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1. Introducció  

 

L’ajuntament de Gironella està impulsant el Projecte Educatiu de Poble (PEP) amb el 

suport de la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona. El PEP és 

un instrument de planificació i coordinació de les polítiques d’educatives , però 

més enllà d’això, també és un procés obert de concertació i participació dels 

diferents agents educatius d’un municipi sota uns o bjectius i criteris compartits . 

El procés d’elaboració d’un PEP s’inicia amb l’elaboració de l’anàlisi de la realitat 

educativa del municipi, seguint les pautes metodològiques de la guia elaborada per la 

Diputació de Barcelona. A partir d’aquesta anàlisi s’elaborà el pla de treball, que 

defineix el camp d’acció del PEP, que posteriorment s’haurà d’executar i avaluar. 

Aquest document és el diagnòstic elaborat per a facilitar l’elaboració de propostes i la 

definició de línies d’actuació. 

 

Cal tenir present que el PEP és una eina i no un objectiu final en sí mateix, en la 

mesura que la qüestió no és tenir un PEP per tenir-lo, sinó que aquest ens ha d’ajudar 

a ordenar i impulsar polítiques destinades a millorar  l’educació de Gironella amb 

una gestió eficient dels recursos disponibles .  

 

El desenvolupament del PEP respon a dos grans objectius generals: 

 

� Avançar en el municipi cap a una concepció de l’edu cació com a treball 

en xarxa integrat per tothom a partir d’un projecte educatiu compartit entre els 

responsables públics i el teixit social del territori. 

� Ser un projecte organitzador i articulador de les polít iques educatives 

municipals . 

 

Per fer possible el PEP, s’han tingut en compte alguns criteris bàsics i premisses que 

han orientat el treball i les successives fases del projecte: 

 

� Lideratge i consens polític : S’ha comptat amb la voluntat política per tal que 

el PEP assoleixi els seus objectius. S’ha aprovat el projecte per unanimitat en 

el Ple municipal de Gironella. 

� Transversalitat del projecte : El PEP és necessàriament transversal en la 

mesura que ha de recollir la perspectiva de les diferents àrees o departaments 

municipals i ha de poder incidir en elles. Per això s’ha comptat amb la 

participació activa de tots els serveis en el procés.  
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� Implicació activa dels agents educatius : El PEP ha estat concebut com un 

projecte participatiu. Per aquest motiu ha comptat amb la participació activa 

dels diferents agents educatius: ajuntament, centres escolars, entitats, 

equipaments, ciutadania, etc. 

� Coherència:  El PEP ha de ser coherent amb la resta de l’organització 

municipal i amb els altres plans i projectes que es desenvolupen a Gironella. 

 

La proposta metodològica desenvolupada es fonamenta en la Guia Metodològica 

realitzada per la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona però, 

incorpora algunes adaptacions al municipi de Gironella. El Projecte Educatiu 

s’estructura en les següents grans fases: 

 

Esquema del procés metodològic  

Presentació

ImplementacióDiagnosi

Sessió política

Sessió entitats

Sessió tècnica

5è Fòrum 

Educatiu

Proposta

Grup Impulsor

Anàlisi dades 

Mapa 

de 

visions

Informe

Proposta 

Pla de 

Treball

Pla de 

Treball

Aprovació

Programació

Organització

Execució

Seguiment

Difusió

Concreció

Sessió CEM

Sessió política

Sessió tècnica

Sessió 

tecnicopolítica

Fòrum  Educatiu

Mapa 

socioeco

nòmic

Mapa 

recursos

Mapa 

escolar

Informe

Diagnosi

Marc del

procés

Avaluació

 
 

Aquest document és l’informe de diagnosi que és el resultat final de la fase de 

diagnòstic. 

 

Accions realitzades: 

1- Concreció de les actuacions a realitzar i defini ció del calendari: 

a. Reunió amb la Regidora d’Educació per concretar les tasques i el calendari de 

realització del procés. 
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2- Presentació i treball polític i tècnic del procé s: 

a. Aprovació pel Ple i signatura de la Carta d’adhesió.  

b. Presentació del procés a nivell polític (tant amb l’equip de govern com amb 

l’oposició) i a nivell tècnic, i treball. 

c. Presentació del procés i treball amb el Consell Municipal Escolar. 

d. Presentació del procés i treball amb les entitats de Gironella. 

 

3- Elaboració dels diferents mapes d’anàlisi:  

El resultat d’aquesta fase és disposar de: 

a. Mapa d’estructura social: mostra la realitat sociodemogràfica (edat, sexe, lloc 

de naixement), econòmica (activitat, situació professional, estructura 

productiva…) i educativa (nivell d’instrucció, coneixement del català…) de 

Gironella. 

b. Mapa escolar: recull les dades relatives a la realitat escolar de Gironella (la 

cobertura escolar del municipi, la diversitat escolar, l’adhesió escolar, el volum 

d’estudis destinats a adults. 

c. Mapa de recursos educatius recull ordenat i sistemàtic del conjunt de recursos, 

equipaments, programes i serveis que des de les diferents àrees o 

departaments de l’ajuntament tenen una dimensió educativa. 

d. Mapa de visions: recull les percepcions i visions que hi ha sobre l’educació a 

Gironella i identificar les principals necessitats a que cal donar resposta. El 

treball s’ha realitzat de forma paral·lela, a nivell polític, tècnic i amb els 

principals actors educatius del municipi (centres educatius, associacions, 

altres). 

 

4- Elaboració del diagnòstic 

 

a. Redacció del diagnòstic. A partir de tota la informació i les aportacions 

generades, s’ha elaborat aquest informe de Diagnosi. Aquest document és un 

recull integrat dels quatre mapes elaborats: Mapa d’estructura social, Mapa 

escolar, Mapa de recursos educatius i Mapa de visions. Aquest document ha 

de ser retornat als participants del procés (polítics, tècnics, agents educatius). 

 

Accions a desenvolupar en un futur: 

 

5- Definició de les futures línies d’actuació 

a. Constitució del Grup d’Impuls. 

b. Validació del diagnòstic 
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c. Realització del primer Fòrum Educatiu per la construcció de línies estratègiques 

d’actuació. 

d. Elaboració, presentació i devolució del Pla de Treball que ha de servir de base 

pel desenvolupament del PEP. 

 

Un cop validat el diagnòstic serà el moment de realitzar el Primer Fòrum Educatiu . 

En aquest primer Fòrum obert a tota la ciutadania caldrà presentar la diagnosi 

realitzada i elaborar les possibles línies estratègiques d’actuació futures que treballarà 

el Projecte Educatiu de Gironella. A partir de les aportacions i els debats generats en 

el Fòrum, caldrà elaborarà un Informe de Resultats del Fòrum , que s’haurà de 

retornar a les persones participants i, passarà a integrar-se com un material més per 

generar el Pla de treball. 

 

Aquesta Pla de treball ha de recollir els objectius estratègics del PEP així com les 

línies de treball i les actuacions que els desenvolupen, i que marcaran l’agenda 

educativa del municipi per als propers anys. 

 

A més de les línies mestres del pla d’actuació del PEP, el Pla de Treball ha de recollir 

dos aspectes essencials per a la seva implementació. Per una banda, una proposta 

organitzativa  per a la seva execució. Donat que es tracta d’un procés transversal i 

basat en la concertació d’agents públics i privats, la dimensió organitzativa és bàsica 

per a l’èxit del procés. Per això és important definir els espais i mecanismes 

d’organització, gestió i seguiment del PEP en la seva fase d’implementació. 

 

El Pla de Treball també ha d’incloure una proposta de continuïtat , en la que 

s’identifiquen els passos a seguir en les fases successives del PEP. 

 

Un cop finalitzat el procés caldrà fer una presentació i devolució dels resultats del 

mateix, i desenvolupar el Pla de treball del projecte Educatiu de Gironella. 
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2. Mapa d’estructura social: Gironella i la seva ge nt 

 

Gironella es troba situat al sud de la comarca del Berguedà, té una superfície de 6,78 

km2 i 5.083 habitants, per tant té una densitat de població de 747,35 habitants per km2.  

El terme de Gironella, és gairebé totalment urbanitzat, restant petites zones de bosc 

de rouredes, pinedes i boscos de ribera. El terme és travessat, de nord a sud pel riu 

Llobregat i l'envolten els municipis d'Olvan, Sagàs, Casserres i Puig-reig. El nucli urbà 

de Gironella, a 469 metres d'altitud, està partit pel riu Llobregat en dues parts ben 

diferenciades: el nucli antic i el centre comercial, que centra el nucli urbà modern, 

format a finals del segle XIX, fruit de la industrialització del terme i la construcció de la 

carretera. Actualment la vila creix en direcció a la carretera d'Olvan i de Casserres i la 

zona esportiva residencial. El terme té altres nuclis urbans, fruit de la industrialització 

tèxtil que van donar aquest caire industrial al municipi. 

 

 
Font: http://www.bergueda.cat/Municipis/Gironella 
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La via principal de comunicació és la C-16 que connecta amb Barcelona i amb la 

Cerdanya a través de túnel del Cadí. 

 

Gironella té dues parts ben diferenciades: 

 

- El casc antic , situat dalt d’un turó, a la banda esquerra del riu Llobregat. És 

de l’època medieval i encara es conserven les muralles, l’església vella de 

Santa Eulàlia (romànica i gòtica) i els carrers estrets i irregulars. 

 

- El nucli nou , situat a la banda dreta del riu Llobregat, es va construir en 

terrenys plans on passava el ferrocarril ( el Carrilet ) per transportar el carbó 

des de Fígols a les fàbriques, els teixits des de les fàbriques fins a Barcelona i 

també fer el transport de passatgers i de correu. 

 

o  Hi ha altres barriades i colònies  com: 

Cal Blau, Cal Ramons, Cal Metre, Cal Bassacs, Viladomiu Nou i Viladomiu Vell. 

 

Gironella compte amb una població de 5.083 habitants, dels quals 2.523 són homes i 

2.560 dones. La mitjana d’edat de la població és de 45’5 anys, mentre que la mitjana 

d’edat de les dones és de 47,1 la dels homes és 43,8. Això s’explica, com veurem en 

la piràmide d’edats següent, pel fet que hi ha més dones grans donat que l’esperança 

de vida de les dones és superior a la dels homes. 

 

Total de la població                                         Mitjana d’edat de la població 

 

Homes Dones Total 

2.523 2.560 5.083 

 

A la Gràfica 1 hi trobem representada les piràmides d’edat de Gironella, les de la 

comarca del Bergadà, i les de Catalunya. Totes les piràmides se superposen per tal de 

facilitar-ne la comparació. Les piràmides ens permeten observar tant la distribució de 

la població per grups quinquennals, i per tant de manera precisa, com veure les 

diferències o similituds pel que fa a edat i sexe.  

 

Homes Dones Total 

43,8 47,1 45,5 
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Gràfica 1: Piràmide d’edats 
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Font. Elaborat a partir de les dades de l‘INDESCAT de la Generalitat de Catalunya 

 

Si observem el gràfic destaca que de la franja de 35 a 49 anys hi ha un percentatge 

menor de persones de les que correspondrien a la mitjana catalana. També destaca 

que de 5 a 15 anys hi ha pocs infants, en relació al conjunt català. En canvi, a partir 

dels 50 anys, pràcticament tots els grups d’edat estan per damunt de la mitjana 

catalana. Tot això ens dibuixa una piràmide poblacional de Gironella envellida. 

 

Pel que fa a l’estructura de la població per grans grups, la gràfica 2 compara, la 

proporció de menors de 14 anys, de 15 a 64 i de més de 65 anys per al municipi, la 

seva comarca i Catalunya. En aquest cas, observem que tenim una primera visió de 

que Gironella és un municipi amb més població envellida i menys població infantil si la 

comparem amb la realitat catalana i comarcal. Tot i que amb la comarca la diferència 

ja no és tant gran. El percentatge de persones majors de 65 anys, és d’un 23,3%. Per 

tant, amb aquest gràfic corroborem les dades de la piràmide d’edats. 
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Gràfica 2: Percentatge de població per franges d’edat: municipal, comarcal i catalana 
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Font. Elaborat a partir de les dades de l‘INDESCAT de la Generalitat de Catalunya 

 

La gràfica 3, ens mostra l’evolució de la població del municipi en els darrers deu anys, 

incorporant també la línia de tendència que ha seguit durant aquest període. Com 

s’observa la línia de tendència és molt plana, la qual cosa significa un creixement lent 

però continuat, amb una mitjana de creixement de 21 persones per any. 

