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Teniu a les mans la memòria del Consell Comarcal de l’Alt Urgell del present mandat, 2007-2011. Com a institució pública cal detallar i explicar la feina que s’ha fet en
benefici de la comarca, recollint la planificació feta amb anterioritat i alhora assentant
les bases per als propers anys per seguir construint una comarca ben comunicada, cohesionada i alhora plena d’oportunitats. És un exercici de transparència i de qualitat
democràtica explicar als ciutadans Què hem fet, Com ho hem fet i Perquè s’ha fet tot el
que es recull en aquesta memòria.
Les accions endegades pel consell comarcal en els darrers anys s’han vist condicionades fortament per la greu crisi econòmica, aquest fet ha implicat que com a institució
prioritzéssim diferents actuacions i decisions per pal·liar l’efecte d’aquesta crisi, com
per exemple el reforç en la promoció de l’ocupació, o fins i tot, l’increment de recursos
d’urgència per a serveis socials. Ara bé, això no ens ha fet desviar de la ruta marcada
per seguir avançant cap a una comarca amb millors infraestructures i millors serveis,
en cadascun dels nostres municipis per petits que siguin i allunyats que es trobin de les
grans capitals, hem seguit invertint tot i les dificultats.
El paper dels consells comarcals, en constant qüestionament per la manca de definició dels governs locals, es revalida amb la seva acció diària, com es demostra quan
donem suport tècnic i econòmic als ajuntaments més petits, posicionem la comarca
turísticament per generar oportunitats, construïm noves eines de servei a les persones,
ajudem als emprenedors, protegim el patrimoni i la cultura, millorem les comunicacions i sobretot exercim un lideratge clar i alhora respectuós amb l’autonomia local.
El Consell Comarcal té una tasca dif ícil, la manca de recursos propis ens obliga
constantment a negociar, cercar i posar imaginació per tal d’aconseguir recursos d’altres institucions per tirar endavant les accions que ens marquem en els plans d’actuació
comarcals. Tot i ser una tasca feixuga, l’exercim amb la màxima diligència possible i
amb voluntat de servei al territori i a les persones que hi viuen.
La llista d’actuacions realitzades és afortunadament, tot i el difícil context econòmic, llarga i productiva. És de justícia assenyalar-ne algunes per la seva transcendència
i sobretot per les perspectives de futur que poden generar a la nostra comarca, com
per exemple: la planta de tractament de la biomassa, la posada en funcionament del
nou telecentre i viver d’empreses, prop de 3 milions d’euros invertits en camins rurals,
la creació del nou consorci d’atenció a les persones, la planta de tractament de lixiviats
(residus líquids), el pioner servei de videoconferència o l’oficina de joventut (la primera
del Pirineu), Xarxa de banda ampla i telefonia mòbil a gran part del territori...
Els alcaldes i alcaldesses, així com, els presidents d’Entitats Menors Descentralitzades, han tingut també un paper rellevant. El Consell d’Alcaldes de l’Alt Urgell ha tingut
el reconeixement que mereix, essent una peça clau alhora de prendre decisions estratègiques per seguir avançant. Sense la implicació dels màxims representants municipals,
cadascun en el seu municipi però alhora amb una visió comarcal conjunta, hagués estat
impossible aconseguir tot això per l’Alt Urgell. La vocació de servei a la comarca i als
nostres pobles ens esperona a seguir treballant de forma incansable de cara al futur,
reforçant el paper dels consells comarcals per aconseguir un país més equilibrat i amb
igualtat d’oportunitats independentment del lloc que hagis escollit per viure. Queda
molta feina per fer: inversions planificades, noves idees, nous projectes que liderarem
amb esforç i entusiasme des del Consell Comarcal de l’Alt Urgell.
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Jesús Fierro i Rugall
President del Consell Comarcal de l’Alt Urgell

ORGANIGRAMA

CONSELL COMARCAL ALT URGELL - ÒRGANS COMARCALS
PLE CORPORATIU - 19 consellers
CIU (9)

PSC-PPP-PMC (6)

ERC-AM (3)
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(2007-2009)
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PRESIDÈNCIA
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GERÈNCIA

Direcció i representació política

Pere Porta Colom

VICEPRESIDÈNCIES
1r Antoni Casanovas
2n Ventura Roca
3r Ramon Fierro
4t Benito Fité

Direcció i gestió dels serveis

CONSELL D'ALCALDES

ÒRGANS
COMPLEMENTARIS

(19 alcaldes comarca)

Bartomeu Majoral

Junta de portaveus
Comissió de Govern
Comissions informatives

Informar i proposar actuacions

JUNTA DE PORTAVEUS

COMISSIÓ DE GOVERN

President: Jesús Fierro
CIU: Marc Porta
PSC: Òscar Ordeig
ERC: Antoni Casanovas
PP: Joaquim Pasquet

President: Jesús Fierro
Antoni Casanoves
Ventura Roca
Ramon Fierro
Benito Fité
Òscar Ordeig
Joaquim Pasquet
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GOVERNACIÓ I FINANCES

Uns pressupostos realistes
per als nous temps
Des de l’any 2007 fins al 2010, el pressupost del Consell Comarcal ha anat experimentant un creixement progressiu
que ha vingut determinat per l’assumpció de noves competències delegades per
altres administracions, majoritàriament
de la Generalitat de Catalunya, i per les
inversions en infraestructures i equipaments de nova creació. Tot plegat, amb
l’objectiu que els ciutadans, les entitats i
els ajuntaments de l’Alt Urgell disposin
d’un bon nivell de serveis i que la comarca sigui un referent de desenvolupament
equilibrat i sostenible.
En aquests quatre anys la comarca
s’ha dotat d’equipaments tan importants
com el nou telecentre, la xarxa de torres
de telecomunicacions, la planta de tractament de lixiviats, el consorci d’atenció
a les persones, l’arxiu comarcal i el refugi
d’animals, entre d’altres. Paral·lelament,
s’ha mantingut la inversió en la millora
de la xarxa de camins veïnals i s’ha emprès la recuperació amb finalitats de turístiques de camins històrics com el camí
de Sant Jaume i el de Sant Ermengol.
Alhora, el Consell Comarcal ha enfortit i ampliat els diversos serveis per donar
cobertura a l’augment de població i les

noves necessitats de la societat alturgellenca. Així per exemple, la implantació
de l’administració electrònica, les noves
línies de transport a la demanda, el creixement dels serveis a la joventut, el desplegament de les polítiques d’igualtat o
l’augment de l’oferta cultural han representat un destacable esforç en recursos
humans i econòmics.
D’altra banda, el Consell s’ha integrat
en nous consorcis com ara el d’Atenció
a les Persones i el de l’Alt Urgell-Cerdanya i ha reforçat la seva participació en
d’altres ja existents com AUGEMA (Alt
Urgell Gestió del Medi Ambient) o el de
la Ruta dels Oficis d’Ahir. També l’empresa pública IAUSA (Iniciatives Alt Urgell
S.A.) ha assumit nous reptes de gestió, el
més destacat dels quals és el projecte de
la futura planta de biomassa.
En el context de la crisi econòmica
actual, el pressupost per al 2011 s’ha reduït d’un 20% respecte a l’any anterior.
Aquest fet comportarà un control extrem de la despesa de funcionament per
tal d’assolir, ja no només la perspectiva
de crisi d’un pressupost, sinó la realitat
competencial del Consell Comarcal de
cara al futur més immediat.

