafes, moneda falsa, etc.) i així la policia pot advertir a la resta de comerciants
perquè estiguin previnguts.

-

Campanyes de control de soroll i vibracions: durant la Setmana Santa i l’estiu es fan
controls de soroll i vibracions.

-

Campanyes de trànsit: controlen l’ús del cinturó, del mòbil, de la documentació i
controls d’alcoholèmia esporàdics. Hi ha la intenció d’implantar un sistema nou en
què els controls siguin més pautats i no tan puntuals. Els controls s’efectuen a les
tres entrades del nucli i de les urbanitzacions.

-

Programa d’educació vial a l’escola: és un programa anual des de P3 fins a 6è de
primària. S’inclouen les classes dins el programa escolar i en les excursions en
bicicleta un agent acompanya als escolars per posar en pràctica les normes.

-

Programa de civisme a l’escola: programa anual en què s’expliquen normes de
convivència.

-

Programa de mediació escolar: en casos en què la disciplina escolar no arriba, els
agents expliquen als menors les conseqüències d’actes vandàlics o de furts, i si és un
cas reincident, s’avisa als serveis socials.

-

Servei de protecció al menor: aquesta servei es posarà en funcionament en breu i
compta amb la col·laboració de les regidores de serveis socials i de joventut. Es
pretén fer un llistat dels joves menors de 18 anys per tal de poder enviar un correu
electrònic als pares sobre les possibles incidències personals dels seus fills (drogues,
incompliment de la norma de circulació, etc. També s’enviarà informació sobre les
noves tendències delictives i sobre noves drogues.

Està previst que aquest any 2010 s’incorporin també a la xarxa RESCAT.

Seguretat ciutadana i seguretat viària a l’àmbit d’estudi
Seguretat ciutadana
Segons dades facilitades per La policia de la Generalitat–Mossos d’Esquadra a la taula 6.7.1
es recullen les incidències de seguretat ciutadana registrades als municipis de l’àmbit
d’estudi durant el període gener-setembre de 2009.

Taula .6.7.1. Fets delictius Incidències de seguretat ciutadana (gener – setembre 2009)
Delictes i faltes
Relatius al trànsit
De l’homicidi i les seves formes
De les lesions
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Delictes i faltes

Castell-Platja d’Aro

Santa Cristina d’Aro

Contra la llibertat

17

6

De les tortures i delictes contra l’integritat moral

11

5

Contra la llibertat sexual

5

-

Contra la intimitat, imatge i domicili

2

-

Contra les relacions familiars

1

2

786

140

Contra la seguretat col·lectiva

5

-

De les falsedats

8

1

Contra l’administració de justícia

9

3

Contra l’ordre públic

19

-

Faltes contra les persones

97

17

Faltes contra el patrimoni

805

55

2

-

18

3

1.960

258

Contra el patrimoni

Faltes contra els interessos generals
Faltes contra l’odre públic
Total de delictes i faltes penals
Font: Direcció General de la Policia, Mossos d’Esquadra, 2009.

A continuació es recullen els delictes registrats per les corresponents policies locals:
A Castell-Platja d’Aro, segons l’estadística del Departament de Seguretat Ciutadana del Cos,
el servei que els agents realitzen més habitualment és la intervenció en robatoris, com es
pot veure a la figura 6.7.3.

Figura 6.7.3. Serveis més habituals realitzats per la Policia Local de Castell-Platja d’Aro
(gener-setembre 2009) en l’àmbit de la protecció de la seguretat ciutadana

267

671

756

474
267

131

39

Robatoris/Furts

Identificacions ciutadans

Amenaces/Agressions

Detinguts

Baralles

Control instal· lacions municipals

Alarmes

Font: Policia Local de Castell-Platja d’Aro, 2009.
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Segons ha informat el sotsinspector en cap de la Policia Local, recentment han augmentat el
nombre de delictes –sobretot petits furts– i s’han produït més detencions. Tanmateix han
disminuït el nombre de denúncies. No obstant, es considera que hi ha pocs agents per cobrir
les necessitats.