 

Gràfica 3: Sèrie temporal evolució de la població els últims 10 anys 

Població del municipi, sèrie temporal 
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Font. Elaborat a partir de les dades de l‘INDESCAT de la Generalitat de Catalunya 
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La gràfica 4, ens permet aprofundir en les dades anteriors, ja que separa la variació de 

població segons si es tracta de creixement natural o bé es deriva del saldo migratori. 

Així podem observar que el creixement ha estat provocat bàsicament per el saldo 

migratori, ja que ha estat la immigració el que ha afectat més a l’evolució global de la 

població perquè hem de tenir en compte que hi ha més defuncions que naixements.  

 

Gràfica 4 Creixement població des de 2001 a 2010 
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Font. Elaborat a partir de les dades de l‘INDESCAT de la Generalitat de Catalunya 

 

La gent que viu a Gironella te diferents procedències. En la gràfica 5 veiem els seus 

llocs de naixement en funció dels grans grups d’edat de la població. Aquest gràfic ens 

indica quina part de la població ha nascut a Catalunya, a la resta de l’Estat o bé a 

l’estranger i la seva franja d’edat.  
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Gràfica 5: Grans grups d’edat segons lloc de naixement 
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Font. Elaborat a partir de les dades de l ‘INDESCAT de la Generalitat de Catalunya 

 

En el gràfic anterior s’observa que en el grup de fins a 14 anys, una amplíssima 

majoria són nascuts al municipi. En canvi en el segment de persones adultes, de 15 a 

64 anys, la proporció de persones nascudes a la resta de l’estat i a l’estranger, tot i 

minoritàries, és força més important. Finalment, en el tram d’edat que correspon a la 

gent gran, també hi ha una proporció destacable de persones nascudes a la resta de 

l’estat però, en canvi, pràcticament no hi ha gairebé ningú nascut a l’estranger.  

 

Tot això ens indica que la població nascuda a l’estranger es concentra en el tram de 

15 a 64 anys. Aquestes dades s’expliquen pels diferents períodes d’onades 

migratòries, i l’edat en que normalment s’emigra. Així la gent que va emigrar als 60 o 

70 amb 20 o 30 anys majoritàriament eren de la resta de l’estat, mentre que ara són de 

l’estranger. 

 

Gironella compta amb un 11’1% de població de nacionalitat estrangera. La gràfica 6 

ens mostra el percentatge de població estrangera al municipi per grups quinquennals, 

comparant-los amb la mitjana global del municipi. Els grups que centraren més la 

nostra atenció són els de l’edat escolar perquè aquests grups d’edat són una dada 

significativa per a la planificació educativa.  
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Veiem doncs que en les etapes escolars la població estrangera se situa per sobra de 

la mitjana, especialment pel que fa a la franja d’edat de 0-4 anys, és força alta i podem 

dir com a promig aproximat que 26 de cada 100 infants són de nacionalitat estrangera. 

Això no vol dir, però, que no hagin nascut aquí, com s’ha vist en el gràfic anterior. 

L’altre segment d’edat en el que el percentatge de població estrangera és més 

destacable, superior al 20%, és el de les persones entre 20 i 39 anys. 

 

Gràfica 6: Estrangers per franges d’edat 
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Font. Elaborat a partir de les dades de l‘INDESCAT de la Generalitat de Catalunya 

 

Una aproximació interessant per caracteritzar la població del municipi és l’anàlisi de la 

nacionalitat estrangera. En aquest cas, veiem que a Gironella actualment la majoria 

d’estrangers pertany a la resta de la Unió Europea, un 47,96%, mentre que un 36,41% 

són africans. A continuació, un 7,64% prové d’Amèrica del sud, un 4,44% d’Àsia i 

Oceania i un 3,02% prové d’Amèrica central i del nord. 
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Gràfica 7: Població estrangera segons nacionalitat 
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Font. Elaborat a partir de les dades de l ‘INDESCAT de la Generalitat de Catalunya 

 

Si tenim en compte les dades de la gràfica anterior, veurem que no sempre ha estat 

així. La següent gràfica (8), ens mostra l’evolució de la població estrangera en el 

municipi, segons les grans zones de procedència, al llarg dels darrers 10 anys. Si be, 

en els primers anys de la dècada, majoritàriament a Gironella la procedència dels 

estrangers era d’origen Africà, actualment veiem que aquests s’han mantingut però 

també veiem com, a partir del 2007, poc a poc ha anat augmentant i ara ha estat 

superada per estrangers de la UE.  

 

Gràfica 8: Evolució de la població estrangera 
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Font. Elaborat a partir de les dades de l ‘INDESCAT de la Generalitat de Catalunya 
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Observem en la gràfica següent, que les franges d’edat que actualment estan en alça 

(a banda de l’etapa escolar de 0 a 15) són la dels adults de 26 a 50 i les persones de 

51 a 64 anys. Tenint en compte que la formació al llarg de la vida és un dels objectius 

del PEP, cal veure quines necessitats formatives tenen aquestes etapes de la vida i 

quina és l’oferta de formació permanent i capacitació que ofereix el municipi. Però 

sobretot, permet fer una predicció del volum de persones potencial que pot ser usuària 

d’un servei formatiu i per tant adequar millor l’oferta a la demanda. 

 

Gràfica 9: Evolució de la població per franges formatives al municipi 
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Font. Elaborat a partir de les dades de l ‘INDESCAT de la Generalitat de Catalunya 

 

A la gràfica següent es pretén mostrar com ha anat evolucionant la població de cada 

cicle del sistema educatiu al llarg dels darrers anys. Aquesta evolució permet veure la 

tendència a l’augment o disminució de demanda d’un servei determinat. Així, veiem 

que actualment l’etapa escolar que ha crescut més ha estat la de les primeres edats. 
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Gràfica 10: Evolució de la població en edat escolar agrupada per etapes escolars 

Evolució de la població en edat escolar 
agrupada per etapes del Sistema Escolar 
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Font. Elaborat a partir de les dades de l ‘INDESCAT de la Generalitat de Catalunya 

 

Si observem les següents taules podem veure força elements interessants. En primer 

lloc, si bé a Catalunya i el Berguedà el % de persones sense titulació van disminuir del 

1996 al 2001, a Catalunya van passar de ser el 17’7% a ser el 13’7%, i al Berguedà de 

ser el 14’7% a ser el 11’7% a Gironella van passar de ser el 7’9% a ser el 11’0%, això 

es pot explicar per dues causes, en primer lloc, per l’augment de la població immigrada 

durant aquest període, i en segon lloc, per l’augment de la franja d’edat de 10 a 12 

anys respecte el total. 

 

En segon lloc, observem com tant a Catalunya, com al Berguedà com a Gironella s’ha 

reduït a la meitat les persones que només tenen el primer grau, a Catalunya passa del 

51% al 26%, al Berguedà del 62% al 32% i a Gironella del 71% al 37%. Per tant veiem 

com en tots es redueix molt el percentatge de persones que només tenen el primer 

grau, per augmentar de manera considerable les que tenen el segon grau. De la 

mateixa manera l’augment de persones que tenen estudis universitaris és similar en el 

cas de Gironella, el Berguedà i Catalunya, però val a dir, que Gironella i el Berguedà 

tenen un percentatge menor d’universitaris, a Catalunya són un 12’8%, al Berguedà un 

8’7% i a Gironella un 7’2% 
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Taula 1: Població de 10 anys i més per nivell d’instrucció sèrie temporal 1996-2001 en 

nombres absoluts. Comparativa municipi, Comarca i Catalunya. 

  Sense  Ensenyament   
 Any titulació Primer grau Segon grau universitari Total 

Catalunya 2001 786.653 1.500.961 2.703.693 733.113 5.724.420 

 1996 981.001 2.855.511 1.147.727 554.773 5.539.012 

Berguedà 2001 4.092 11.403 16.274 3.039 34.808 

 1996 5.255 22.166 6.112 2.146 35.679 

Gironella 2001 494 1.683 1.982 327 4.486 

 1996 371 3.337 713 232 4.653 

Font. Banc d'estadístiques de municipis i comarques INDESCAT 

 

Taula 2: Població de 10 anys i més per nivell d’instrucció sèrie temporal 1996-2001 en 

%. Comparativa municipi, Comarca i Catalunya. 

  Sense  Ensenyament   
 Any titulació Primer grau Segon grau universitari Total 

Catalunya 2001 13’7 26’2 47’2 12’8 100 

 1996 17’7 51’5 20’7 10’0 
100 

Berguedà 2001 11’7 32’7 46’7 8’7 100 

 1996 14’7 62’1 17’1 6’0 
100 

Gironella 2001 11’0 37’5 44’1 7’2 
100 

 1996 7’9 71’7 15’3 4’9 100 
Font. Banc d'estadístiques de municipis i comarques INDESCAT 

 

Taula 3: Taxa de joventut 2011: % de població de 16 a 24 anys respecte la població 

total 

 Homes Dones Total 

Gironella 8.56% 7.77% 8.16% 

Berguedà 8.70% 8.03% 8.37% 
Font de les dades: Diputació de Barcelona. Elaboració pròpia,  programa HERMES  

 

Com podem comprovar la taxa de joventut, és a dir, persones de 16 a 24 anys 

respecte el total de la població és força similar a Gironella (8’16%) i la resta de la 

Comarca del Berguedà (8’37%). 

 

Taula 4: Percentatge de joves 2011: % de població de 0 a 15 anys respecte la població 

total 

 Homes Dones Total 

Gironella 12.92% 13.71% 13.32% 

Berguedà 14.03% 12.93% 13.48% 
Font de les dades: Diputació de Barcelona. Elaboració pròpia,  programa HERMES 
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El mateix passa amb el percentatge d’infants i joves de 0 a 15 anys respecte el total de 

la població, metre que a Gironella és del 13’32% al Berguedà és del 13’48%. 

 

Taula 5: Índex d'envelliment 2011: % de la població de 65 anys i més respecte la 

població de 0 a 15 anys 

 Homes Dones Total 

Gironella 147.55 200.00 174.74 

Berguedà 137.26 201.39 167.95 
Font de les dades: Diputació de Barcelona. Elaboració pròpia, programa HERMES 

 

Si observem l’índex d’envelliment de Gironella i el Berguedà, és a dir, el percentatge 

de població de 65 anys o més respecte la població de 0 a 15 anys, veiem que a 

Gironella la proporció de gent gran és major que de joves, i degut a la major esperança 

de vida de les dones aquesta proporció és molt major entre les dones que entre els 

homes. En tot cas, com ja hem vist en gràfics anteriors el que destaca en el cas de 

Gironella és el fet de tenir una població força envellida degut a l’alt percentatge de 

persones grans que viuen al poble. 

 

Taula 6: Índex de dependència global 2011: % de població de 0 a 15  anys i % de 

població de 65 anys i més respecte la població entre 16 i 64 anys 

 Homes Dones Total 

Gironella 47.03 69.87 57.71 

Berguedà 49.90 63.88 56.57 
Font de les dades: Diputació de Barcelona. Elaboració pròpia,  programa HERMES  

 

Si observem l’índex de dependència global, que és el percentatge de població de 0 a 

15 i de 65 o més respecte la població de 16 a 64, podem veure que a Gironella és 

força similar al Berguedà, un 57% i un 56% respectivament. 

 

Taula 7: Persones reconegudes legalment com a disminuïdes per edat. Any 2010 

Comparativa municipi, comarca i catalana. 

Font. Banc d'estadístiques de municipis i comarques INDESCAT 

 

Any 2010 
Fins a 
4 anys 

Entre 5 i 15 
anys 

Entre 16 i 44 
anys 

Entre 45 i 64 
anys 

Entre 65 i 74 
anys 

75 anys i 
més Total 

Gironella 
 
0 1 52 185 163 291 692 

Berguedà 8 53 480 1.377 1.055 2.012 4.985 
Catalunya 1.894 13.542 85.461 149.013 86.113 106.025 442.048 
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Taula 7: Persones reconegudes legalment com a disminuïdes per edat. Any 2010 

Comparativa municipi, comarca i catalana. En percentatges. 