14.000.000
12.000.000
10.000.000

EXERCICI

TOTAL PRESSUPOST

2007
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GOVERNACIÓ I FINANCES

EVOLUCIÓ PRESSUPOST (2008-2011)
PROGRAMA

2007

2008

2009

2010

2011

TOTAL

SANEJAMENT, PROVEÏMENT
I DISTRIBUCIÓ D'AIGÜES

283.012,66

232.500,00

321.991,18

341.515,74

307.375,92

1.486.395,50

MEDI AMBIENT

933.824,57

940.205,92

760.914,15

544.195,61

164.174,82

3.343.315,07

SERVEIS SOCIALS

640.245,99

824.585,77

1.112.211,86

1.040.441,32

899.637,21

4.517.122,15

JOVENTUT IPLÍTIQUES D'IGUALTAT

85.910,97

113.337,03

164.421,28

139.863,80

142.357,92

645.891,00

ACCIONS PÚBLIQUES
RELATIVES A LA SALUT

30.020,24

30.020,24

30.525,09

19.000,00

1.000,00

110.565,57

1.384.646,86

1.435.217,25

1.332.854,16

6.627.334,90

EDUCACIÓ

1.187.937,80 1.286.678,83

CULTURA

196.196,87

137.260,19

177.586,07

628.813,23

211.163,33

1.351.019,69

ENERGIA

81.000,00

81.000,00

81.000,00

76.000,00

106.000,00

425.000,00

ORDENACIÓ I PROMOCIÓ
TURÍSTICA

96.731,42

138.476,67

155.172,63

119.008,49

196.467,30

705.856,51

PROMOCIÓ ECONÒMICA I
DESENVOLUPAMENT LOCAL

451.471,80

502.266,37

639.385,90

236.741,22

356.601,46

2.186.466,75

TRANSPORT PÚBLIC

110.121,45

189.250,00

180.500,00

180.483,89

180.025,00

840.380,34

3.788.797,24

2.681.210,03

3.601.173,55

15.174.228,38

PROGRAMES D'OBRES I
SERVEIS MUNICIPALS

2.505.894,43 2.597.153,13

CAMINS VEÏNALS

985.557,62

969.755,91

1.216.546,13

2.963.451,67

1.420.342,93

7.555.654,26

SOCIETAT DEL CONEIXEMENT

428.800,55

284.694,98

372.753,61

934.983,88

240.436,51

2.261.669,53

CONSUM

48.400,00

49.317,84

47.916,56

43.880,22

35.993,64

225.508,26

ÒRGANS DE GOVERN

70.262,58

77.051,54

77.265,32

65.245,44

52.781,31

342.606,18

1.145.659,75

1.059.419,51

575.188,80

5.268.701,25

ADMINISTRACIÓ GENERAL

1.230.747,49 1.257.685,70

SERVEI D'ASSISTÈNCIA
TÈCNICA A MUNICIPIS

255.224,44

273.234,75

294.216,85

299.241,12

289.664,18

1.411.581,34

ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA
I FINANCERA

76.408,10

82.408,35

84.159,85

108.415,67

125.613,66

477.005,63

DEUTE PÚBLIC

0,00

0,00

0,00

34.341,60

62.782,43

97.124,03

TOTAL:

Despesa corrent

9.697.768,98 10.066.883,22 12.035.670,33 12.951.469,69 10.301.634,13 55.053.426,34

Despesa d’inversió

2011

EXERCICI

2010
2009
2008

DESPESA CORRENT DESPESA D’INVERSIÓ

2007

3.952.056,59

5.745.712,38

2008

4.377.104,23

5.689.778,99

2009

4.815.423,09

7.220.247,23

2010

4.770.916,17

8.180.553,51

2011

4.918.621,27

5.383.012,86
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ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

Les noves tecnologies apropen
ajuntaments i ciutadans

Primera videoconferència de treball al Consell Comarcal

El CCAU disposa d’una oficina comarcal de suport a l’administració
electrònica. Es tracta d’un servei adreçat als ajuntaments de la comarca amb
l’objectiu de donar-los suport tècnic,
assessorament i acompanyament en el
seu procés de modernització mitjançant la implantació de l’administració
electrònica.
Des d’aquesta oficina s’ha treballat
amb els ajuntaments perquè puguin disposar del mòdul de gestió municipal de
sol·licituds i tràmits per internet, conegut com a “eTram”, que actualment ja està
implantat als 19 ajuntaments de l’Alt Urgell. Una acció similar s’ha portat a terme
per a la plataforma de gestió de cartografia digital per al món local (IDEC), de la
qual ja disposen 17 ajuntaments. També
una àmplia majoria d’ajuntaments, concretament 16, tenen implantat el cercador de les administracions públiques,
mentre que 13 disposen del padró electrònic en línia.
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D’altra banda, l’oficina ofereix el servei de certificació digital, tant pel que
fa al tCAT, el certificat digital personal
destinat al personal de les administracions públiques, com al idCAT, l’identificador digital que garanteix la identitat
de les persones a Internet. En el primer
cas, s’han lliurat fins ara 92 certificats,
mentre que del segon se n’han fet 265. El
Consell Comarcal també té implantat el
servei Via Oberta, de transmissió de dades i documents electrònics entre administracions.
Un pas important en l’ús de les noves
tecnologies ha estat la videoconferència.
Des de l’any 2010, el Consell disposa de
l’equipament necessari per a la transmissió i recepció de videoconferències, un
servei que evita els desplaçaments per a
l’assistència a reunions, amb tot el que
això representa d’estalvi econòmic i energètic. Fins ara ja s’ha utilitzat per a arbitratge en matèria de consum, serveis socials, xarxa de museus i Arxiu Comarcal.