La Policia Local de Santa Cristina d’Aro, segons dades facilitades pel mateix cos, considera
que, en general, Santa Cristina d’Aro és un municipi tranquil sense masses problemàtiques i
que les principals incidències són conflictes veïnals. Com es pot veure a la figura 6.7.4 els
robatoris, els conductors temeraris (alcohol, drogues, etc.) i les lesions són els delictes més
freqüents.
Com a aspectes a millorar destaquen la necessitat d’un dipòsit municipal de vehicles, més
agents i més formació per aquests, i unes instal·lacions més adequades.

Figura 6.7.4. Serveis més habituals realitzats per la Policia Local de Santa Cristina d’Aro. Any 2009

1

3

17

16
8

5

1

2

162
Relatius al trànsit (conduccions temeràries)
Contra la llibertat (amenaces, coaccions)
Contra la int., imatge i la invio. del domicili
Contra el patrimoni (robatoris, etc.)
Contra l'administració de justícia

Lesions (maltractaments)
Tortures i delictes contra la intimitat moral
Contra les prestacions familiars
De les falsedats

Font: Policia Local de Santa Cristina d’Aro, 2009.

; En ambdós municipis els principals delictes i faltes són en contra el patrimoni, que
inclou furts, robatoris i estafes.
La manca d’agents que impedeix cobrir tot el territori amb la mateixa regularitat és una
problemàtica dels dos cossos policials.

.
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Seguretat viària
Segons dades facilitades per la Direcció General de Trànsit, els accidents de trànsit registrats
a les carreteres de l’àmbit d’estudi l’any 2008 han estat 289 –dels quals 150 en terme de
Castell-Platja d’Aro i 139 al terme de Santa Cristina d’Aro– , que van suposar 333 ferits lleus,
91 ferits greus i 29 víctimes mortals. Les vies en què s’hi han produït major nombre
d’accidents són la C-65 (16 accidents) i la C-31 (13 accidents).
A la figura següent s’hi poden veure quantificats el nombre d’accidents registrats als
municipis de l’Agenda 21 entre l’any 2000 i 2008. Es confirma que les vies amb major
accidentalitat són la C-31 (83 accidents) i la C-65 (70 accidents), atesa la seva importància
comarcal.

Figura 6.7.5. Nombre d’accidents a les carreteres de l’àmbit d’estudi segons municipi. Període 20002008
GIV-6611
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29

C-250
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Sta Cristina d'Aro

Castell-Platja d'Aro

Font: Direcció General de Trànsit, 2009.

A la figura 6.7.6 es cartografien els punts quilomètrics més conflictius d’aquestes vies,
atenent el nombre d’accidents; només s’hi ha representat aquells punts en què segons la
Direcció General de Trànsit s’hi ha registrat 2 accidents o més.
Els punts negres més destacats són el km 1 i 2 de la C-65 amb 14 i 15 accidents registrats,
respectivament, durant el període 2000-2008.
En general totes les carreteres d’aquesta zona són conflictives, atès el volum de trànsit que
s’hi registra, molt especialment en els mesos d’estiu atesa la vocació turística del territori.
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Figura 6.7.6. Punts quilomètrics amb 2 o més accidents registrats. Període 2000-2008

Nº accidents
2-3
4-5
6-7
8-9
10 -15

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Direcció General
de Trànsit, 2009.

Amb relació els accidents de trànsit en vies urbanes,
La Policia de Santa Cristina ha realitzat 32 atestats i parts d’accident l’any 2009 i la Policia
Local de Castell-Platja d’Aro ha fet un estudi sobre els plecs d’investigació d’accidents
efectuats pels agents durant el període gener a setembre de 2009, en aquest municipi
(vegeu figura 6.7.7).
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Figura 6.7.7. Plecs d’investigació d’accidents de gener a setembre de 2009
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Font: Policia Local de Castell-Platja d’Aro, 2009.
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Font: Policia Local de Castell-Platja d’Aro, 2009.