Font. Banc d'estadístiques de municipis i comarques INDESCAT 

 

Les dades sobre persones legalment reconegudes com a disminuïdes a Catalunya, el 

Berguedà i Gironella ens mostren que tenen una distribució similars per franges d’edat, 

si bé s’observa alguna diferència important entre Gironella i el Berguedà i la resta de 

Catalunya.  

 

Així, si la distribució i proporció és molt similar entre Gironella i la resta de la comarca, 

concentrant-se la majoria de persones amb alguna disminució legalment reconeguda 

en la franja de majors de 75 anys, 42% i 40% respectivament, en el cas de Catalunya 

observem com la franja d’edat de 45 a 64 (33’70%) és superior a la de més de 75 anys 

(23’98%).  

 

Val a dir, que els segments poblacionals no són iguals, hi ha de 5 anys, de 10, de 20 i 

de 29 anys, per tant, són unes dades que ens serveixen per veure els percentatges i 

els números absoluts de cada territori. 

 

Si observem les dades referents a l’atur registrat podem veure com a Gironella l’any 

2011 hi va haver 391 persones a l’atur de mitjana, xifra que suposa un 16’5% de 

persones aturades. Si analitzem els segments de població que presenten un major 

percentatge de persones aturades podem veure com els majors de 55 anys són els 

que tenen una proporció més elevada de persones a l’atur.  

 

Després trobem en la franja més jove, els menors de 30 amb les xifres més elevades, 

si bé sorprèn el baix percentatge de la franja de 20 a 24 anys, que només té un 

10’44% d’atur registrat. 

 

Taula 8: Atur registrat per sexes a Gironella, any 2011 

 Homes  Dones  Total  
Gironella 207,4 183,8 391,2 

Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació. Unitats: Mitjanes anuals 

 

Any 2010 
Fins a 
4 anys 

Entre 5 i 15 
anys 

Entre 16 i 44 
anys 

Entre 45 i 64 
anys 

Entre 65 i 74 
anys 

75 anys i 
més Total 

Gironella 
 

0’00 0’14 7’51 26’73 23’55 42’05 100 
Berguedà 0’16 1’06 9’62 27’62 21’16 40’36 100 
Catalunya 0’42 3’06 19’33 33’70 19’48 23’98 100 
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Taula 9: Atur registrat per sexes i edat – Gironella, febrer 2012 

Edat Taxa Homes Taxa Dones Taxa Total 

Menors de 20 anys 16.67% 31.25% 22.50% 

De 20 a 24 anys 13.64% 7.45% 10.44% 

De 25 a 29 anys 22.73% 19.69% 21.35% 

De 30 a 34 anys 14.91% 14.10% 14.58% 

De 35 a 39 anys 14.06% 10.67% 12.57% 

De 40 a 44 anys 10.65% 18.10% 13.68% 

De 45 a 49 anys 9.24% 18.46% 13.06% 

De 50 a 54 anys 11.31% 19.59% 15.19% 

De 55 a 59 anys 16.67% 35.79% 24.08% 

Majors de 59 anys 31.33% 31.37% 31.34% 

TOTAL 15.07% 18.37% 16.49% 
Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació. 

 

Taula 10: Atur registrat en nombres absoluts per sectors a Gironella, el Berguedà i 

Catalunya any 2011. 

Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació. Unitats:Mitjanes anuals 

 

Taula 11: Atur registrat en percentatges per sectors a Gironella, el Berguedà i 

Catalunya  any 2011. 

Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació. Unitats:Mitjanes anuals 

 

Si analitzem l’atur registrat per sectors es pot comprovar com els percentatges d’atur 

per sectors és força similar, a nivell de Gironella, el Berguedà i Catalunya, 

especialment entre el municipi i la comarca. La majoria de persones són de l’àmbit 

dels serveis (46%, 52% i 60% respectivament), i mentre que a Catalunya en segon lloc 

es troba la construcció 16’7% i després la industria 15’9%, al Berguedà i Gironella 

primer és la industria (24’2% i 21’3% respectivament) i després la construcció (20’9% i 

20’0% respectivament). Cal tenir present el passat industrial tèxtil de la comarca i el 

municipi del qual actualment queda poc. 

 

 Agricultura Indústria Construcció Serveis 

sense 
ocupació 
anterior Total 

Gironella 12 95,3 82,5 182,4 18,9 391,2 

Berguedà 45,4 644,3 605,7 1.573,40 146 3.014,80 

Catalunya 10.796,30 95.200,00 100.128,20 359.262,10 32.838,20 598.224,80 

 Agricultura  Indústria  Construcció  Serveis  

sense 
ocupació 
anterior Total 

Gironella 3’0 24’2 20’9 46’6 4’8 100 
Berguedà 1’5 21’3 20’0 52’2 4’8 100 
Catalunya 1’8 15’9 16’7 60’0 5’8 100 
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Taula 12: Atur registrat per sectors sèrie temporal. 

Any Agricultura  Indústria  Construcció  Serveis  

sense ocupació 
anterior 

Total  

2011 12 95,3 82,5 182,4 18,9 391,2 

2010 9,8 109,7 80,9 153,2 11,5 365,1 

2009 4,9 108,7 83,8 133,4 3,4 334,2 

2008 2,3 95,9 39,9 92,3 2,3 232,8 

2007 1,3 103,7 13,8 80,8 3 202,6 

2006 0,7 93,5 14,8 83 4 195,9 

2005 1,4 89,3 17,7 84,3 3 195,7 
Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació. Unitats: Mitjanes anuals 

 

La sèrie temporal de l’atur dels darrers 7 anys ens permet veure com en tots els 

sectors ha anat pujant cada any, amb alguna petita excepció com la reducció de 13 

persones menys aturades en el sector industrial l’any 2011. 

 

La taula següent mostra l’evolució de l’atur atenent al nivell d’estudis. Destaca que 

l’únic grup en el qual s’ha reduït l’atur és aquell amb estudis de formació professional  

(-28,57%). En canvi, el grup en el que més ha crescut l’atur és el de persones amb 

estudis universitaris de primer cicle, en el que la variació ha estat d’un 233,33%. 

 

Taula 13: Atur segons nivell formatiu a Gironella. Febrer 2011 i 2012. 

Nivell 
Formatiu 2011, Febrer 2012, Febrer Variació 

% 2011, 
Febrer 

% 2012, 
Febrer %Variació 

Sense estudis 0 1 1 0.00% 0.24% ND 

Estudis 
primaris 
incomplets 26 29 3 6.74% 6.97% 11.54% 

Estudis 
primaris 
complets 29 39 10 7.51% 9.38% 34.48% 

Programes 
formació 
professional 42 30 -12 10.88% 7.21% -28.57% 

Educació 
general 246 257 11 63.73% 61.78% 4.47% 

Tècnics-
professionals 
superiors 27 34 7 6.99% 8.17% 25.93% 

Universitaris 
primer cicle 3 10 7 0.78% 2.40% 233.33% 

Universitaris 
segon i tercer 
cicle 13 16 3 3.37% 3.85% 23.08% 

Altres estudis 
post-
secundaris 0 0 0 0.00% 0.00% ND 

TOTAL 386 416 30 100.00% 100.00% 7.77% 
Font de les dades: Diputació de Barcelona. Elaboració pròpia,  programa HERMES 

 

Si observem l’incidència de la formació en el percentatge de persones aturades podem 

veure com la majoria (61’78%), 257 de 391 tenen l’educació general. 



Projecte Educatiu de Gironella 

Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis d’Educació 22

3. Mapa escolar: l’educació a Gironella 

 

Actualment, Gironella compta amb una població en l’edat escolar de 3 a 16 anys de 

565 alumnes. La majoria dels quals es troben en els vuit centres educatius que hi ha al 

municipi, set dels quals són Centres del Servei d’Educació de Catalunya i tres són 

centres d’educació infantil de primer cicle sostinguts amb fons públics. 

 

Als anys 2011-2012, Gironella disposa de dos escoles bressol municipals i de dos 

centres privats que també disposen de places de Primer cicle d’Educació infantil. 

Aquests serveis estan distribuïts en el territori en tres nuclis diferenciats: Gironella, Els 

Bassacs i Viladomiu Nou. L’oferta formativa està distribuïda de la següent manera, 

d’acord amb la localització i el tipus de centre educatiu: 

 
 

 
 
Centres de titularitat privada - Centres de titularitat pública 
Font elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya –Mapa Escolar, curs 2011-2012 i complementada per l’ajuntament de Gironella  
 

Escola 
Gironella Escola d’Art 

del Bergadà 

Anunciata 

Institut Pere 
Fontdevila 

Escola Sant Marc+ 
annex Estel 1 
 (ubicada a la 
carretera de Bassacs )  

Escola Bressol 
Viladomiu Nou  
 

Nova Llars 
d’Infants Estel  
Gironella 
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Taula 14: Centres educatius 

 
Educació infantil 1r cicle 

o Llar d'infants municipal Estel Gironella 
o Llar d'infants municipal Estel Bassacs (annexada Escola Sant 

Marc)  
o Escola Bressol Viladomiu Nou  
o Anunciata 

 
Educació Infantil 2n cicle i 
primària 

o Anunciata 
o Escola de Gironella 
o Escola Sant Marc 

 
ESO, Batxillerat i 
Formació Professional 

 
o Institut Pere Fontdevila 

 
Ensenyaments artístics 

 
o Escola d’Art i Disseny del Berguedà 

 

Cobertura escolar Gironella, educació infantil i primària, curs 2010-2011 

 

Taula 15: Educació infantil (1r cicle). Centres, unitats, alumnat i personal educador  

Centres Unitats Alumnat  Personal 
educador  

 Total  
Llars 

d'infants  

Centres 
d'educació 

infantil 

Centres 
de 

primària 
Mixtes 1r 

cicle 
Mixtes 1r i 

2n cicle 

Educació 
infantil 
1r cicle Total Total 

Total  3 2 - 1 1 - 8 93 11 
sector 
públic  1 1 - - - - 5 56 8 
sector 
privat  2 1 - 1 1 - 3 37 3 

Font del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
 

Taula 16: Educació infantil (1r cicle), personal educador, total municipi 

 Total Tutors Directors  Altres 

Total 11 5 2 4 

Sector  públic  8 3 1 4 

sector privat  3 2 1 - 
Font del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

 

Taula 17: Educació infantil (1r cicle), alumnat per edats, total  municipi 

 Total Menys d'1 any 1 any 2 anys 
Total 93 9 39 45 

Sector  públic 56 8 20 28 
sector privat  37 1 19 17 

Font del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
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Taula 18: Educació infantil (2n cicle) i primària: centres, unitats, alumnat i personal 
docent  

Font del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

 

Taula 19: Educació infantil (2n cicle) i primària. Personal docent Gironella. 

 

Total 
personal 
docent 

Docent 
especialista 

d'infantil 

Docent 
generalista 

de 
primària 

Docent 
especialista 
de llengua 
estrangera 

Docent 
especialista 
de música 

Docent 
especialista 
d'educació 

física 

Docent 
de 

religió 

Docent 
especialista 
d'educació 

especial 

Altre 
personal 
docent 

Total 50 15 18 5 3 3 2 3 1 
sector  
 públic 28 7 12 2 2 2 1 2 - 
sector 
privat 

concertat  22 8 6 3 1 1 1 1 1 
Font del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

 

Taula 20: Educació infantil (2n cicle). Alumnat per edats Gironella. 

  
Total 2n cicle 

d'infantil (3-5 anys) 3 anys 4 anys 5 anys 

Total 148 54 47 47 

Sector públic 93 35 30 28 

sector privat concertat 55 19 17 19 

Font del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
 

Taula 21: Educació primària. Alumnat per cursos. Total Gironella. 
  Total Primer Segon Tercer Quart Cinquè Sisè 

Total 247 43 39 41 41 38 45 

Sector  públic 154 21 24 28 23 27 31 

sector privat 

concertat 93 22 15 13 18 11 14 

Font del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
 

 Centres Unitats Alumnat Personal docent 

 Total  

D'aquests 
exclusius 
d'infantil 

Educació 
infantil 
2n cicle 

Educació 
primària 

Educació 
infantil 
2n cicle 

Educació 
primària Total  

Docent 
especialista 

infantil 

Docent 
generalista 

primària Altres 

Total 3 -- 8 15 148 247 50 15 18 17 

sector 
 públic 2 - 5 9 93 154 28 7 12 9 
sector 
privat 

concertat  1 - 3 6 55 93 22 8 6 8 
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Taula: 22: Educació primària. Alumnat per edats. Total Gironella. 