TELECENTRE

Un espai per a la formació, les TIC
i la promoció econòmica
El juliol de 2007, el Telecentre de l’Alt
Urgell estrenava instal·lacions. Després
d’haver-se posat en marxa, cinc anys
abans, a la pròpia seu del Consell Comarcal, el servei de noves tecnologies de
la informació i la comunicació (TIC) es
traslladava a la tercera planta del centre
cultural i educatiu Les Monges. El canvi d’ubicació va representar un gran pas
endavant i va permetre ampliar notablement l’oferta de serveis als ciutadans.
Així, més enllà del servei d’accés públic a Internet, que ha superat les 42.000
visites en aquest quatrienni, des del Telecentre s’ha impulsat d’una manera decidida la formació, no només en l’àmbit
de les TIC sinó també en d’altres camps
com ara els idiomes, el llenguatge administratiu o la gestió d’equips de treball,
per posar només tres exemples. Tot plegat, amb la mirada posada en la millora de les oportunitats de treball en uns
temps especialment dif ícils pel que fa al
mercat laboral. Els 131 cursos realitzats
i les més de 1.700 persones formades
són xifres que parlen per si mateixes de
l’abast d’aquesta iniciativa.
A més a més dels cursos de formació,
s’organitza un cicle de xerrades econòmico-tecnològiques adreçades a un públic
ampli. En aquest període s’han programat 42 sessions, que han sumat gairebé
700 assistents. D’altra banda, el Telecentre és, des de 2010, centre examinador
del programa d’Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i
la Comunicació (ACTIC). Un total de 58
persones hi han estat examinades.
També el 2010 es va posar en marxa, dins del mateix Telecentre, el Viver

d’Empreses, una iniciativa que té com a
objectiu donar suport als nous emprenedors en l’arrencada de la seva activitat. Al
llarg de l’any s’hi han instal·lat cinc societats de nova constitució.
D’altres serveis que ofereix el Telecentre de l’Alt Urgell són el de Punt de
Suport a la Universitat Oberta de Catalunya i la delegació de la Llibreria de la
Generalitat.
CONNEXIÓ INTERNET 42.188 visites
UOC 2.441 impactes
LLIBRERIA DE LA GENERALITAT 1.159 unitats venudes
XERRADES ECONÒMICO-TECNOLÒGIQUES 42 xerrades realitzades
691 assistents
FORMACIONS 131 formacions
720 hores de formació
1.787 persones formades
VIVER D’EMPRESES 5 empreses
ACTIC 58 persones formades (del
2 de febrer al 21 desembre)
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TELECOMUNICACIONS

La cobertura de banda ampla,
TDT i telefonia, en expansió
Dins del programa Alt Urgell en Xarxa, durant el quatrienni 2007-2011 s’ha
continuat amb el desplegament de les
infraestructures de telecomunicacions
arreu de la comarca. L’objectiu final és
que tots els nuclis de població, per petits
que siguin, disposin de cobertura de telefonia mòbil, internet de banda ampla i
TDT. L’extensió del territori, la complicada orografia i la dispersió demogràfica dificulten enormement l’assoliment
d’aquesta fita. Tanmateix, el Consell Comarcal està fent un gran esforç, tant tècnic com econòmic, per anar cobrint els
dèficits que es van detectant.
Fins ara s’han col·locat 15 torres de telecomunicacions, a les quals les diverses
operadores han anat instal·lant les seves
antenes. El mateix Consell ha instal·lat ja
el servei de banda ampla comarcal en 13
torres, mentre que Iberbanda, telefonia
mòbil i TDT van completant també els
seus equips.
Per tal de conèixer, amb la màxima
exactitud possible, la cobertura que proporciona aquesta xarxa de telecomunicacions, s’ha fet un estudi detallat, municipi
per municipi i nucli per nucli. D’aquest
treball se’n desprén que la cobertura de
telefonia mòbil abasta un territori en el

Torre de Telecomunicacions a Cava

qual viu el 93 % de la població de l’Alt Urgell, mentre que la població que pot fer
ús d’internet de banda ampla és el 95 %
del total comarcal. Tot i aquestes dades,
el Consell Comarcal continua treballant
per reduir al mínim els pobles que encara no disposen d’aquests serveis.
Arsèguel

2,7 km
1 Castellàs
14 Castellbò

7 Collada Pubill

LA SEU D’URGELL
10,2 km
3 km

18 km
El Cogulló (Ares)

25,2 km

3 Cava

28,1 km
6,7 km

2 Tost

13,5 km

12 km

3,5 km
9 Sant Pere

10 Montanissell

12,7 km
21,5 km
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12 Alinyà

5 Valldarques
15 Oliana

8 Arp

INFRAESTRUCTURES

Inversió de gairebé 3 milions
d’euros a la xarxa de camins
En el període comprès entre els anys
2007 i 2010, el Consell Comarcal ha invertit gairebé tres milions d’euros en la
millora de la xarxa de camins veïnals de
l’Alt Urgell. En aquest quatrienni s’han
executat 20 obres en 14 termes municipals per un import total de 2.811.707,35
euros. Les actuacions han consistit en
arranjaments, pavimentacions, reforç i
consolidació de ferm, revestiment de cunetes i manteniments diversos.
Paral·lelament, els tècnics de l’àrea
d’Infraestructures han realitzat l’inventari i la classificació de la xarxa de camins estructurant de la comarca. Aquest
treball era del tot necessari per conèixer
amb detall quins són i com estan els camins de la comarca. És a partir de l’inventari que serà possible fixar les prioritats d’actuació en el futur. L’estudi s’ha
basat en la identificació i la selecció dels
camins tant a escala comarcal com intercomarcal i en la realització d’un inventari
que en defineix les principals característiques: funcionalitat, longitud, amplada,
tipus de ferm, estat de conservació, etc.