Com es mostra al gràfic, els accidents es produeixen majoritàriament en diumenge i els
dijous i divendres, en la franja horària de 14 a 22 hores.
Les vies dels municipis amb més de tres accidents són les que es mostren a la figura
següent, essent l’avinguda S’Agaró i del Cavall Bernat la via més problemàtica atenent la
seva condició de carrer principal del nucli de Platja d’Aro.

Figura 6.7.8. Plecs d’investigació d’accidents de gener a setembre de 2009
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Font: Policia Local de Castell-Platja d’Aro, 2009.

Segons informació del cos, les causes principals d’accidentalitat són: sortida via cantó dret
(15), envestida posterior (13), col·lisió del vehicle fent marxa enrere (12), etc.
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El balanç de les persones implicades es mostra tot seguit:

Figura 6.7.9. Plecs d’investigació d’accidents de gener a setembre de 2009.
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Font: Policia Local de Castell-Platja d’Aro, 2009.
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6.9. Organització municipal
La composició i organització dels ajuntaments de l’àmbit d’estudi es caracteritza per una
estructura de funcionament senzilla, la qual es comenta a continuació.

Organització i funcionament municipal
L’organització política es configura a través d’un organigrama estructurat en regidories
de govern, amb competències bastant ben delimitades i complexes. Tanmateix, la realitat
de cada municipi varia en funció de la seva entitat demogràfica.
Tant a Castell-Platja d’Aro com a Santa Cristina d’Aro les regidories queden repartides entre
7 regidors (vegeu taula de la 6.9.1).

Santa Cristina d’Aro

Castell-Platja d’Aro

Taula 6.9.1. Composició dels respectius equips de govern municipals
Nom

Càrrec

Partit

Dolors Padilla Richart

Alcaldessa

Antonio Cano Jáimez

1er tinent-alcalde i regidor d’Obres i Urbanisme i Promoció
Econòmica i laboral

PP

Pedro Torres López

2on tinent-alcalde i regidor de Serveis Socials, Joventut,
Ensenyament, Participació Ciutadana

ICVEUIAEPM

Ferran Martín Bou

3er tinent-alcalde i regidor de Règim Interior i Hisenda

Josep Mª Bas Lay

4rt tinent-alcalde i regidor de Medi
Informàtics, Mobilitat i Protecció Civil

Martí Duran i Pons

Regidor de Turisme, Comerç, Cultura i Festes

PSC

Pilar Ferrero Alonso

Regidora d’Esports, Serveis i Atenció a la Dona , Sanitat i
Centre Cívics

PSC

Nom

Càrrec

Ricard Herrero i Suñer

Alcalde. Administració, Secretaria i coordinació, Governança,
Seguretat
Ciutadana
i
trànsit,
Personal
Relacions
Institucionals,
Comunicació
i
Informació,
Salut,
Ensenyament, Noves Tecnologies i SIG

PSC

Xavier Sala i Congost

1er tinent-alcalde i regidor de Planejament, gestió i disciplina
urbanística, Obres i Serveis, , Vies públiques, Ordenació del
Territori i Habitatge de protecció pública

ERC

Joan Bou i Geli

2on tinent-alcalde i regidor d’Hisenda, Participació Ciutadana,
Cooperació pel desenvolupament humà i Joventut

PSC

Jordi Mulà i Casagran

3r tinent-alcalde i regidor de Medi Ambient, Esports i Obra
pública

ERC

Pere Jofra i Palou

Regidor de Cultura, Turisme,
Desenvolupament econòmic

PSC

Mª Teresa Moreno i Dengra

Regidor Acció Social, Polítiques d’Igualtat i Regidoria de la
Dona

PSC

Josep Rosés i Barceló

Regidor de Festes i Oci

PSC

PSC

Ambient,

Serveis

PSC

Partit

Font: Ajuntaments de l’Agenda 21, 2009.
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L’organització tècnica d’aquests ajuntaments és certament complexa i polifacètica. El
personal contractat pels ajuntaments se centra fonamentalment en les figures del
secretari/a i administratiu/iva que assumeixen el gruix de les gestions que es generen en el
dia a dia. Altrament la plantilla s’amplia amb tècnics especialitzats i altres ocupacions com
conserge, brigada municipal, vigilant, etc.
Els càrrecs tècnics de categoria superior (arquitecte, arquitecte tècnic i/o enginyer) solen
ser de caràcter extern i directament contractats per l’Ajuntament. En les taules següents es
presenta la situació actual a cada municipi.