  Total 6 anys 7 anys 8 anys 9 anys 10 anys 11 anys 12 anys 

13 anys i 

més 

Total 247 43 39 41 37 41 39 7 - 

sector 

 públic 154 21 24 28 19 30 27 5 - 

sector 

privat 

concertat 93 22 15 13 18 11 12 2 - 

Font del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
 

Cobertura escolar. Ensenyaments secundaris; curs 2010-2011. 

 

Taula 23: Centres, grups, alumnat i personal docent Gironella. 

 Centres 
Personal 

docent 
ESO Batxillerat CFGM CFGS 

 Total Total Grups Alumnat Grups Alumnat Grups Alumnat Grups Alumnat 

Total 

públic 1 33 8 193 4 89 - - - - 

Font del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
 

Cobertura escolar. Educació Secundària Obligatòria  ESO; curs 2010-2011. 

 

Taula 24: Centres, grups i alumnat Gironella 

 Centres Grups Alumnat 
Total públic 1 8 193 

Font del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
 

Taula 25: Alumnat per cursos. Total i noies Gironella 

 Total Noies 
 Total  Primer  Segon  Tercer  Quart  Total  Primer  Segon  Tercer  Quart  

Total  públic  193 45 53 55 40 91 17 30 28 16 
Font del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

 

Alumnat per edats. Total Gironella 

 Total 
12 

anys  
13 

anys 
14 

anys 
15 

anys 
16 

anys 
17 

anys 
18 

anys 
19 

anys 
20 anys i 

més 
Total  públic  193 44 48 44 49 7 1 - - - 

Font del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
 

Cobertura escolar. Batxillerat; curs 2010-2011 

 

Taula 26: Centres, grups i alumnat (Dades municipals) 

 Centres  Grups  Total  Noies  
Total públic  1 4 89 55 

Font del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya –curs 2011-2012 
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Taula 27: Alumnat per cursos. Total i noies Gironella 

Total Noies 

Total públic  Primer  Segon  Total  Primer  Segon  

89 48 41 55 33 22 
Font del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya –curs 2011-2012 

 

Taula 28: Alumnat per edats. Total i noies Gironella 

Total Noies 

Total  
públic  

16 
anys 

17 
anys 

18 
anys 

19 
anys 

20 anys 
i més Total 16 anys  17 anys  

18 
anys 

19 
anys  

20 anys i 
més 

89 43 40 5 1 - 55 30 22 3 - - 
Font del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya –curs 2011-2012 

 

A partir d’unes dades facilitades pel Departament d’Ensenyament, paral·lelament a 

aquesta diagnosi, s’ha pogut fer l’estudi sobre els fluxos de l’alumnat de Gironella, i 

s’ha pogut reconstruir la procedència de l’alumnat de Segon cicle d’Infantil, Primària, 

ESO, Batxillerat, CFGM i CFCS. 

 

També s’ha calculat la taxa bruta d’escolaritat de l’alumnat empadronat al municipi 

curs 2009-2010. Destaquem aquestes dades ja que s’observa que són bastant més 

altes comparades amb les de Catalunya. 

 

Taula 29: Taxa d’escolaritat 

%

Taxa bruta 
d'escolaritat 
municipal

Taxa escolaritat 
empadronats al 

municipi

Diferència respecte a 
Catalunya

Taxa 
escolaritat a 
Catalunya

Segon Cicle d'Infaltil 97,64 91,34 (91,34 - 96,1=) -4,76% 96,1
Primària 114,62 101,89 (101,89-97,6=) 4.29% 97,6

ESO 123,46 104,32 (104,32-102,4=) 1,92% 102,4
Batxillerat 87,64 68,54 (68,54-61,8=) 6,74% 61,8

CFGM 0,0 38,20 (38,20-33,4=) 4,80% 33,4
Post secundaria 87,64 106,74 (106,74-95,8=) 10,94% 95,8

CFGS 0,00 33,33 (33,33-31,2=) 2,13% 31,2  
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de mobilitat del Departament d’Ensenyament 

 

Taula 30: Ràtios curs 2010-2011 (Nombre d’alumnes que com a màxim es consideren 

adients en una unitat per aquell nivell escolar. Alumnes/unitats) 

  
Ràtios 
oficials 

Ràtios 
total 

Catalunya  

Ràtios 
total 

municipal  
Ràtio 

pública 
Ràtio 

privada  
Educació Infantil 1n cicle 8/13/20 13 10 11 9 

Educació Infantil 2n cicle 25 23 19 19 18 

Primària 25 23 16 17 16 

Educació Secundària 30 28 24 24 -- 

Batxillerat 35 28 22 22 -- 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
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Com podem observar el nombre d’alumnes per cicle és molt correcte en el cas de 

Gironella, aquesta dada és important perquè significa que les aules i el professorat té 

el numero d’alumnes adient per poder ensenyar.  

 

Taula 31: Taxes brutes escolaritat: % d’alumnes matriculats a un curs concret respecte 

la població de l’edat concreta que correspondria a aquell curs 

  

Taxes 
escolaritat 

bruta Catalunya  

Taxes 
escolaritat bruta 
total municipal 

Taxes 
escolaritat 

bruta pública 
Taxes escolaritat 

bruta privada 
Menys 1 any 10,09 15,25 13,56 1,69 

1 any 36,50 76,47 39,22 37,25 

2 anys 55,01 95,74 59,57 36,17 

Educació 
Infantil 2n cicle 

95,76 100,68 63,27 37,41 

Primària 97,52 112,79 70,32 42,47 

Educació 
Secundària 

102,3 58 58 -- 

Batxillerat 63 101 101 -- 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 

de Catalunya i dades de l’INDESCAT 

 

Recentment l’Ajuntament de Gironella, ha sol·licitat un estudi sobre l’etapa de 0 a 3. 

l’Informe ha estat elaborat per la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de 

Barcelona, el qual analitza l‘Educació Infantil de Primer Cicle (0 – 3) a partir de les 

dades 2011-2012 proporcionades per l’ajuntament. 

 

En la següent taula, es reflecteix el conjunt de centres d’Educació infantil de Primer 

Cicle a Gironella, identificant la titularitat, el nombre de places conveniades i el nivell 

d’ocupació dels diferents centres durant el curs 2011-12. 
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Taula 32: Nombre de places i ocupació per centres de Gironella. 

Font: Ajuntament de Gironella. Quadre de l’estudi sobre les Bressol de Gironella 

 

Taula 33: Ràtio escolarització a cada nivell de cada etapa. 

 públic  privat  

 places  alumnes  % places  alumnes  % 

P3 50 35 70 25 19 76 

P4 50 24 60 25 17 68 

P5 50 28 56 25 19 76 

  93   55  

1r 25 21 84 25 22 88 

2n 50 24 48 25 15 60 

3r 25 28 112 25 13 52 

4t 50 23 46 25 18 72 

5è 25 27 108 25 11 44 

6è 50 31 62 25 14 56 

 225 154  150 93  

1r ESO 60 45 75    

2n ESO 60 53 88    

3r ESO 60 55 92    

4t ESO 60 40 67    

 240 193     

1r Batx  70 48 69    

2n Batx  70 41 59    

 140 89     

Font elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya –Mapa Escolar,curs 2011-2012 i les dades del Departament d’Ensenyament  
 

                                                 
1 16 d’aquestes 41 places són les que estan a Els Bassacs, que ha estat planificat com un 
annex d’Estel 1. 

NOM CENTRE SUBVENCIÓ 
GENERALITAT TITULARITAT 

NOMBRE TOTAL DE 
PLACES SEGONS 

EDATS 

OCUPACIÓ 
CURS 11-12 SEGONS 

EDATS 
Horari 

Estel 1 
Centre 

actualment 
desocupat 

Municipal    411 - - - - - 

Estel  
Gironella 

Si Municipal 8 13 19 +19 59 5 17 15 37 8 a 19h 

Estel Bassacs 
(Annex Estel1) 

Si Municipal    16 - 9 7 16 8 a 17h 

EB  privada 
Viladomiu Nou 

Si 
Privada. 

Edifici cedit 
per l’ajunt. 

   30 - 8 9 17 8 a 18h 

Privada  
concertada 

La Anunciata 
Si Privada 8 13 19 40 8 11 11 30 8 a 19h 
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Com podem observar en el quadre en general hi ha suficients places respecte el total 

d’alumnes, només trobem en el cas de 3er i 5è un excés d’alumnes que quan passin al 

següent curs quedarà absorbit perquè hi ha més oferta de places. 

 
Taula 34: Centres, personal docent, unitats i alumnat matriculat de ensenyaments de 
règim especial 
 

Curs 2010-2011 

Arts plàstiques i disseny 

Territori Centres Personal docent  Grups Alumnat 

 Total Total 

Cicles 
formatius 
d'arts de 

grau mitjà 

Cicles 
formatius 
d'arts de 

grau 
superior 

Cicles 
formatius 
d'arts de 

grau mitjà 

Cicles 
formatius 
d'arts de 

grau 
superior 

Catalunya 28 817 51 215 933 4.753 
Berguedà 1 12 1 4 13 50 
Gironella 1 12 1 4 13 50 
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4.Mapa de recursos educatius: l’educació més enllà de l’escola 

 

Tots els municipis disposen de serveis, recursos i activitats que poden aportar un valor 

afegit a l'experiència educativa i vital dels infants, joves i de la ciutadania en general, 

aportant-los nous coneixements que facilitin els seus aprenentatges i una millor 

vinculació a l’entorn en què viuen.  

 

Recentment, la Diputació de Barcelona, ha posat a l'abast de tots els municipis de la 

província una eina de recull i gestió de la seva oferta de serveis, activitats i recursos, 

que els ajudi a vincular els diferents àmbits educatius amb l’escenari de coneixement 

que representa l’entorn, des d’una perspectiva inclusiva i integral de l’educació, que 

fomenti el capital i la cohesió social. Amb aquesta plataforma, mitjançant aquest enllaç 

http://entorneducatiu.diba.cat i amb el corresponent pas per l’accés restringit, (que 

prèviament s’ha de sol·licitar) Gironella podrà elaborar i mantenir de manera 

sistemàtica, actualitzat el seu mapa de recursos educatius.  

 

A la mateixa pàgina web es troba la guia de l’usuari, on queda explicat de manera 

clara i exhaustiva, el funcionament de l’eina i els seus apartats. Es pot consultar les 

ofertes educatives disponibles segons siguin: serveis, activitats i recursos. Cada una 

d’aquestes categories es divideix en altres de temàtica més específica, són 

subcategories d’activitats: cultura i art, medi ambient i paisatge, etc. Les ofertes donen 

la informació essencial que l’usuari necessita, com és el lloc on es realitza, a qui va 

adreçada, en quin horari, etc. 

 
A partir de la informació obtinguda per la web de Gironella s’han apuntat alguns dels 

recursos que ofereix el municipi:  

  
EQUIPAMENTS EDUCATIUS  

 

Infantil i primària: 

   Escola Anunciata   

   Llar d’infants municipal 

   Llars d’infants Viladomiu nou 

   Escola Gironella 

   Escola Sant Marc  

ESO, Batxillerat i formació Professional: 

   Institut Pere Fontdevila  

   Escola d’art i disseny Bergadà 
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EQUIPAMENTS CULTURALS  

 

Biblioteca Municipal de Gironella. Biblioteca compa rtida amb IES Gironella  

Servei de consulta i préstec, conferències, exposicions, vetllades infantils, etc. 

• Secció d'adults 

• Secció infantil i juvenil 

• Diaris i revistes 

• Col·lecció local 

• Vídeos 

Horari: de dilluns a divendres de 15:30h a 19:30h i dissabtes de 11:00h a 13:00h 

 

Bibliobús Pedraforca (zona del Berguedà) 

També es disposa d’un Bibliobús Pedraforca, del Servei de Biblioteca Mòbil de la 

Diputació de Barcelona, que en el seu recorregut comarcal s’atura a Gironella els 

dimecres de 10.30 a 13.00. Rep el suport de la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet de 

Berga. 