ANY 2007
•Pavimentació del camí d’Argolell
a Arduix (les Valls de Valira)
•Reforç del ferm del camí a Castellnou
de Carcolze (el Pont de Bar)
•Arranjament del camí de Castellàs
del Cantó (les Valls d’Aguilar)
•Manteniment de diferents camins

TOTAL

ANY 2009
•Arranjament de revolt al PK 3.450 (el
Tosquer) del camí de Cabó (Cabó)
•Pavimentació del camí de Bellestar
a Aravell (Montferrer i Castellbò)
•Revestiment de cunetes d’un tram
del camí d’Estamariu (Estamariu)
•Arranjaments del camí de Cava (Cava)
•Arranjament del Camí de Cassovall,
2ª fase (Montferrer i Castellbò)
•Arranjament del camí d’Ars (les Valls de Valira)
•Arranjament camí a l’església de Sant
Julià dels Garrics (la Vansa i Fórnols)

TOTAL

802.657,22 €

ANY 2009
•Arranjament d’un tram del camí
d’accés a Cava i Ansovell (Arsèguel)
•Arranjament del camí de Vilamitjana
(Montferrer i Castellbò)
•Revestiment de cunetes i barrera de
seguretat al camí de les Masies
(Coll de Nargó)
•Reforç del ferm del camí d’Oliana
a Tragó (Oliana i Peramola)
•Reforç del ferm del camí de la Bastida
d’Hortons, tram pont de la Palanca
– Rec de l’Olla (la Seu d’Urgell)
•Consolidació del ferm del camí
de Segalers (la Seu d’Urgell)

TOTAL

630.009,90 €

808.040,23 €

ANY 2008
•Arranjament del camí de Cassovall
(Montferrer i Castellbò)
•Arranjament del camí de
•Montanissell (Coll de Nargó)
•Arranjament i pavimentació del
camí dels Vinyets (Organyà)

TOTAL

571.000,00 €

Camí d’Oliana a Tragó

9

INFRAESTRUCTURES

S’han gestionat plans d’obres per
valor de 17,6 milions d’euros
Des de l’àrea d’Insfraestructures del
Consell Comarcal es gestionen el Pla
Únic d’Obres i Serveis del Departament
de Governació de la Generalitat i el Pla
d’Obres de la Diputació de Lleida. Sumant
tots dos plans, en el període 2007-2010,
el Consell ha gestionat un pressupost de
17,6 milions d’euros i subvencions per
valor de 12 milions d’euros.

ANY

PRESSUPOST OBRES SUBVENCIÓ

2007

5.716.606,09

3.236.846,08

2008

5.018.410,50

3.587.849,40

2009

4.430.721,26

3.225.156,96

2010

2.447.798,21

1.960.766,06

TOTAL

17.613.536,06

12.010.618,50

L’Oficina d’Habitatge gestiona
ajuts i tràmits per als ciutadans
L’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal informa i assessora els ciutadans,
tramita ajuts, gestiona les cèdules d’habi-

tabilitat i realitza tasques d’inspecció. Per
mitjà de l’oficina es pot rebre informació
de les línies d’ajuts per a l’accés a l’habitatge protegit, per a la rehabilitació d’habitatges, per al pagament dels lloguers i
sobre condicions d’habitabilitat.
L’oficina fa la tramitació de les sol·
licituds de tests dels edificis (TEDI), d’informes interns d’idoneïtat i d’ajuts per
accedir al parc d’habitatges protegits,
públics i privats. A més a més, tramita
les cèdules d’habitabilitat i en fa les inspeccions i col·labora amb la Direcció General d’Habitatge de la Generalitat en les
tasques de seguiment de les sol·licituds i
en les actuacions tècniques de comprovació necessàries per a la resolució dels
expedients.

EXPEDIENTS D’HABITATGE TRAMITATS
ANY

CÈDULES D’HABITABILITAT

INFORMES D’IDONEÏTAT

TEST DELS EDIFICIS

AJUTS DE REHABILITACIÓ

PRÉSTECS QUALIFICATS

2007

394

13

22

17

6

2008

477

19

15

17

1

2009

408

33

17

18

0

2010

336

5

2

32

4

TOTAL

1.615

70

56

84

11
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INFRAESTRUCTURES

El transport a la demanda
continua creixent
El transport a la demanda de l’Alt
Urgell, posat en marxa l’any 1994, ha
crescut en dues línies més. Les noves
línies són les de Tuixent i Lles de Cerdanya, totes dues amb destinació a la
Seu d’Urgell. Es tracta dels dos únics
serveis de transport mixt de passatgers i mercaderia –les antigues lleteres- que es mantenen actius al Pirineu
i que, des de l’any 2008, han passat a
formar part del servei de transport a
la demanda.
Usuaris del transport a la demanda

ZONA
Vall d’Alinyà a la Seu d’Urgell
Vall d’Alinyà a Organyà

DIES DE SERVEI
Dimarts
Divendres

Bescaran i Estamariu a la Seu d’Urgell

Dimarts i divendres

Vall de Castellbò a la Seu d’Urgell

Dimarts i divendres

Ars a la Seu d’Urgell

Dimarts

Arduix, Argolell i Arcavell a la Seu d’Urgell

Dimarts i divendres

Valls d’Aguilar a la Seu d’Urgell

Dimarts i divendres

El Querforadat, Castellnou de Carcolze i Aristot a la Seu d’Urgell

Dimarts i divendres

Vall de Cava a la Seu d’Urgell

Dimarts i divendres

Vall de Banat a la Seu d’Urgell

Dimarts i divendres

Calbinyà a la Seu d’Urgell
La Seu d’Urgell a Sort
Peramola a Oliana
Tuixent a la Seu d’Urgell
Lles i Martinet a la Seu d’Urgell

Dimarts
Diari
Dimecres i dissabte
De dilluns a dissabte
De dilluns a divendres

RESUM DADES TRANSPORT A LA DEMANDA PERÍODE 2007-2010
ANUALITAT

VIATGERS

KM

SERVEIS

DESPESES

2007

17.408

156.938

4.253

96.210,65

2008

17.813

175.084

5.323

161.887,36

2009

16.263

174.471

5.277

168.871,87

2010

16.195

177.307

5.369

182.697,01

TOTAL

67.679

683.800

20.222

609.666,89
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MEDI AMBIENT

Es posen les bases per a la instal·lació
d’una planta de biomassa
ta de la primera planta de biomassa amb
possibilitat de producció d’encenalls per
al bestiar, astella i pèl·let de qualitat per a
usos tèrmics de calefacció i cogeneració
elèctrica amb connexió a xarxa del calor
sobrant.
L’ús de la biomassa en forma de pèl·lets
o astelles per a usos tèrmics de calefacció i aigua calenta sanitària és totalment
competitiu amb les energies fòssils com
el petroli i el gas. A més a més, la biomassa és una energia CO2 neutra, per la qual
cosa estalvia emissions contaminants i és
una aposta de futur per a la comarca.