Castell-Platja d’Aro

Taula 6.9.2. Càrrecs tècnics municipals segons àmbit professional i dedicació. Any 2009
Lloc de treball

Dedicació

Personal

Secretari/a

Complerta

1

Vicesecretari/a

Complerta

1

Interventor/a

Complerta

1

Tresorer/a

Complerta

1

Tècnic/a administració general

Complerta

2

Tècnic/a mig

Complerta

2

Administratius/ves

Complerta

28

Administratius/ves

Parcial

1

Auxiliars administratius

Complerta

19

Arquitecte/a

Complerta

2

Arquitecte/a tècnic/a

Complerta

2

Enginyer/a tècnic/a

Complerta

1

Graduat/da Social

Complerta

1

Delineant topògraf

Complerta

1

Delineant

Complerta

3

Informàtic/a

Complerta

1

Personal Compres

Complerta

1

Relacions externes turisme

Complerta

1

Complerta

44

Parcial (estiu)

6

Director/a escola

Complerta

1

Brigada municipal

Complerta

46

Inspector/a obres

Complerta

2

Notificador/a

Complerta

1

Arxiver/a

Complerta

1

Tècnic/a auxiliar arxiu

Complerta

1

Assistent/a social

Complerta

1

Educador/a social

Complerta

7

Formador/a adults

Complerta

2

Treballador/a familiar

Complerta

4

Bibliotecari/a

Complerta

2

Tècnic/a biblioteca

Complerta

2

Policia local
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Auxiliar biblioteca

Complerta

Mestra llar infants

Complerta

1

Educador/a llar infants

Complerta

19

Parcial (estiu)

1

Parcial

1

Subaltern escoles

Complerta

3

Conserge

Complerta

8

Coordinador/a esports

Complerta

1

Personal equipaments esportius

Complerta

2

Personal manteniment instal·lacions

Complerta

1

Coordinador/a activitats

Complerta

1

Coordinador/a EMF

Complerta

1

Auxiliar pràctic

Complerta

1

Entrenador

Parcial

12

Ajudant entrenador

Parcial

10

Director/a casal estiu

Parcial

1

Monitor/a esportiu

Parcial

11

Tècnic/a infància

Complerta

1

Tècnic/a joventut

Complerta

1

Monitors/es hivern

Parcial

13

Responsable casal

Parcial

9

Monitor/a casal

Parcial

33

Monitor/a mar nens

Parcial

16

Auxiliar educadora
Monitor/a suport escolar

Premonitor/a mar nens

Parcial

2

Auxiliar informàtica

Complerta

2

Subaltern oficines

Complerta

2

Coordinador/a medi ambient

Complerta

1

Agent cívic

Complerta

2

Personal relacions internes turisme

Complerta

1

Cap de premsa

Complerta

1

Auxiliar turisme

Santa Cristina d’Aro

3

Parcial

7

URB Suport

Complerta

1

Lloc de treball

Dedicació

Personal

Secretari/a

Complerta

1

Tècnics administració general

Complerta

2

Administratius/ves

Complerta

12

Auxiliars administratius

Complerta

16

Odenança i notificador/a

Complerta

4

Brigada municipal

Complerta

13

Complerta

17

Parcial (estiu)

1

Enginyer

Parcial

1

Arquitecte tècnic

Parcial

1

Director/a escola bressol

Complerta

2

Educador/es escola bressol

Complerta

10

Policia Local
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Tècnica auxiliar educadora

Complerta

1

Bibliotecari/a

Complerta

1

Auxiliar tècnic de biblioteca

Complerta

1

Responsable biblioteca

Complerta

1

Tècnic Àrea Cultura

Complerta

1

Tècnic auxiliar Àrea Cultura

Complerta

1

Tècnica Participació Ciutadana

Complerta

1

Tècnic Esports

Complerta

1

Coordinador Esports

Complerta

1

Assistent/a social

Complerta

3

Tècnic social i Joventut

Complerta

1

Educador social i Joventut

Complerta

1

Tècnica Espai Dona

Complerta

1

Vigilant via pública

Complerta

1

Arxiver

Complerta

1

Director/a Escola de Música

Complerta

1

Conserges

Complerta

2

Parcial

1

Operari deixalleria

Complerta

1

AODL

Complerta

1

Servei de neteja

Complerta

2

Personal suport CEIP

Font: Ajuntaments de l’Agenda 21, 2009.