 

 

 

Punt Informació Juvenil 

La tècnica i el dinamitzador visiten l’institut un cop per setmana, coincidint amb les 

hores en què els estudiants no tenen classe. Si els joves necessiten més informació o 

una atenció més personalitzada, els deriven al Punt Jove, l’oficina municipal destinada 

a la joventut, que funciona des de fa més d’un any al carrer Pont Vell, 9, i que obre 

portes cada tarda de 5 a 7. El nou servei d’informació juvenil a l’institut s’ha fet en el 

marc del Programa Informació i Dinamització als Centres d’Educació Secundària 

(PIDCES), que impulsa la Diputació de Barcelona. 
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Casa Parroquial   

Disposa d’una sala per activitats culturals, teatre, jocs florals, concerts, actes literaris, 

etc.   

 

Local del Blat 

L'antic Local del Blat s'ha convertit en un espai cobert òptim per a la celebració de 

festes, fires i àpats. Es preveuen futures actuacions a la teulada i també una 

remodelació general. 

 

El Solc  

Actualment "El Solc" és la seu del Centre Alpí de Gironella i del Club Petanca, però 

amb l'ampliació de la petita sala interior, s'ha aconseguit un espai més gran ideal per a 

petites reunions, xerrades, col·loquis, audiovisuals de grups i entitats, i altres activitats 

culturals, de lleure, lúdiques, esportives i formatives. 

 

 

 

Casal Cultural i Arxiu Històric del Pont Vell 

L’adequació del casal cultural permet la visita d'exposicions itinerants, i compta de 

forma permanent amb l'exposició de dos rellotges construïts a Gironella entre els anys 

1720 i 1750. Compta amb una sala per a reunions, xerrades, col·loquis, conferències 

etc., i un local annex ideal per a exposicions. Els pisos superiors del casal seran 

pròximament la seu de l'Arxiu Històric municipal. 

 

Casa Pairal Teixidor Bassacs   

L'antiga casa pairal dels fundadors de la colònia Bassacs acull actualment una 

exposició permanent sobre la història de la industrialització del Berguedà als segles 

XIX i XX: el tèxtil, la mineria, el carrilet i el món rural en són els temes principals. Una 

de les peces més importants és el teler tèxtil manual del s. XIX. El seu horari 



Projecte Educatiu de Gironella 

Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis d’Educació 33

d’obertura és de 11:00 a 14:00 hores, el segon diumenge de cada mes, excepte juliol i 

agost que resta obert tots els caps de setmana. 

 

 

Farmàcia Homs 

La restauració duta a terme a l'antiga Farmàcia Homs permet fer-se una idea molt 

exacta de com era una farmàcia de finals del segle XIX. Aquesta farmàcia va ser 

fundada per Miquel Homs i Quer l'any 1877 i encara se'n conserva l'espai de 

dispensació amb tot el mobiliari, la decoració pictòrica original i una col·lecció de pots 

de ceràmica blanca amb els símbols de farmàcia: la serp i la copa. 

 

 

EQUIPAMENTS ESPORTIUS 

  

Pavelló poliesportiu municipal   

Està pensat fonamentalment per a la pràctica de totes les modalitats esportives de 

tipus "indoor". Però també és un espai cobert òptim per a festes i exhibicions. 

 

Piscina descoberta  



Projecte Educatiu de Gironella 

Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis d’Educació 34

Consta de dues piscines, una de 25x12'5m i la petita, pensada per fer activitats amb 

els més petits. 

 

Petanca  

Gironella disposa de 4 pistes de petanca situades a la plaça de l'Estació, i pistes a 

Viladomiu Nou.  

 

Paret d’escalada  

A la Font del Balç de Gironella trobem equipades amb preses artificials 6 vies 

d'escalada amb dificultats que oscil·len entre el V+ i el 6c. És una zona de dificultat 

més elevada que el rocòdrom de la plaça de l'Estació. Es troba situat a uns 50 metres 

del berenador/restaurant de la Font del Balç. 

 

Rocòdrom  

El rocòdrom de la plaça de l'Estació està construït de manera artificial però és molt 

difícil diferenciar-lo de la roca natural. Està pensat per iniciar-se a l'escalada i permet 

fer pràctiques de ràpel i altres maniobres amb cordes. També permet la pràctica del 

boulder. 

  

Camp de futbol 

Es disposa d’un camp de futbol de mesures reglamentàries. 

 

Camp de futbol-7 

A la zona esportiva també hi ha un camp de futbol per a la pràctica del futbol-7. 

 

Tres pistes de tennis exteriors 

Es disposa de tres pistes de tenis a la zona esportiva. 

 

PARCS I ZONES DE LLEURE 

 

Entre els parcs i zones de lleure a l’aire lliure destaquen de manera especial les 

següents: 

• Font de l’Ermita  

• Font del Balç  

• Mirador del Cap del Pla  

• Parc del riu de Gironella  

• Plaça de Cal Bassacs  
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• Plaça de l’Estació  

• Racó d’en Paco  

• Rescloses  

 

ACTIVITATS 

 

Més enllà dels equipaments a Gironella es desenvolupen un seguit d’activitats que 

tenen o poden tenir una dimensió educativa i que per tant cal tenir en compte. Entre 

aquestes destaquem de manera especial: 

 

ÀMBIT EDUCATIU 

 

Escola d’art i disseny Bergadà:  

Realitza cursos de: 3D StudioMax, Modelat 3D, Dibuix tècnic, Restauració del moble, 

Pintura i dibuix, Ceràmica, tècniques manuals de creació, Producció cinematogràfica 

low cost, video HD -FINAL CUT, Video-Photoshop CS, Iniciació, Fotografia digital. 

http://www.eadbergueda.cat/  

 

Des de l’Escola d’art i disseny del berguedà es realitzen diferents estudis de grau mig i 

superior: 

 

- Grau superior 

 

o Projectes i direcció d’obres de decoració 

Promou la capacitat per analitzar i desenvolupar els projectes d’obres de decoració, 

valorar en cada treball els aspectes plàstics, artístics, tècnics, organitzatius i 

econòmics i investiga les formes, els materials, les tècniques i els processos artístics 

relacionats amb la decoració. 

  

o Ceràmica artística 

Proporciona els coneixements necessaris per investigar materials, formes, acabats i 

decoracions per tal d’assolir resultats personalitzats, a més de realitzar projectes 

ceràmics. 

 

o Fotografia artística 

Proporciona una formació que permet expressar-se en el llenguatge fotogràfic, 

desenvolupar les funcions tècniques, expressives i operatives de la fotografia i 

conèixer-ne els estris i els mitjans materials. 
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o Arquitectura efímera 

Capacita per desenvolupar els processos de la projecció de l'arquitectura efímera, i 

dirigir i coordinar el projecte i realitzar els treballs. 

 

- Grau mig 

 

Art final de disseny gràfic 

Facilita un nivell de coneixements que permeten desenvolupar els projectes fins a 

arribar a formalitzar els originals, a partir de l’ús de l’ordinador com a eina principal de 

treball, i usar amb propietat la terminologia, la simbologia i altres elements 

comunicatius del disseny gràfic. 

 

Altres  

També organitza tallers monogràfics, com taller d’escenografia o el Taller de Jardineria 

adaptada a l’arquitectura efímera. 

 

ÀMBIT DE PROMOCIÓ DE LA SALUT 

 

Casal de Gent Gran de Gironella 

En el Casal de la Gent Gran hi ha: una aula d’informàtica, dos espais per als serveis 

de podologia i perruqueria, una sala polivalent, una sala d’audiovisuals i dues petites 

aules més. A fora, hi ha un parc de salut. 

 

En el Casal s’organitzen activitats lúdiques, formació permanent i la promoció d’hàbits 

de vida saludables de la gent gran i de la ciutadania del municipi de Gironella. Durant 

l’any 2011 es van realitzar activitats de: lectura, anglès, francès, informàtica, gimnàs, 

costura, gimnàstica dolça, conversa, tai-txi, xerrades, etc.  
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Residència Sant Roc  

La Fundació Residència Sant Roc compta amb un gimnàs, una sala d’audiovisuals i 

una altra per fer-hi teràpia ocupacional. La unitat de teràpies físiques i cognitives 

permet treballar la rehabilitació destinada a les persones grans, així com les seves 

condicions físiques, psíquiques i socials. Els serveis es destinen als residents, als 

usuaris del centre de dia i també a la gent gran de Gironella en general, ja que es fan 

serveis externs i tallers oberts al conjunt de la població.  

 

Els alumnes de les escoles de Gironella aprenen a m enjar saludable  

Els tres centres d’educació infantil i primària de Gironella han organitzat tallers i 

activitats perquè els alumnes aprenguin a menjar d’una manera saludable. Els 

alumnes de P5 de les escoles Anunciata i Sant Marc han fet un taller participatiu a 

través de la narració d’un conte sobre la importància de menjar fruita. Els de cicle 

inicial, mitjà i superior d’aquests centres i també els de l’escola pública Gironella han 

fet tallers adaptats a cada edat sobre el menjar sa, i han après les bases d’una dieta 

equilibrada amb jocs i petites representacions teatrals. I, a l’escola Gironella, també 

s’han ofert unes sessions de formació sobre higiene postural. Els tallers, els ofereix a 

les escoles la Diputació de Barcelona. 

* Cada tarda hi ha la sala del casal per fer-hi trobades, l’espai de lectura i informàtica lliure (fora de 

l’horari dels cursos). 
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ÀMBIT DE MEDI AMBIENT I PAISATGE, HISTÒRIA I PATRIM ONI 

 

Colònia de Viladomiu Nou. Consorci Parc fluvial del  Llobregat 

Realitza visites a la Colònia de Viladomiu Nou organitzades per el  Consorci Parc 

fluvial del Llobregat.  L’objectiu és donar a conèixer els tresors del riu Llobregat per 

això es realitza un itinerari del riu a Viladomiu Vell. També es realitza la visita a la 

Torre de l'Amo de Viladomiu Nou  i la visita al Centre d'interpretació de l'Església 

de Cal Pons  per donar a conèixer les colònies tèxtils. Són visites teatralitzades a la 

Torre de l'Amo de Viladomiu Nou, al Centre d'interpretació de l'Església de Cal Pons i 

passejada al Bosquet de Cal Pons. Es realitzen crèdits de síntesi i estades educatives. 

 

ÀMBIT DE CIUTADANIA 

 

Educació viària als centres educatius 

Gironella organitzar cursos de mobilitat als centres escolars. Es tracta d’uns tallers que 

compten amb la participació dels Mossos d’Esquadra i el Servei Català de Trànsit 

destinats als infants i joves. Els alumnes fan classes de mobilitat i seguretat i 

posteriorment poden posar en pràctica els conceptes apresos en un circuit de 

bicicletes. 

 

ÀMBIT DE L’ESPORT I EL LLEURE 

 

Festa de l’Esport  

Més enllà de les activitats que es desenvolupen en els diferents equipaments esportius 

de Gironella de manera regular es realitza la Festa de l’Esport. 

 

RECURSOS 

 

Aquesta categoria comprèn els recursos materials i/o econòmics que s’ofereixen als 

membres de la comunitat educativa (maletes educatives, espais o instal·lacions per 

realitzar activitats, oferta de beques, etc.). Entre d’altres destaquen: 

• Subvencions i ajuts local. 