Visita d’alcaldes de l’Alt Urgell a la planta de biomassa d’Enerpellet al País Basc

El projecte de construcció d’una planta de biomassa pretén posar en valor els
boscos de l’Alt Urgell per tal d’aportar
beneficis mediambientals i millorar el
sector forestal, actualment en una forta
crisi econòmica. L’Alt Urgell és la segona comarca de Catalunya amb superf ície
forestal, amb més de 125.000 ha.
Els beneficis ambientals associats a
l’explotació ordenada dels boscos seguint els plans d’ordenació vigents afavoreix que els boscos siguin més aclarits,
creixements més ordenats, manteniment
de prats i pastures, millora del paisatge i
prevenció del risc d’incendis
En l’empresa Enerforest Alt Urgell SL,
encarregada del projecte de construcció
de la planta de biomassa hi participen
l’empresa basca Enerpellet, l’obra Social
de CatalunyaCaixa i el Consell Comarcal mitjançant l’empresa pública IAUSA.
La planta de biomassa consumirà unes
60.000 Tn/anuals, diferenciant i valoritzant la fusta de diàmetre menor de 20 cm
i les restes de treballs silvícoles. Es trac-
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El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha
aprovat, conjuntament amb el desenvolupament del projecte de la planta de biomassa, la creació de la fundació privada
Integra Pirineus, per impulsar un centre
especial de treball. D’aquesta fundació
en formen part també l’Ajuntament de la
Seu d’Urgell, Catalunya Caixa i l’empresa
Enerforest Alt Urgell SL, amb l’objectiu
principal de contribuir a la inserció social i laboral de persones amb discapacitat
psíquica i malaltia mental.
Les tasques que es realitzaran des del
centre especial de treball estaran directament vinculades amb el medi natural:
d’una banda, la neteja i conservació de
parcs i jardins per a l’administració pública i els particulars i, de l’altra, les actuacions de neteja de pistes i aprofitament
de boscos.

MEDI AMBIENT

Es recupera el camí
de Sant Jaume per l’Alt Urgell
El Camí de Sant Jaume de Galícia és un
itinerari d’abast europeu de gran transcendència històrica, que va ser recorregut durant molts segles per milers de peregrins.
Un brancal de certa importància d’aquest
camí era la vall del Segre, que conduia els
peregrins en trànsit des del Rosselló i el
comtat de Cerdanya fins a Lleida, després
de travessar l’antic comtat d’Urgell.
La recuperació del camí de Sant Jaume
a l’Alt Urgell, en una primera fase, enllaça
un itinerari tranversal que segueix la vall
del Riu Segre, des del límit est amb la Cerdanya fins al camí dels Pontarrons de Fígols i Organyà. S’ha recuperat i millorat tot
un tram practicable a peu, d’uns 48 km de
longitud. L’itinerari transcorre per Pont de
Bar vell, Pont de Bar nou, els Banys de Sant
Vicenç, el Pont d’Arsèguel, Arsèguel, Alàs i
la Seu d’Urgell, on es troben diferents testimonis històrics de peregrinatge com ara els

gravats de petxines a Sant Domènec i a la
portada de cal Rogé, antic alberg de peregrins. Des de la Seu continua el recorregut
tot seguint el camí Ral d’Arfa, i passant per
aquesta població, el Pla de Sant Tirs, Sant
Pere de Codinet, la Reula i els Pontarrons.

Aprovada l’Agenda 21, el pla per
a la sostenibilitat de la comarca
El Consell Comarcal ha aprovat
l’Agenda 21, un Pla d’Acció Local per a la
sostenibilitat que té en compte els aspectes ambientals, econòmics i socials per
avançar cap a un model de desenvolupament que sigui compatible amb la protecció del medi ambient i la qualitat de
vida de les persones que hi viuen.
L’Agenda 21 s’ha dividit en dos tasques
principals. La primera ha estat la diagnosi
ambiental participativa, que ha començat
amb un inventari de dades generals per
saber l’estat actual de la comarca quant
a aspectes generals. En una segona part
s’han recollit les opinions i prioritats en
matèria de medi ambient, desenvolupament sostenible i model de comarca, tant

dels càrrecs públics de l’administració local, com de diferents tècnics, agents comercials i socials, i un recull de butlletes
d’opinió pública de la ciutadania, i s’han
fet 9 sessions de grups de discussió, cadascun dels qual ha comprès un àmbit
temàtic determinat: centres educatius,
artesans i productors ecològics, sector
agrícola, sector turístic, entitats sensibilitzades amb el medi ambient, associacions de pescadors i caçadors, tècnics i
ciutadania i entitats en general.
La segona tasca de l’Agenda 21 ha esta la
redacció del Pla d’Acció Ambiental per tal
d’aprofitar els potencials actuals i millorar les
situacions poc favobrables, amb la inclusió
d’indicadors d’avaluació i seguiment del Pla.
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CONSORCI AUGEMA

S’amplia el refugi d’animals abandonats
Es diferencien dos fases d’obra en
l’execució d’aquesta ampliació. La primera fase consisteix en la construcció d’un
nou espai del refugi i d’una zona d’esbarjo
o passeig per part dels voluntaris i/o del
personal del centre, així com el corresponent cercat perimetral amb tanca metàl·
lica. En aquest espai es preveu el desmunt
de 4 parcel.les adaptades a l’orografia del
terreny per minoritzar l’impacte visual,
on s’ubicaran temporalment tancaments
mòbils per donar resposta a l’excès i la
saturació d’animals abandonats que el
centre d’acollida té durant diverses èpoques de l’any

L’increment d’abandonaments d’animals i les necessitats d’esbarjo i passeig
dels animals del Refugi de Benavarre han
fet necessari ampliar les instal.lacions
existents i continuar amb la segona fase
de les obres.

La segona fase consisteix en la construcció d’un dipòsit d’aigua de 100.000
litres amb la corresponent captació del
rec d’Aravell. L’aigua d’aquest dipòsit
servirà per optimitzar la gestió dels recursos hídrics en cas d’incendis i per les
necessitats pròpies del refugi, de manera que no sigui necessària aigua potable
per a les netejes diàries. Cal dir, finalment, que s’ha utilitzat material reciclat
de la planta de tractament de residus
com a base de compactació de les plataformes.