Figura 6.9.1. Caracterització de la plantilla de personal dels respectius ajuntaments

Santa Cristina d'Aro

55

Castell-Platja d'Aro

50

268

0%

20%

40%

Personal laboral

90

60%

80%

100%

Personal funcionari

Font: Ajuntaments de l’Agenda 21, 2009.

Com es pot observar a la figura anterior el personal laboral dels ajuntaments suposa més de la
meitat de la plantilla. Val a dir però, que en el cas concret de Castell-Platja d’Aro arriba a
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representar el 75% del personal. Pel que fa al pressupost municipal es constaten diferències
significatives, segons el pes demogràfic d’ambdós municipis tal i com es pot observar a la
figura següent:

Figura 6.9.2. Pressupost municipal segons consignació inicial (expressat en milers d’€). Any
2009

Castell-Platja d'Aro

39218,18

Santa Cristina d'Aro

10203,30

0

5000

10000

15000

20000
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Font: Ajuntaments de l’Agenda 21, 2009.

La tendència general dels darrers anys però, és diferent segons el municipi, de manera que
mentre a Castell-Platja d’Aro és a la baixa, a Santa Cristina d’Aro és a l’alça (vegeu figura
6.9.2). Val a dir que en aquesta anàlisi cal considerar les possibles variacions anuals
motivades per l’atorgament de subvencions i/o les despeses que oscil·len any rere any.

Figura 6.9.3. Evolució dels pressupostos municipals (en €). Període 2005-2009
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Castell-Platja d'Aro
Font: Ajuntaments de l’Agenda 21 i web municat, 2009.
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La presentació dels pressupostos municipals, de l’àmbit d’estudi es completa amb una
aproximació, d’una banda, als capítols d’ingressos, i de l’altra, als capítols de despeses per a
cadascun dels municipis (vegeu figures 6.9.3 i 6.9.4).
Figura 6.9.4. Distribució dels ingressos i les despeses municipals, per municipi. Any 2009
INGRESSOS
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1800000

Castell-Platja d'Aro

1955093,47

13577100

11950605,6

2980700

4389000

Cap 1

Cap 2

1043170

Cap 3

1571583,28

5300000

340391

300000

Santa Cristina d'Aro

100%

Cap 4

1673825

Cap 5

926307

Cap 6

Cap 7

1495811

Cap 9

Capítols d’ingressos: 1. Impostos directes; 2. Impostos indirectes; 3. Taxes i altres ingressos; 4. Transferències
corrents; 5. Ingressos patrimonials; 6. Alienació d’inversions reals; 7. Transferències de capital; 8. Actius
financers; 9. Passius financers.
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Capítols de despeses: 1. Despeses de personal; 2. Despeses en béns corrents i serveis; 3. Despeses financeres; 4.
Transferències corrents; 6. Inversions reals; 7. Transferències de capital; 8. Actius financers; 9. Passius financers.