• Suport als aprenentatges  

• Per al desenvolupament d'activitats al centre   

• Suport a les AMPA   

• Altres  
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ENTITATS DE GIRONELLA 

 

Val a dir que Gironella compte amb un gran nombre d’entitats, moltes de les quals 

desenvolupen activitats i accions que tenen una dimensió educativa. A continuació es 

recullen totes les entitats del municipi per sectors temàtics: 

 

Associacions veïnals 

o Associació de Veïns Barri Església 

o Associació de Veïns Barriada Bassacs 

o Associació de Veïns Cal Blau 

o Associació de Veïns Cal Ramons 

o Associació de Veïns Cap del Pla 

o Associació de Veïns de Viladomiu Nou 

o Associació de Veïns “Sant Marc”. Viladomiu Vell 

o Associació Veïns Font dels Torracs 

 

Associacions culturals 

o Agrupació Fotogràfica de Gironella 

o Amics de l’Almorratxa 

o Associació Cultural El Vilatà 

o Banda de cornetes i tambors 

o Colla de Geganters Gironella-Viladomiu 

o Coordinadora Carnestoltes de Gironella 

o Coral Estel 

o Coral V-9 

o Dau Decisiu 

o Grallers Viladomiu Nou 

o Grup Teatre La Gresca 

 

Associacions de l’àmbit educatiu 

o AMPA Alumnes Col·legi Anunciata 

o AMPA Alumnes Bassacs 

o AMPA Alumnes Escola Pública Gironella 

o AMPA Alumnes Institut d’Ensenyament Secundari 

o AMPA Viladomiu nou 

 

Associacions esportives 

o Centre Alpí de Gironella 
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o Club Atlètic Gironella 

o Club Atletisme 

o Club Bàsquet Viladomiu 

o Club Dards Arsenal 

o Club de Tennis 

o Club Futbol Sala Gironella 

o Club Petanca Gironella 

o Club Petanca Viladomiu Nou 

o Escuderia Gironella 

o Esport Ciclista de Gironella 

o Gimnàs Sabs 

o Penya Blaugrana 

o Societat de Pescadors Esportius Baix Berguedà 

o Unió Ocellaire de Gironella 

 

Associacions socials 

o Arada 

o Assemblea local de la Creu Roja 

o Càrites Parroquial 

 

Altres associacions 

o Agrupament Escolta Sebastià Montraveta 

o Associació de Comerciants de Gironella 

o Associació de Jubilats i Pensionistes “Gerundella” 

o Cooperativa Bassacs 

o Cos de Bombers Voluntaris 
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5. Mapa de visions: percepcions dels diferents agen ts 

 

En aquest apartat es recullen les opinions i visions de les diferents persones que han 

participat durant el treball de camp de la diagnosi. S’han ordenat per àmbits temàtics: 

 

A. El poble i la seva gent 

 
A.1. La vida municipal  

 

Participació, compromís i col·laboració de les pers ones 

 

Es destaca positivament que hi ha un grup reduït de veïns i veïnes de Gironella que 

s’implica molt  en la vida social del municipi. S’observa que entre els veïns i veïnes 

que hi ha una certa relació i coneixement mutu hi ha força col·laboració, això provoca 

que sovint sigui la mateixa gent la que es mobilitza en les activitats de Gironella. Però 

a la majoria de la gent els costa  implicar-se en les coses del poble si no rep alguna 

cosa a canvi. Aquesta desafecció afecta tant a nivell de pares i mares, com a membres 

d’entitats i els mateixos veïns i veïnes.  

 

La gent jove 

 

Preocupa força el fet que una part de la gent jove marxi fora el municipi per 

estudiar  i que una bona part d’aquests, la sensació és que no tornen. Aquest es 

considera un dels motius de que hi hagi poca gent jove vivint al poble. Això es percep 

com un problema perquè es considera que aquesta franja d’edat és molt important per 

a la vida social de qualsevol municipi, fins i tot, hi ha qui arriba a parlar de l’existència 

d’una certa “generació perduda” pel que fa a la participació activa en el municipi. 

 

La informació  

 

Les mancances a nivell informatiu del que es fa a Gironella és un dels principals punts 

febles detectats. En alguns casos la manca d’informació  fa que la gent no conegui 

les activitats que es fan. La sensació general és que a Gironella es realitzen força 

activitats, tant des de l’ajuntament com des de les entitats i els centres educatius, però 

la gent no se n’assabenta.  
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Aquesta manca d’informació també dificulta la coordinació  per evitar solapar actes, 

etc. La manca de comunicació es dóna a diferents nivells; entre l’ajuntament i les 

entitats; entre l’ajuntament i la ciutadania; entre les entitats entre si; i entre les entitats i 

la ciutadania. Això fa que la informació no circuli prou bé i que no s’aprofitin prou els 

recursos i les activitats que es realitzen al poble.  

 

No obstant, com a punt fort, es destaquen les xarxes socials telemàtiques  com una 

eina que ja està ajudant a difondre i informar, si bé s’assenyala que encara es pot 

aprofitar millor. També s’apunta com a fortalesa l’existència del web Gironella Educa, 

com un element que centralitza la informació referent a l’educació al poble. De la 

mateixa manera, tot i existir l’agenda de l’ajuntament, no acaba de ser utilitzada per 

part de les entitats, en aquest sentit, es proposa fer un major ús de la web per fer 

difusió dels actes que es fan al poble o promoure un Butlletí informatiu. 

 

A.2. El paper educador dels diferents agents 

 

La implicació de les famílies en l’educació dels se us fills 

 

Tot i que hi ha pares i mares que es preocupen molt per l’educació dels seus fills, hi ha 

un volum molt important de famílies que no s’impliquen  prou  en l’educació dels 

seus fills. Aquesta manca d’implicació es veu reflectida en la poca assistència de 

persones a les xerrades educatives o informatives que es realitzen a Gironella. Es 

considera fonamental educar als pares i mares en la seva funció parental.  

 

El Consell Escolar Municipal  

 

Es valora com un punt fort l’existència del Consell Escolar Municipal  com espai on 

hi són totes les persones i col·lectius vinculats amb l’ensenyament al municipi, i això 

permet el contacte i el coneixement mutu. D’altra banda, però, també s’assenyala que 

potser el Consell és massa rígid en el seu funcionament. Es considera que caldria 

fomentar el seu dinamisme i debatre més les coses i els projectes, de manera que 

sigui un espai de treball conjunt i no només un espai informatiu del què han decidit els 

responsables polítics municipals. 
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A.3. Els valors i la convivència 

 

Els valors i el civisme  

 

Alguns comportaments i maneres de fer de la ciutadania preocupen des d’una 

perspectiva educativa. Fins i tot, es destaquen alguns comportaments incívics , 

especialment relacionats amb la tinença d’animals domèstics, la conducció i l’ús de 

l’espai públic. Aquest fet contrasta en que en molts casos hi ha força exigència 

respecte els altres i poca autoexigència . 

 

A més, es destaca una certa falta de compromís de la ciutadania  envers ho públic i 

poca responsabilitat  en general. Per tot això es valora necessari treballar en 

l’educació en valors i avançar cap a una ciutadania més conscienciada i més cívica. 

S’apunta com a alternativa i estratègia a explorar el fet de premiar o bonificar els bons 

comportaments, encara que sigui de manera simbòlica. En aquesta línia, ja es realitza 

una bonificació de les taxes a la gent que va a la deixalleria i realitza correctament la 

recollida selectiva. 

 

Hi ha la sensació que en general la gent exigeix molt a l’administració  però després 

col·labora molt poc. Això es veu reflectit, per exemple, en temes de recollida selectiva, 

en el comportament a l’hora de conduir, en el manteniment dels espais municipals 

cedits, etc. Hi ha gent que considera que pagar impostos li dóna dret a fer un mal ús 

dels serveis públics. 

 

Creixement accelerat dels joves i creixent individu alisme 

 

Es destaca que actualment els joves creixen d’una manera molt accelerada , i això 

fa que quan passen de l’Escola a l’Institut la sensació és que ja ho han viscut tot i que 

sembli que perdin el civisme i els valors que han adquirit durant la primària. A més, hi 

ha qui considera que hi ha una tendència a formar persones molt individualistes . 

S’assenyala que els nens i nenes ja no juguen junts al carrer compartint joguines i 

activitats, sinó que la majoria es tanca a casa.  

 

Per altra banda, la manca de llocs de treball i l’abandonament formatiu fa que hi hagi 

força joves desocupats sense tenir cap activitat a realitzar, ni estudiar ni treballar, i 

amb poca motivació personal i expectatives vitals. 
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La integració de col·lectius de persones immigrades  

 

La diversitat cultural de Gironella  es valora positivament ja que comptar amb gent 

de diferents orígens culturals enriqueix la comunitat. Tot i aquesta valoració positiva 

s’assenyala que manca un programa i activitats per fomentar la inte rrelació 

cultural  perquè s’observa que la implicació i la integració en la vida municipal d’alguns 

col·lectius de persones immigrants és més aviat escassa, no participen gaire de les 

entitats, les activitats que es realitzen al poble, etc. Tanmateix, també es comenta que 

el poble de Gironella com a poble d’acollida també pot arribar a ser una mica tancat i 

això potser tampoc no facilita gaire la integració de les persones nouvingudes.  

 

Més enllà d’aquesta manca d’integració es comenta que hi ha elements positius en 

relació amb els col·lectius de persones immigrants i a la seva implicació en el municipi. 

Així, es destaca positivament l’escolarització i el treball de les entitats com a  

factors d’integració . Es subratllen algunes activitats de coneixement, alfabetització, 

etc. que s’han impulsat des de les AMPA, l’ajuntament, etc. i que contribueixen a 

millorar aquesta integració. També s’han realitzat trobades gastronòmiques que han 

funcionat bé, cursos de cuina organitzats des de l’Escola Gironella com a activitat 

intercultural. S’apunta que la iniciativa de les parelles lingüístiques va començar força 

bé però que darrerament s’ha aturat una mica. 

 

S’assenyala que cal seguir incidint en aquesta línia de treball perquè tot i que no hi ha 

conflicte , no s’aprofita tota la riquesa i potencial cultural de les persones que viuen a 

Gironella. Es fa referència a la importància de treballar amb els pares i mares, i 

especialment amb les mares, d’alumnes escolaritzats d’origen immigrat com una via 

per arribar a aquestes famílies i incorporant-les a la vida social del municipi. 

 

Les tradicions, festes i elements identitaris de Gi ronella 

 

Es valoren positivament les tradicions i festes que es realitzen a Gironella, com la 

diada de l’Onze de setembre , com a element identitari i cohesionador del municipi. 

També es destaca la Cançó de Gironella  com un element cultural important. Aquesta 

cançó té un important valor com a referent identitari i, a més, també té una dimensió 

educativa. Es treballa a les escoles i tothom la coneix. 
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A.4. El poble i el seu entorn 

 

La grandària de Gironella  

 

El fet de ser un poble petit , d’aproximadament 5.000 habitants, facilita que la relació 

entre les persones sigui molt propera . Els veïns i veïnes perceben els referents 

municipals com a persones accessibles per parlar quan ho necessiten i a la inversa, 

els veïns i veïnes també s’escolten les observacions i comentaris dels professionals 

municipals. Tot i el respecte mutu que hi ha, la proximitat i relació quotidiana entre els 

professionals, els referents polítics i la ciutadania també genera dificultats a l’hora 

d’emetre judicis i evitar els prejudicis ja que tothom es coneix. 

 

L’entorn com a valor educatiu 

 

Es valora positivament l’entorn del municipi com un recurs amb un valor educatiu 

important que altres municipis no disposen. Aquest entorn rural i natural és bo  per 

educar-se i per desenvolupar el coneixement de l’entorn natural. A més, aquest entorn 

permet realitzar activitats lúdiques a l’aire lliure, especialment esportives, amb total 

seguretat. Tot i això, es considera que no s’aprofita prou, ja que si bé sí que hi ha 

persones que en fa un bon ús, molta altra gent no ho acaba d’aprofitar. 

 

La sensibilitat ambiental 

 

Es percep en general una manca de sensibilitat ambiental  al municipi. Si bé es 

destaca que hi ha un acord a nivell de pacte d’alcaldes per promoure la sostenibilitat a 

la comarca. 

 

Els camins escolars 

 

S’assenyala la manca d’itineraris i camins escolars   que connectin les diferents 

zones del municipi amb els centres educatius per així millorar i garantir la mobilitat i el 

desplaçament a peu segur dels infants i adolescents als seus centres educatius. 

 

El transport públic de connexió amb altres municipi s  

 

Es considera que la comunicació en transport públic amb la resta de mun icipis de 

la comarca és de baixa qualitat , amb preus cars i freqüències de pas baixes. La 
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manca d’una bona xarxa de transport públic que comuniqui Gironella amb el seu 

entorn més immediat genera dificultats als alumnes que s’han de desplaçar per 

realitzar els seus estudis, fet que condiciona molt la seva continuïtat formativa. A més, 

els horaris no encaixen amb els de les entrades i sortides dels centres de formació. En 

aquest sentit, seria bo coordinar els horaris dels autobusos amb la formació 

postobligatòria per no dependre del vehicle privat, o força a anar a viure a altres 

municipis. 