Es construeix una planta
de tractament de lixiviats
S’ha portat a terme la renovació i la
construcció d’una nova planta de tractament de lixiviats a la zona de l’abocador de Benavarre per tal de tractar els
líquids altament contaminats i perillosos que es generen en els abocadors de
residus municipals.
La tecnologia del procés de tractament presenta dues etapes fonamentals:
evaporació forçada al buit i destil·lat; i
un tractament final biològic, disposant
d’aigua que compleix la normativa sec-
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torial d’abocament a llera, malgrat que
es reutilitza dins del procés de la planta.
Els concentrats contaminants no volàtils
queden emmagatzemats i es traslladen
temporalment a una planta exterior.
Per poder fer la secció tèrmica
d’evaporació s’utilitza una caldera amb
astella provinent de biomassa forestal.
La capacitat real de tractament de la
planta és de 1,5m3/hora, equivalent de
30m3/dia en temporades puntuals, suficient per les necessitats de projecte.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

El suport als emprenedors i
la dinamització del territori
El suport i l’assessorament als emprenedors ha estat un dels eixos de l’actuació
del Consell Comarcal en matèria de promoció econòmica en aquest quatrienni.
Cal destacar que en en les anualitats 20082009, el Consell va participar activament
en el programa INICIA d’assessorament
a emprenedors del Departament de Treball del qual podem destacar:

2008 / 2009
PERSONES ASSESSORADES

402

PLANS D’EMPRESA FINALITZATS

33

EMPRESES CREADES

20

ACCIONS DE FORMACIÓ

30

PERSONES BENEFICIÀRIES DE FORMACIÓ

634

2010
PERSONES ASSESSORADES

65

PLANS D’EMPRESA CREATS

19

EMPRESES CREADES
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També s’ha volgut treballar per a empreses ja consolidades i entre les diverses
iniciatives destaca l’elaboració d’un Manual de pràctiques de conciliació laboral en
el món rural, el primer d’aquestes característiques que s’ha fet a Catalunya i que ha
comptat amb ajuts del Fons Social Europeu i el Departament de Treball de la Generalitat dins del programa Innovadors.
D’altra banda, la Universitat Autònoma
de Barcelona ha redactat, per encàrrec del
Consell Comarcal, un Pla Estratègic de
Desenvolupament Rural a l’Alt Urgell, que
també ha comptat amb el cofinançament
del Departament de Treball.

Castellbó, La Vansa-Fórnols i Josa-Tuixén i d’un altre per avaluar la potencialitat d’un nou producte emergent a l’Alt
Urgell com és la vitivinicultura.
D’altra banda, s’ha signat un conveni
amb CEEILleida i l’Ajuntament de la Seu
d’Urgell per poder disposar a la comarca
d’un servei d’assessorament empresarial especialitzat per a emprenedors i per
a la posada en funcionament del Viver
d’Empreses de l’Alt Urgell, al Telecentre
Comarcal. Un altre conveni, amb la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora (FIDEM), l’Associació d’Empresaris
de l’Alt Urgell (AEAU) i l’Ajuntament de
la Seu, ha permès l’obertura de la delegació de FIDEM al Pirineu i la creació dels
Premis a la dona emprenedora del món
rural que ja compten amb dues edicions.

Taller d’ocupació
a Montferrer i Castellbó

Cal recordar també que el Consell
Comarcal subvencions adreçades als
treballadors autònoms. Pel que fa a publicacions, s’ha editat el fullet “Objectiu
Empresa”, que aplega les diverses institucions i organismes que assessoren
i donen suport al sector empresarial i a
l’ocupació. Finalment, als municipis de
Montferrer i Castellbò i les Valls de Valira s’ha realitzat un taller d’ocupació per
a la formació en guiatge de muntanya i
recuperació d’antics camins que va formar i donar feina a 10 dones d’aquests
municipis al llarg d’un any.

Des de l’àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal s’han impulsat
també dos projectes subvencionats per la
Diputació de Lleida. Es tracta d’un estudi
de viabilitat per a la producció d’espècies
vegetals autòctones amb aplicacions industrials al sector aromàtico-medicinal,
centrat en els municipis de Montferrer-
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CONSORCI GAL ALT URGELL-CERDANYA

Ajuts d’1,6 milions d’euros en
els dos primers anys Leader
llans, Bellver i Meranges. Les inversions
subvencionables estan circumscrites a tres
àmbits d’actuació: el sector agroalimentari (transformació i comercialització), el
sector turístic (establiments i empreses de
suport al sector turístic) i la creació i millora de microempreses innovadores.

Nou hotel a Toloriu construït amb ajuts del programa Leader

L’agost de l’any 2008 es va constituir el
Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya amb
l’objectiu de fomentar el desenvolupament socioecòmic integral i equilibrat del
territori ajudant les petites empreses a generar activitat econòmica, crear ocupació
i donar noves oportunitats als habitants
de les zones rurals. El consorci va ser promogut pels consells comarcals de l’Alt Urgell i de la Cerdanya per poder sol·licitar el
programa Leader per als anys 2007-2013 i
aplicar-lo en aquestes comarques.
L’àmbit d’actuació del Consorci comprèn les dues comarques, tot i que el
programa Leader només té aplicació als
municipis de l’Alt Urgell i als municipis
cerdans de Montellà i Martinet, Lles, Pru-

En els dos primers anys d’aplicació del
programa s’han aprovat 31 dels 41 expedients presentants, amb una subvenció
d’1.628.409,21 euros, dels quals el 70 %
és aportat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural de la Generalitat i el 30 %
per la Unió Europea. La inversió suma
5.650.247,35 euros, la qual cosa representa una subvenció del 28,8 % de mitjana.
Aquest és el tercer programa Leader
que s’aplica a l’Alt Urgell, després del Leader II, que va estar limitat a la zona sud de
la comarca, i el Leader Plus, ja per a tot el
territori. El balanç de tots dos programes
va ser altament positiu quant a la implantació de noves activitats econòmiques i la
millora i ampliació d’algunes de les existents. Cal destacar també que el Consorci
Alt Urgell XXI, ens gestor del Leader Plus,
va aconseguir una subvenció dels fons europeus FEDER per a la creació del Centre
Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu
(CETAP), que s’ubicarà a la Seu d’Urgell.

Gestió Sostenible Rural
Gestió Sostenible Rural és una aposta
compartida per divuit territoris Leader
de Catalunya, Balears i Aragó –entre les
quals hi ha el Consorci Alt Urgell-Cerdanya- que pretén fomentar una nova
cultura empresarial en el medi rural amb
la implantació de polítiques de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) que
garanteixi el seu creixement sostenible
i equilibirat i contribueixi al desenvo-
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lupament responsable dels territoris on
s’ubiquen.
Les empreses que, voluntàriament,
s’integren en aquest programa gaudeixen
d’un seguit d’avantatges com ara l’assistència gratuïta d’un tècnic en RSE, un
increment en l’ajut del programa Leader,
tallers d’intercanvi d’experiències amb
altres empreses o viatges formatius.