Font: Ajuntaments de l’Agenda 21, 2009.
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Comparant la distribució de les partides d’ingressos segons els capítols pressupostats de
cada municipi arribem a la conclusió que els impostos directes són la font més important
d’ingressos (entre el 35% i el 42% aproximadament). Els segueixen les taxes i altres
impostos, els passius financers les transferències corrents.
Pel que fa a la distribució del pressupost de les despeses ambdós municipis compleixen el
mateix patró: un 25-40% del total de les sortides les destinen a inversions reals, un 2530% a despeses de personal i aproximadament un 30% a despeses en béns i serveis.
Un dels aspectes a destacar és que a Santa Cristina d’Aro la preparació del pressupost
municipal es fa de manera participativa amb els veïns i veïnes del municipi des de l’any
2003. La finalitat d’aquesta iniciativa coneguda com pressupost participatiu és decidir
conjuntament amb la població en que es destinen els diners del consistori.
Des de les 8 assemblees de barri, les 10 assemblees temàtiques i les assemblees d’aula la
població fa efectives les seves demandes, que es discuteixen posteriorment al consell de
ciutadania i al consell infantil, els quals inclouran les demandes al pressupost participatiu
que posteriorment serà analitzat per l’oficina tècnica i l’equip de govern. La proposta
resultant es ratifica a través del consell de ciutadania i es presenta al ple municipal per a la
seva aprovació final.
Si es desglossa el pressupost municipal a ambdós municipis, segons els diferents àmbits de
treball, es pot concloure que la major part del pressupost es destina a aspectes urbanístics
–projectes, obres i serveis–, seguit de tots aquells aspectes que fan relació a despeses de
personal i administració local (vegeu figura 6.9.5).

Figura 6.9.5. Desglossament pressupostari. Any 2008 (Santa Cristina) i 2009 (Castell-Platja
d’Aro)
Castell-Platja d’Aro

Santa Cristina d’Aro

38,36%
51,26%

Despeses de personal i
administració
Despeses socials

44,65
%

35,33
%

Despeses ambientals
Despeses econòmics
5,12%
0,43% 4,83%

Despeses urbanístics

5,88%
2,35%

11,8 %

Font: Ajuntaments de l’Agenda 21, 2009.

; La partida pressupostària destinada a despeses ambientals només representa el 5% del
pressupost municipal a Santa Cristina d’Aro i el 12% a Castell-Platja d’Aro.
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Organització i funcionament supramunicipal
Es té constància de 5 organismes de representació supramunicipal en els quals hi prenen
part un o més municipis de l’àmbit d’estudi. Es tracta de corporacions constituïdes per
afiliació voluntària, és a dir, més enllà de la pertinença de caire oficial (consells comarcals,
diputació).
La naturalesa d’aquestes institucions és d’índole molt diversa i d’un abast territorial també
molt diferent. Tot seguit es presenta una relació esquemàtica d’aquests organismes
supramunicipals, entre els quals s’inclouen els que tenen un incidència més secundaria o
d’extensió a l’àmbit territorial de Catalunya (el Consorci Localret i l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques).

Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona
(CILMA)
Objectius
Constituir un instrument de cooperació i d’intercanvi per al desenvolupament sostenible
dels municipis de les comarques gironines, així com també per a la implantació de les
Agendes 21 locals.
Fomentar la integració dels aspectes ambientals a les polítiques de desenvolupament
territorial, social i econòmic dels municipis.
Difondre de forma àmplia informació actualitzada de casos concrets i exercicis de bones
pràctiques de desenvolupament de la sostenibilitat.
Oferir als responsables polítics i tècnics de les administracions locals, models, mètodes i
tècniques de bones pràctiques de desenvolupament sostenible.
Promoure i potenciar accions conjuntes amb altres xarxes que treballen en el camp de
la sostenibilitat.
Promoure la incorporació de tots els sectors i agents socials dels municipis en el procés
de les Agendes 21 locals.
Municipis adherits
Total: 183 municipis, els 8 Consells Comarcals (Alt Empordà, Baix Empordà, Cerdanya,
Garrotxa, Gironès, La Selva, Pla de l'Estany i Ripollès) i la Diputació de Girona
Àmbit d’estudi: Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro

Consorci Localret
Objectiu
Desenvolupament local de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies en
els municipis de Catalunya.
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Municipis adherits
Total: 800 municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques
Àmbit d’estudi: Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro

Federació de Municipis de Catalunya
Objectius
Representar als ajuntaments de Catalunya, defensar els seus interessos i apropar la
realitat municipal a la resta d’administracions, com la Generalitat o el govern espanyol,
entitats o institucions europees.
Mantenir relacions informals no institucionalitzades amb les diferents institucions
europees i amb d’altres organitzacions de col·lectivitats locals, com la Federació Mundial
de Ciutats Unides.
Municipis adherits
Total: 900 municipis
Àmbit d’estudi: Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro

Associació Catalana de Municipis i Comarques
Objectius
Representar, defensar i promoure els interessos generals dels municipis, les comarques i
els altres ens locals associats i, alhora potenciar l’autonomia local.
Assistència jurídica a entitats locals sobre qualsevol matèria que afecti el funcionament i
competències d'àmbit local.
Municipis adherits
Total: 900 municipis
Àmbit d’estudi: Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Objectius
Administrar i gestionar els fons econòmics lliurats a l’associació per a projectes d’ajuda al
Tercer Món.
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Promoure una cooperació descentralitzada que incideixi en el desenvolupament integral
de persones i comunitats del Sud i en la prevenció de conflictes, aportant solucions de
base a les societats afectades.
Donar suport a la creació d’un clima d’opinió favorable a la promoció d’un nou ordre
econòmic internacional.
Estimular la participació ciutadana mitjançant campanyes informatives adequades.
Promoure el compromís polític i ètic amb el Sud amb mocions de defensa dels Drets
Humans i dels drets dels pobles.
Col·laborar per tal d’aconseguir que la destinació mínima del 0,7% del PIB als països
subdesenvolupats sigui una realitat.
Municipis adherits
Total: 258 municipis més (18) diputacions, consells comarcals, mancomunitats, entitats i
ONG.
Àmbit d’estudi: Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro

Federación Española de Municipios y províncias
Objectiu
Fomentar i defensar l’autonomia de les entitats locals.
Representar i defensar els interessos generals de les entitats locals envers altres
administracions públiques.
Prestar diferents serveis a les entitats locals.
El desenvolupament i la consolidació de l’esperit europeu en l’àmbit local, basat en
l’autonomia i la solidaritat entre totes les entitats locals.
Promoure i afavorir les relacions d’amistat i cooperació amb les entitats locals i les seves
organitzacions en l’àmbit internacional, especialment l’europeu, l’iberoamericà i l’àrab.
La gestió de programes del Govern destinats en l’àmbit local.
Municipis adherits
Total: 7.286 entitats (ajuntaments, diputacions, consells,..)
Àmbit d’estudi: Castell-Platja d’Aro

Consorci per a la protecció i la Gestió de l’Espai d’Interès Natural de les
Gavarres
Objectius
Protegir, restaurar i millorar el patrimoni natural i cultural de les Gavarres.
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Desenvolupament local que millori les condicions de vida de la població vinculada al
massís, basat entre d'altres en l'aprofitament sostenible dels recursos naturals.
Ordenar els usos de lleure.
Fomentar l'educació ambiental i la recerca científica.
Municipis adherits
Total: 19 municipis més el Departament de Medi Ambient i Habitatge, la Diputació de
Girona i els Consells Comarcals del Baix Empordà i del Gironès.
Àmbit d’estudi: Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro

Consorci de la Costa Brava
Objectius
Promoure estudis, redactar projectes, executar obres i gestionar instal·lacions en l’àmbit
territorial dels municipis del litoral gironí, sempre en relació al cicle de l’aigua
(abastament i sanejament).
Municipis adherits
Total: 27 municipis
Àmbit d’estudi: Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro

Consorci de les Vies Verdes de Girona
Objectius
Planificar, executar i gestionar les Vies Verdes de les comarques de Girona.
Coordinar de totes aquelles actuacions encaminades a la viabilitat d’aquest projecte.
Manteniment i la millora del traçat i les connexions entre els diferents traçats.
Ampliació i extensió de la xarxa de vies verdes de les comarques gironines.
Donar suport a les iniciatives socioculturals relacionades amb el traçat.
Promoure l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport i l’ús pels vianants de les Vies
Verdes.
Coordinar institucions, federacions i administracions relacionades amb els objectius del
Consorci i la promoció de les Vies Verdes.
Municipis adherits
Total: 28 municipis i Diputació de Girona
Àmbit d’estudi: Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro
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Consorci de la Via del Tren de Sant Feliu de Guíxols a Girona
Objectiu
Adequació del traçat de la via del tren
Municipis adherits
Total: sense dades
Àmbit d’estudi: Santa Cristina d’Aro