 

B. L’educació a l’escola 

 

B.1. Oferta escolar 

 

L’oferta d’educació infantil, primària i secundària  

 

Es destaca que hi ha força oferta educativa al municipi  a nivell d’educació infantil, 

primària i secundaria. És a dir, hi ha una oferta educativa per a totes les etapes vitals 

de la persona: llar d’infants, escola de primària, ESO i Batxillerat. A més, les ràtios 

d’alumnes per centres escolars no estan saturats. En aquest sentit, es valora 

positivament que hi hagi tant oferta pública com privada, que va des de l’escola 

bressol fins al batxillerat perquè dona marge d’elecció als pares i mares.  

 

Els recursos per a nens i nenes amb dificultats  

 

Malgrat la bona valoració de la tasca que es realitza dels centres educatius, s’observa 

una manca de recursos per donar suport als alumnes amb més dificultats . Aquest 

fet és especialment preocupant en la mesura que cada cop hi ha més alumnes amb 

dificultats i el Departament d’Ensenyament hi destina menys recursos. 

 

L’Escola d’Art i Disseny del Berguedà  

 

La presència de l’Escola d’Art i Disseny del Berguedà a Gironella també és una 

fortalesa, tant per la tasca que realitza , com pel fet de que alguna entitat pot utilitzar 

els seus espais com, per exemple, La Coral. L’Escola d’Art desenvolupa tot un seguit 

de formacions molt interessants, tot i que hi ha qui considera que el seu preu és força 

elevat i, en general, és més utilitzada per persones de la resta de la comarca que no 

pas per gent de Gironella. 

 



Projecte Educatiu de Gironella 

Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis d’Educació 47

L’oferta de cicles formatius 

 

Una mancança en la que hi ha un gran consens, és el fet de no disposar de cicles 

formatius de grau mitja i superior al poble , fet que obliga als joves a anar a estudiar 

a altres municipis. A més, degut a que el transport públic amb els municipis de l’entorn 

no és massa eficient, per una freqüència de pas molt baixa i uns horaris que no 

encaixen amb les hores d’entrada i sortida de les aules, provoca que l’accés a aquesta 

oferta formativa sigui més difícil. Això dificulta la continuïtat dels estudis a molts joves, i 

provoca que molts hagin de marxar fora del poble a estudiar, i això pot comportar que 

es desvinculin de la vida del municipi, i fins i tot, que a la llarga es quedin a viure a fora 

de Gironella.  

 

B.2. Equipaments escolars 

 

Les instal·lacions escolars 

 

Tot i que es destaca en positiu la bona cobertura de l’educació obligatòria i 

postobligatòria, pel que fa a l’estat de les instal·lacions la situació és valora millorable. 

Es comenta que hi ha instal·lacions escolars que caldria millorar , llevat de l’Institut 

i l’Escola Bressol que estan molt bé.  

 

B.3. Equips i dinàmica interna 

 

El funcionament i coordinació dels centres d’educac ió primària i secundària 

 

Es valora molt positivament el funcionament de les escoles de Gironella en el sentit 

que es realitza una bona tasca i els alumnes surten cor rectament formats . A més, 

es destaca que hi ha una relació fluida entre els diferents centres educatius: entre les 

escoles i l’institut, entre l’institut i l’escola d’Art, etc. Així, per exemple, des de l’institut 

s’organitza una gimcana per donar a conèixer el centre, es presenten projectes del 

centre a les escoles i s’organitzen obres de teatre. 

 

Tot i aquesta bona relació que hi ha entre escoles i instituts, hi ha algunes diferències 

de criteris  que es perceben com a aspectes a treballar. Des de l’escola, s’intenta 

donar tot el suport que l’alumne necessita i es treballa aquest element amb els pares. 

En canvi des de l´Institut el criteri és que l’alumne s’ha d’espavilar i ha de solucionar 

les seves problemàtiques ell sol. Es valora que aquest canvi és poc progressiu i que 
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pot ser caldria una major coordinació entre centres, perquè “entre 6è de primària i 1er 

d´ESO, només hi ha un estiu”. 

 

Es considera que hi ha poca coordinació i comunicació entre les escoles i no s’acaba 

de percebre la continuïtat del pas de l’escola a l’ Institut . Això pot dificultar 

l’adaptació dels nens i els pares al canvi cap a l’Institut. A més, es percep que aquest 

és un moment vital en què els alumnes modifiquen els seus hàbits i comportaments i 

adopten conductes més transgressores, per tant, cal anar amb especial atenció. 

 

Les activitats conjuntes entre els diferents centre s educatius de Gironella  

 

Si bé s’assenyala positivament la relació que hi ha entre els diferents centres 

educatius, s’observa que cal potenciar més les activitats conjuntes entre el s 

centres . Es podrien compartir activitats extraescolars per ser més eficients. No 

obstant, també es destaca que actualment ja s’estan desenvolupant activitats 

conjuntes molt interessants que tenen un cert ressò i impacte en tot el municipi, com 

per exemple, el carnestoltes, el dia del medi ambient i el teatre en anglès. 

 

La coordinació entre els centres educatius i els ag ents socials de Gironella 

 

Hi ha bona relació  entre els centres educatius de Gironella, l’ajuntament i les entitats 

del municipi. Això es veu reflectit en les activitats conjuntes que es realitzen: els infants 

de Parvulari de l’escola pública cada any van a la Residència d’avis Sant Roc a fer el  

pessebre que munten, el concurs de dibuix, la Coral de l’Institut va a cantar al Casal de 

la gent gran, també es col·labora amb l’Associació Arada (alzheimer), etc. També 

s’observa una bona tasca de coordinació entre els equips docents dels centres 

educatius i l’àrea de serveis socials municipal, a través de les Comissions Socials dels 

diferents centres. Aquestes comissions són espais que permeten treballar 

conjuntament els casos concrets que es detecta que requereixen un suport específic. 

 

La implicació dels equips docents  

 

Finalment, es destaca la importància d’oferir una bona educació des de ben petits. En 

aquest sentit, l’escola és un agent clau, tot i que també ho és, evidentment, la família i 

altres agents educatius. Per això cal assegurar una bona qualitat educativa des dels 

primers anys. S’apunta que les escoles tenen recursos humans suficients, a nivell 

quantitatiu i qualitatiu , però potser es podria millorar en la implicació d’algunes 

persones dels equips docents amb els propis centres i el municipi en general.  
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B.4. Les associacions de pares i mares (AMPA) 

 

Les AMPA 

 

Es valora molt positivament la tasca que fan les AMPA  perquè fan molta feina i això 

repercuteix positivament en els alumnes i en el conjunt del municipi. Tanmateix, com a 

element a millorar s’observa la necessitat d’una major coordinació entre elles. 

 

C.  L’educació més enllà de l’escola 

 

La creativitat 

 

Es percep una cerca manca d’idees a nivell general de la societat . Es planteja que 

a l’hora de pensar, manquen idees noves, creativitat, capacitat per pensar alternatives 

i coses diferents.  El fet que molta gent jove marxi a fora per estudiar i sovint no tornin 

per la manca de feina, provoca que es perdin les idees més innovadores. Es considera 

que caldria anar a buscar aquest talent per aconseguir aquestes idees noves que el 

poble necessita. 

 

La cultura musical 

 

Es destaca que Gironella és un municipi amb una forta cultura musical . Hi ha molta 

tradició de grups musicals, ja des dels anys setanta, i encara avui hi ha força grups i 

activitat musical. 

 

C.1 L’Ajuntament 

 

La voluntat de l’ajuntament  vers el Projecte Educa tiu de Gironella 

 

Es destaca la voluntat explícita de l’ajuntament de desenvolupar el Projecte 

Educatiu del municipi . Aquesta voluntat és especialment important en un projecte 

que es basa en la implicació i la participació dels diferents agents educatius, i que, per 

tant, necessita un lideratge municipal important, i una voluntat ferma de que l’educació 

vagi més enllà de la tasca que es realitza als centres d’ensenyament. 
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C.2 Les entitats 

 

Les entitats del poble 

 

A Gironella hi ha moltes entitats , i són molt actives  realitzant activitats. Les 

associacions de veïns  són potents i tenen una bona representació veïnal. No obstant, 

es considera que aquestes entitats se centren molt en el seu barri o àmbit d’actuació 

concret, i això és positiu, però pot ser seria bo que s’impliquessin més en d’altres 

temes generals de tota Gironella. 

 

L’Agrupament Escolta  realitza una important tasca amb els infants i joves del 

municipi, tant en les activitats que realitza el dissabte com les que es realitzen a l’estiu. 

També es valora molt positivament el paper que juga l’Associació Cultural la Font  

del Balç  com un espai de referència d’activitats d’oci cultural. Un altre entitat 

destacada és  l’Associació de Comerciants de Gironella  perquè s’implica de manera 

molt activa en activitats que es realitzen al municipi. Pel que fa a les activitats 

esportives es valoren positivament en general, tot i que la sensació és que es potencia 

molt el futbol i poc els esports minoritaris. 

 

La coordinació entre entitats 

 

A Gironella hi ha moltes entitats i associacions que fan moltes activitats i són força 

dinàmiques. No obstant, hi ha una certa manca de coordinació entre elles . 

Cadascuna treballa de manera força autònoma, organitza l’activitat que li agrada però 

sense vincular-se a altres entitats, i això fa que, a vegades se solapin activitats, i no 

s’aprofitin tots els recursos que ofereix Gironella. En aquest sentit, s’observa una 

manca de coordinació entre elles, que si es donés permetria optimitzar esforços i 

aprofitar millorar els recursos. 

 

Tot i això, també s’apunta que hi ha determinades activitats o esdeveniments on sí que 

hi ha col·laboració entre entitats, com són: l’11 de setembre  on participen, 

l’ajuntament, els Diables de Puig-Reig, el Gimnàs SAABS, la Coral AV9, els Tambors, 

els Grallers de Viladomiu, el Centre el Pi, els Bombers, etc; o el Pessebre Vivent , on 

participen, l’Agrupament Escolta, l’Associació de Veïns del Barri de l’Església, el grup 

de Teatre La Gresca, la Coral Estel, els Bombers, i les AMPA de les escoles 

Anunciata, Gironella i Sant Marc. 
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La col·laboració entre les entitats i l’ajuntament  

 

Finalment, es valora positivament la relació que hi ha entre les entitats i 

l’ajuntament , ja que aquest ofereix tot el seu suport a les entitats, cedint espais, 

facilitant materials i serveis, etc. Per exemple, cedeix el Blat o les piscines quan algú 

ho demana. Un altre tema són els ajuts econòmics, però s’entén que l’ajuntament 

ofereix el que està al seu abast, i és molt accessibles i sempre està a la disposició de 

la gent que vol organitzar coses o necessita algun suport o ajuda. 

 

C.3 Els equipaments i serveis 

 

El Casal d’Avis 

 

El Casal d’avis és un dels espais més ben valorats a Gironella . Es destaca 

positivament tant el paper que desenvolupa, com les activitats que realitza, 

especialment aquelles de caire intergeneracional. No obstant, com a principal 

mancança s’assenyala la poca implicació dels propis usuaris en el funcionament i la 

dinamització del Casal. També es lamenta el fet de que la persona encarregada de la 

dinamització estigui contractada a través d’un pla d’ocupació, fet que no permet la 

continuïtat en la seva tasca en la mesura que els contractes són de sis mesos i no es 

poden renovar. 

 

El Punt Jove i els punts de connexió a Internet 

 

El fet de que Gironella disposi de punts de connexió a Internet lliure en espais com la 

Biblioteca  o el Punt Jove  està molt bé perquè són espais de referència per als joves, 

tot i que es destaca també que els dos espais tenen moltes limitacions d’espai i 

horaris. El Punt Jove és un espai molt reduït i no funciona com un espai de trobada 

dinamitzat on els joves es puguin reunir, desenvolupar les seves activitats, i on es 

puguin treballar conductes i acompanyar-los en el seu procés de maduració personal, 

ja que només es pot utilitzar com a punt de connexió a internet i poca cosa més.  

 

A més, el Punt Jove disposa d’un dinamitzador que es contracta amb un pla 

d’ocupació que té una durada de sis mesos, això dificulta molt aconseguir una 

continuïtat en la seva tasca, perquè de la mateixa manera que en el cas del Casal 

aquest no es pot renovar. 
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Manca d’espais adequats per a realitzar algunes act ivitats 

 

Es destaca que un dels punts febles a nivell d’equipaments a Gironella és la manca 

d’un centre cívic  on poder realitzar activitats diverses i com espai de referència per 

als veïns i veïnes del poble. Per altra banda, tot i disposar d’una sala polivalent , el 

grup de teatre no disposa d’un teatre , fet que dificulta la realització de la seva 

activitat en les condicions més idònies.  