CONSUM

Mediacions i arbitratges en la
resolució dels conflictes
Des de l’any 2002, el Consell Comarcal té delegades competències de
la Generalitat en matèria de consum,
concretament pel que fa a resolució de
conflictes, tasques d’inspecció i disciplina de mercat i campanyes de formació i
difusió de polítiques de consum.
Al llarg del quatrienni 2007-2010,
l’Oficina de Consum del Consell Comarcal ha atès més de 1.500 usuaris,
entre consultes telefòniques i telemàtiques, visites i queixes rebudes per
escrit. S’han organitzat diversos actes
informatius adreçats tant al públic en
general com a col·lectius concrets. Així
per exemple, s’han fet xerrades a Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil i Policia
Municipal i també a comerciants, gent
gran, joves i immigrants. A més a més,
s’han programat sessions de l’Escola

Catalana del Consum amb alumnes dels
centres d’ensenyament de la comarca.
Pel que fa a l’arbitratge i la mediació,
de les gairebé 400 reclamacions rebudes
en aquests quatre anys, 151 s’han resolt
per mediació i 38 han anat per la via arbitral. En aquest punt cal destacar que un
total de 64 empreses de l’Alt Urgell s’han
adherit a la Junta Arbitral de Consum de
Catalunya (JACC), l’òrgan de la Generalitat que vetlla per la resolució de conflictes entre comerciants i consumidors.
Quant a inspecció de consum i disciplina de mercat, s’han realitzat diverses
campanyes, com ara les de control de productes alimentaris i industrials, rebaixes,
TDT, marcatge de preus, productes frescos, tècniques de venda i consum i emissions de vehicles a la venda, entre d’altres.

Curs de formació en matèria de consum
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CULTURA

El Consell Comarcal lidera
els projectes de recerca

Excavació arqueològica a Ossera

l’Urgellet i el Baridà i l’estudi històricourbanístic del poble de Coll de Nargó.
S’han emprès intervencions arqueològiques als municipis de Cava i Alàs
i Cerc, a l’església vella de Sant Quiro i
Santa Julita d’Ossera i a la creu del coll
d’Ares (Valls de Valira) i s’ha fet un estudi
dels paraments de l’església de Santa Maria i Sant Bernabé de Josa.
Visita guiada al santuari de la Mare de Deú de Boscalt

En el quatrienni 2007-2010, el servei
de Patrimoni Cultural del Consell Comarcal ha liderat diversos projectes de
recerca sobre el territori com ara el de la
història dels paisatge d’alta muntanya a
la vall de la Vansa i la serra del Cadí; l’activitat minerometalúrgica antiga, medieval i moderna al vessant nord de la serra
del Cadí; les evolucions arquitectòniques
de la col·legiata de Santa Maria d’Organyà i de l’església de Sant Martí de Tost;
el recull toponímic del municipi de Cava;
la producció lletera i els usos simbòlics a
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Des d’aquest mateix servei s’han creat
exposicions itinerants sobre el patrimoni
industrial de la comarca, el pantà d’Oliana, el mil·lenari del bisbe Ermengol i l’Alt
Urgell en el costumari de Joan Amades,
a més de les exposicions permanents del
Museu de les Trementinaires de Tuixent
i el Centre d’Acollida Turística de la Vansa i Fórnols.
Al llarg d’aquests quatre anys, el servei de Patrimoni ha redactat els informes
tècnics per a la declaració de 62 elements
de la comarca com a bens culturals d’interès local (BCIL). D’altra banda, s’ha fet
el guiatge de prop de 50 sortides de col·

CULTURA

lectius diversos per conèixer el patrimoni cultural de l’Alt Urgell i s’han impartit
cursos, conferències i xerrades arreu de
la comarca.
L’any 2010, el Consell Comarcal s’ha
dotat d’un equipament de molta utilitat per a la celebració d’actes culturals
a l’aire lliure. Es tracta de quatre carpes
plegables, de 5x5 m cadascuna, que permeten cobrir fins a 100 m2 de superf ície.
S’ha posat en funcionament un servei
de cessió a ajuntaments i entitats que ha
permès el seu ús, només aquest primer
any, en una desena d’actes.
El suport a la cultura popular i tradicional de la comarca ha estat un dels eixos
del servei de Cultura. El CCAU ha participat activament, al costat d’ajuntaments
i associacions, en l’organització i el finançament d’activitats com ara la Festa de
les Trementinaires de la vall de la Vansa
i Tuixent, la Jornada de Mitologia Pirinenca de la Guàrdia d’Ares, la Trobada de
Cantautors de Bescaran, la Trobada amb
els Acordionistes del Pirineu d’Arsèguel,
les Jornades dels Refugis Càtars de Josa
i Castellbò, l’espectacle medieval Cerca-

Festa de les Trementinaires a Tuixent

món a Vilamitjana, el festival de cinema
Picurt a Artedó o la Festa i Fira del Llibre del Pirineu a Organyà, entre d’altres.
Paral·lelament, s’ha posat en marxa el Bus
de la Cultura per facilitar l’accés dels ciutadans a alguns d’aquests esdeveniments.
D’altra banda, el Consell Comarcal
ha participat en el Pla Comarcal de Dinàmica Educativa, amb l’organització i el
finançament del Concurs de Nadales, les
Sortides al Patrimoni Cultural i Natural i
la Dansa Tradicional a l’Escola.

Es posa en funcionament l’Arxiu Comarcal
L’11 de juny de 2010 es va inaugurar
l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell. El nou
equipament es troba situat al carrer de
Sant Ermengol de la Seu d’Urgell. En els
pocs mesos d’existència ja porta realitzada
una important tasca envers el patrimoni
documental del territori i, a més a més, ha
impulsat i acollit diversos actes culturals.
Una de les iniciatives més importants ha estat la participació de l’Arxiu

en el pla d’ocupació Impuls-Treball, el
qual ha permès realitzar un ampli programa de digitalització i indexació de
les actes de les sessions dels plenaris del
Consell Comarcal i dels ajuntaments
d’Alàs i Cerc, Cava, Fígols i Alinyà, Josa
i Tuixent i Montferrer i Castellbò. D’altra banda, s’ha iniciat el trasllat de part
de la documentació del fons municipal
de la Seu d’Urgell a l’Arxiu Comarcal i
han ingressat diversos fons bibliogràfics, documentals i fotogràfics de particulars, a més del fons bibliogràfic de
l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt
Urgell.
L’Arxiu ha col·laborat en l’organització d’una exposició itinerant sobre el mil·
lenari de Sant Ermengol i ha acollit una
jornada sobre l’audiovisual al Pirineu i un
congrés de sòls de muntanya.
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TURISME

Creix la promoció i l’interès
per l’Alt Urgell
na (Toulouse) i Expovacaciones (Bilbao),
sense oblidar la presència, amb estand
propi, a les fires comarcals de Sant Ermengol (La Seu d’Urgell), del Rovelló
(Coll de Nargó), Tots Sants (Oliana) i
Sant Andreu (Organyà).