Mancomunitat Intermunicipal voluntària de la Conca del Ridaura
Objectiu
-Municipis adherits
Total:
Àmbit d’estudi: Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro

Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya
Objectiu
Facilitar la transmissió telemàtica de dades i documents electrònics procedents de les
administracions i, en general de les institucions públiques i entitats, possibilitant la
substitució de l’aportació de certificats i altres documents en suport paper, en els
procediments administratius per part dels interessats.
Municipis adherits
Total: 196 municipis més (4) Diputacions de Girona, Barcelona, Tarragona i Lleida i (36)
consells comarcals.
Àmbit d’estudi: Santa Cristina d’Aro

Consorci per al condicionament i la gestió del complex de tractament de
residus de Solius
Objectius
El condicionament, l'explotació, la conservació i el manteniment de l'abocador de Solius i
de les plantes de tractament, reciclatge i deposició controlada de residus sòlids
municipals i assimilables
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El foment de l'aplicació de la recollida selectiva i del reciclatge, tant dels residus
municipals com dels assimilables a municipals que puguin ser acollits
Autoritzar la deposició i codeposició dels residus municipals i recaptar les taxes sobre
residus assimilables a municipals legalment establertes.
Municipis adherits
Total: municipis de les comarques del Baix Empordà i del Gironès i Agència de Residus de
Catalunya.
Àmbit d’estudi: Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro

Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits a
la Badia de Roses i Baix Ter
Objectiu
Servei de control dels mosquits que compatibilitza la protecció de les zones humides amb
el turisme.
Municipis adherits
Total: 17 municipis
Àmbit d’estudi: Castell-Platja d’Aro

Gestió ambiental
La gestió ambiental, a cadascun dels governs locals de l’àmbit d’estudi, es desenvolupa a
partir de les regidories de medi ambient. Val a dir, però, que en tractar-se de municipis amb
un reduït equip de govern, aquestes regidories solen unir-se a d’altres sota el càrrec d’un
mateix regidor (vegeu taula 6.9.1).
Altrament, a cadascun dels municipis la present Agenda 21 hi han decretades un sèrie
d’ordenances i normatives locals en matèria de medi ambient que es resumeixen a la
següent taula:

Taula 6.9.3. Llistat d’ordenances i reglaments a cada municipi en l’àmbit de gestió ambiental

Ordenances

Castell-Platja d’Aro

Santa Cristina d’Aro

Taxa recollida d’escombraries

√

√

Taxa de clavegueram

√

√

Servei abastament aigua potable

√

-

Neteja pública i gestió residus

√

-

Deixalleria municipal

√

-
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Ordenances

Castell-Platja d’Aro

Santa Cristina d’Aro

Aparells aire acondicionat

√

-

Instal·lacions radiocomunicació

√

-

Gestió de runes i enderrocs

√

-

Aplicació de fems i purins

-

-

Tinença d'animals domèstics

√

√

Llicència d’activitat

√

√

Neteja de solars

√

-

Camins rurals

-

-

Extracció d’àrids i terres

-

-

Soroll i vibracions

√

√

Circulació

√

√

Font: Ajuntaments de l’àmbit d’estudi, 2009.

Mecanismes de participació
La comunicació entre l’administració i els ciutadans dels municipis s’estableix mitjançant els
anomenats mecanismes de participació, que són els diferents mètodes emprats per tal que
els veïns estiguin informats de les decisions que es prenen a l’ajuntament, i perquè les
inquietuds dels ciutadans arribin al consistori.
Si bé cada municipi compta amb els mecanismes de participació habituals, el
desenvolupament de les noves tecnologies ha afavorit el fet que tots els municipis disposin
de pàgina web.
Els mitjans de comunicació escrita s’expliquen en detall a l’apartat de Participació Ciutadana
del capítol 6.6. Associacionisme i activitat cultural.
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