 

També s’apunta com a mancança a Gironella el fet de no disposar d’una biblioteca 

adequada a totes les franges d’edat . La biblioteca actual no té totes les condicions 

desitjables, per exemple, no hi ha cap espai específic per infants a la biblioteca (taula, 

cadires, catifa, etc.), tampoc disposa de contes per infants que encara no saben llegir 

ni amb lletra de pal pels que comencen. I no hi ha serveis com l'hora del conte pensant 

també per aquesta franja d'edat. 

 

Tot i disposar d’un gran pavelló a Gironella , hi ha qui considera que manquen zones 

on poder jugar a l’espai públic , si bé, trobem pistes a Cal Bassacs, a Cal Blau i a la 

Plaça de l’Estació, però per exemple, no hi ha al barri de la Font dels Torracs. En 

aquest sentit, hi ha qui destaca que tampoc es pot pretendre disposar d’espais en tots 

els barris del poble, i que en tot cas, s’ha de vetllar per tenir una bona distribució pel 

territori i un bon accés. També s’apunten com a potencial espai d’ús col·lectiu els patis 

de les escoles fora de l’horari escolar i la zona de darrera de l’Escola d’Art i Disseny.  

 

Els espais per les entitats on poder realitzar acti vitats  

 

Tot i que en general a les entitats els manquen espais propis on poder realitzar 

adequadament les seves activitats , s’assenyala que quan una entitat o col·lectiu no 

disposa d’espais propis, sempre hi ha algun lloc que es pot utilitzar com, per exemple, 

la sala polivalent Espai del Blat . També es disposa d’un cert ventall d’espais privats 

on es realitzen activitats i es cedeixen quan es necessiten. Per exemple, el Bisbat ha 

cedit un local per cinc anys a l’Associació de Veïns de la Font dels Torracs a canvi de 

l’arranjament del mateix; l’Esquitx deixa espais; el Gimnàs Saabs ha cedit les dutxes 

per a activitats esportives; i a la Font del Balç es fan concerts i activitats culturals. 

 

L’estat dels equipaments 

 

Gironella  disposa de força espais que poden ser utilitzats  com un important recurs 

per al poble, però el fet d’estar inacabats o en mal estat no permet utilitzar-los amb tot 
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el seu potencial. Es posa com exemple, la piscina, l’escola pública o l’antiga caserna 

de la Guàrdia Civil com a equipaments públics, i el cinema com a equipament privat. 

També, es comenta que el Casal Parroquial només s’utilitza per a la catequesi i tot i 

que està en força mal estat, es podria aprofitar molt més, si des de la parròquia es 

cedís, sempre i quan complís amb les mínimes normes de seguretat. 

 

Els serveis sanitaris 

 

Finalment, es destaca com a element negatiu que s’han reestructurat alguns serveis 

sanitaris  i això ha suposat una disminució  en alguns serveis, com per exemple, la 

reducció d’un equip d’urgències de 24 hores. 

 

C.4 L’oferta formativa extraescolar   

 

Programes d’activitats extraescolars  

 

Es destaca positivament l’organització d’activitats extraescolars  en tots els centres 

educatius. A més, l’escola pública oferta les seves activitats extraescolar als altres 

centres del municipi, i en diverses activitats ja hi participen nens/es d’altres centres. 

 

Activitats d’expressió i creativitat a primària  

 

Es destaca que a les escoles bressol es realitza molta activitat d’expre ssió 

corporal  i creativitat però la sensació és que quan s’arriba a primària es deixen de 

realitzar aquest tipus d’activitats. S’assanyala que seria interessant fomentar-ho més 

enllà de l’assignatura de plàstica; al menys a través d’activitats extraescolars si no es 

pot fer en l’horari escolar. 

 

Escola de música o d’estudis musicals municipal 

 

Una altra mancança és el fet de no disposar d’una escola de música municipal , o si 

més no, d’estudis musicals municipals. 

 

La formació d’adults i la formació de català 

 

Com a punt feble s’assenyala la manca de formació d’adults a Gironella . Però es 

valora molt positivament el servei que s’ofereix a les persones nouvingudes a través 
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dels cursos de català, perquè també es realitza una tasca de coneixement de l’entorn i 

de socialització. Aquesta tasca està donant els seus fruits en la mesura que s’ha 

detectat que les famílies ja no utilitzen tant els seus fills i filles per fer de traductors/es 

quan han d’anar a la consulta del metge o allà on necessiten comunicar-se. També es 

destaquen les jornades de català a l’estiu, o les parelles lingüístiques. 

 

C.5 L’oferta lúdica extraescolar 

 

Les activitats per a la franja de 0 a 3 anys 

 

En general en les activitats que es realitzen el poble, tipus festes o fires, no hi ha cap 

activitat específica per a la franja d'edat de 0 a 3 anys , i això es considera una 

mancança important perquè això condiciona l’assistència de moltes famílies. 

 

L’oferta de lleure per a joves i adolescents 

 

S’assenyala com a feblesa la poca oferta de lleure per als adolescents i joves  del 

municipi que només troben en l’Agrupament Escolta i en els clubs esportius una 

alternativa de lleure. 

 

L’oferta d’activitats esportives 

 

S’observa que a Gironella el futbol mobilitza a moltes persones , però després hi ha 

molts altres esports minoritaris que no tenen tant suport i difu sió . Aquest fet pot 

generar que la gent que potencialment podria estar interessada en un esport no trobi 

facilitats per practicar-lo. A més, es destaca que en molts casos aquests esports tenen 

valors més educatius que no pas el futbol que és molt mediàtic però no sempre 

transmet uns valors positius. També es destaca que a Gironella hi ha poca oferta 

d’activitats esportives per a noies , només hi ha l’equip de futbol sala femení, però 

no hi ha cap altre activitat esportiva per a noies. 

 

L’educació en el lleure  

 

Un element que s’assenyala com un punt fort de Gironella és l’educació en el lleure. 

S’apunta que hi ha molta tradició d’educació en el lleure  i que encara avui és molt 

potent a través de l’Agrupament Escolta . 
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Les activitats d’estiu  

 

Es valoren positivament les activitats d’estiu  que es realitzen a la piscina  i a 

l’Agrupament Escolta. 

 

La Font del Balç 

 

Finalment, es destaca com a fortalesa pel municipi el fet de disposar d’un espai de 

referència i trobada per a totes les franges d’edat com és la Font del Balç . És un 

espai on es realitzen moltes activitats d’interès cultural i social: concerts, presentacions 

de disc, activitats gastronòmiques, exposicions, etc. 
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6. Cap un poble educador 

 

Fruit del treball de diagnosi realitzat s’han identificat tres grans eixos de treball amb 

algunes línies d’actuació a desenvolupar que s’exposen a continuació: 

 

1.  Civisme, convivència i dinamització associativa  i lúdica 

 
Respecte a la convivència  
 

� Treballar en l’educació en valors i avançar cap a una ciutadania més 

conscienciada i cívica.  

o Fomentar els comportaments cívics, especialment relacionats amb la 

tinença d’animals domèstics, la conducció i l’ús de l’espai públic. 

o Programar activitats per fomentar la interrelació cultural en la vida municipal 

de col·lectius de persones immigrants.  

o Treballar amb els pares i mares d’alumnes escolaritzats d’origen immigrat 

per incorporar-les a la vida social del municipi. 

o Explorar el fet de premiar o bonificar els bons comportaments, encara que 

sigui de manera simbòlica.  

 

 
Referent a la dinamització associativa i lúdica 

 

� Implicar a les persones usuàries en el funcionament i la dinamització del Casal 

d’Avis, i treballar per la continuïtat del professional que el dinamitza.  

 

� Potenciar el Punt Jove com un espai de trobada dinamitzat on el jovent es 

pugui reunir, desenvolupar les seves activitats, i on es puguin treballar 

conductes i acompanyar-los en el seu procés de maduració personal.  

o Disposar d’un/a dinamitzador/a que tingui continuïtat en la seva tasca. 

o Promoure una oferta de lleure per als adolescents i joves del municipi.  

o Potenciar esports minoritaris i l’oferta d’activitats esportives per a noies. 

 

� Fomentar la incorporació d’activitats específiques per a la franja d'edat de 0 a 3 

anys que les activitats que es realitzen el poble, tipus festes o fires.  

� Disposar d’un centre cívic, amb biblioteca i teatre, on poder realitzar activitats 

diverses i com espai de referència per als veïns i veïnes del poble. En aquest 

sentit, es considera que es podria aprofitar l’escola pública o l’antiga caserna 

de la Guàrdia Civil. 
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� Afavorir i potenciar la implicació i coordinació entre associacions del municipi: 

o Implicar les associacions de veïns i veïnes en temes generals de tot 

Gironella. 

o Coordinació entre les entitats de Gironella per optimitzar esforços i 

aprofitar millorar els recursos.  

 

� Utilitzar les xarxes socials telemàtiques com la web Gironella Educa, com un 

element que centralitza la informació referent a l’educació al poble.  

� Potenciar l’agenda de l’ajuntament, per fer difusió dels actes que es fan al 

poble o promoure un Butlletí informatiu. 

 
 

2. La comunicació, la coordinació i la relació amb l’entorn dels centres 

d’ensenyament 

 
� Potenciar la coordinació i comunicació entre les escoles i la continuïtat del pas 

de l’escola a l’Institut.  

� Potenciar més les activitats conjuntes entre els centres d’ensenyament i en 

especial, compartir activitats extraescolars per ser més eficients.  

� Potenciar el vincle i la relació entre els centres educatius i el seu entorn, 

impulsant activitats conjuntes i implicant als equips docents amb el municipi. 

� Fomentar la formació i implicació dels pares i mares amb els centres docents. 

� Promoure la coordinació entre les AMPA.   

� Potenciar la presència de l’Escola d’Art i Disseny del Berguedà a Gironella. 

� Disposar de cicles formatius de grau mitja i superior al poble o millorar el 

transport públic amb els municipis que imparteixen aquesta formació. 

 

3. La formació més enllà de les escoles i l’institu t 

 
� Promoure activitats d’expressió corporal i creativitat a través d’activitats 

extraescolars, en cas que no es pugui treballar en l’horari escolar. 

� Potenciar la formació d’adults a Gironella, més enllà dels cursos de català per a les 

persones nouvingudes. 

� Promoure una escola de música municipal, o si més no, d’estudis musicals 

municipals. 

� Fomentar la sensibilitat ambiental i l’aprofitament de l’entorn natural de Gironella. 
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ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PEP 

 
Per fer tot això possible es considera fonamental que el Consell Escolar Municipal 

esdevingui l’espai de debat i seguiment del PEP. Però, per fer operatiu el seu 

funcionament i desenvolupar les actuacions plantejades, és necessari la creació d’un 

Grupo Motor, responsable de prioritzar les accions a realitzar i motivar els agents que 

s’hauran d’implicar en cadascuna d’elles. 

 
 
CONTINUÏTAT DEL PROCÉS 
 

El procés hauria de continuar amb tres accions: 

 

� La propera tasca ha de ser fer difusió de la diagnosi entre les persones 

participants. 

� En segon lloc, seria necessari realitzar una priorització de les accions a 

desenvolupar. 

� Per últim, definir un Grup Motor o equips de treball per desenvolupar les 

accions acordades. 
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7. Fonts consultades  

 

� Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. Servei d’Indicadors i 

Estadística. Secció d’estadística. Curs 2010-2011. [Estadístiques] 

http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.7489baa3d9df0d7105c

12f10b0c0e1a0/?vgnextoid=649867df85c3f110VgnVCM1000008d0c1e0aRCR

D&vgnextchannel=649867df85c3f110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextf

mt=default. [Consulta:2/5/2012] 

� Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya. Base de dades de 

municipis i comarques. 

http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=6&V0=1&CTX=B&ALLINFO=TRUE&

V1=08112&VOK=Confirmar [Consulta: 2/05/2012] 

� Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. Mapa escolar [Dades] 

http://aplitic.xtec.cat/MapaEscolar/   [Consulta: 2/05/2012] 

� Diputació De Barcelona – Programa HERMES 

http://www.diba.cat/hg2/menu_ini.asp 

� Web de l’ajuntament de Gironella  www.gironella.cat 

 