Promoció de la marxa nòrdica de l’Alt Urgell a Barcelona

Els atractius turístics de l’Alt Urgell
i les empreses del sector compten, des
de l’any 1992, amb el suport decidit del
Consell Comarcal, que es concreta en
multitud d’iniciatives de promoció dins
i fora del territori. La presència a fires,
l’organització de visites i esdeveniments,
la creació de productes turístics, l’edició
de material divulgatiu i la creació i gestió
de l’Oficina Comarcal de Turisme són els
grans eixos d’actuació en aquest àmbit.
La participació en l’organització del
Workshop Pirineus, que l’any 2009 va
tenir lloc a l’Alt Urgell, ha estat una de
les accions més destacades del servei de
Turisme en aquest quatrienni. A aquest
esdeveniment cal afegir-hi la co-organització de diversos viatges a la comarca
de periodistes i tour-operadors del país i
estrangers.
El Consell Comarcal és present cada
any a les principals fires de turisme nacionals i estatals, com ara la FITUR, a Madrid, i el SITC, a Barcelona. A més a més,
també participa, a través dels anomenats
“còrners”, a Navartur (Pamplona), Maha-
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Dins de la comarca, el servei de Turisme ha treballat en la creació i promoció
de nous productes, entre els quals el Centre BTT La Seu-Alt Urgell, el Camí de
Sant Jaume, la Via Romànica i la Marxa
Nòrdica. També participa en l’organització de la Trobada amb els Acordionistes
del Pirineu, d’Arsèguel, i col·labora en diversos actes que tenen lloc a la comarca.
A banda d’això, el servei tramita els expedients de nous allotjaments turístics.
L’Oficina Comarcal de Turisme ha
atès, al llarg d’aquests quatre anys, un total de 47.854 usuaris, amb un increment
constant d’any en any, com es pot veure
en el quadre adjunt. D’altra banda, l’oficina ha esdevingut punt de venda anticipada d’entrades als concerts i obres de
teatre organitzats per l’Ajuntament de la
Seu i el Consell Comarcal.
Pel que fa al material promocional,
s’ha creat un nou logo turístic i s’han
editat i distribuït diversos fullets i guies,
com ara la Via Romànica, la Guia Gastronòmica, el Fet a Mà, la guia de serveis
i el desplegable Quedem, en sis idiomes,
que inclou el mapa de la comarca i informació d’interès per al visitant.

NOMBRE DE VISITANTS A
L’OFICINA COMARCAL DE TURISME
ANY

VISITES

INCREMENT

2007

9.986

-

2008

10.830

8,4 %

2009

12.948

19,5 %

2010

14.090

8,8 %

TOTAL

47.854

-

ENSENYAMENT

Setze línies de transport
escolar i més de
500 menús diaris
El Consell Comarcal és l’ens resposable del transport i dels menjadors
escolars. Les característiques geogràfiques i demogràfiques de l’Alt Urgell
fan especialment complex l’organització del transport escolar. Així, quatrecents alumnes de primària i secundària, procedents d’una seixantena de
nuclis de població de la comarca, fan
ús gratuït d’aquest servei per mitjà de
16 línies de transport i una vintena
de vehicles, els quals han de recórrer
cada dia un total de 850 km arreu de
la comarca.
El centres de destinació d’aquestes línies són el col·legi Sant Jordi i l’IES Aubenç, d’Oliana; el col·legi Miret i Sans,
d’Organyà; l’escola de Tuixent i les escoles Albert Vives, Pau Claris, La Valira
i La Salle i l’IES Joan Brudieu, de la Seu
d’Urgell.
Quant als menjadors escolars, la
seva gestió es realitza a través de l’empresa pública Iniciatives Alt Urgell, SA
(IAUSA). Des de la cuina de l’IES Joan
Brudieu es dóna servei al mateix institut
i a les escoles de Castellciutat, Montferrer, el Pla de Sant Tirs i Coll de Nargó
i, a la Seu d’Urgell, a les llars d’infants
La Grandalla i Els Manairons i al Taller
Claror. Fins al mes de febrer de 2011, el
servei s’ha donat també a l’escola Pau
Claris. Des d’aleshores, aquest centre té
en funcionament la seva pròpia cuina,
gestionada també per IAUSA.
En total, cada dia ser serveixen més
de 500 menús. Es tracta de menús variats, sans i equilibrats, amb un baix contingut de greixos gràcies al fet que no es
fa servir la fregidora. Gairebé la totalitat
dels productes utilitzats com a matèria
primera són de la comarca.

ALUMNES USUARIS DEL TRANSPORT
ESCOLAR, PER CURSOS I LÍNIES
PUNT D’ORIGEN CURS 07/08 CURS 08/09 CURS 09/10 CURS 10/11
Argestues

12

7

13

12

Bescaran

10

12

17

18

Cabó

12

11

12

10

Casanoves

4

4

4

4

Calbinyà

33

29

25

24

Castellbò

49

51

47

50

Civís

20

20

20

17

Josa de Cadí

2

-

-

-

La Parròquia d’Hortó

28

25

29

26

Lles de Cerdanya

67

59

54

62

Montanissell

106

122

99

85

Ossera

12

11

8

8

La Penella

38

37

41

48

Prullans

13

12

10

7

Toloriu

4

4

3

4
10

Tuixent

10

8

13

Vilanova de Banat

10

11

13

16

TOTALS

430

423

408

401
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JOVENTUT

S’obre una finestra única adreçada
a tots els joves de la comarca
La Seu d’Urgell va acollir la Trobada
Nacional de polítiques de joventut del 23
al 25 d’octubre del 2008, organitzat pels
serveis locals i comarcals de joventut i la
Secretaria de Joventut. Hi van assistir un
total de 500 professionals d’arreu de Catalunya i Andorra, els quals van debatre
al voltant de les polítiques de joventut.
L’octubre del 2008 es va inaugurar la
segona Oficina Jove de Catalunya, un pla
pilot dins del marc del desplegament de
la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil
de Catalunya. Els serveis de joventut es
van descentralitzar de les administracions a l’edifici del Centre Cívic l’Escorxador de la Seu d’Urgell. Des de finals
del 2008 fins finals del 2010, l’OJAU s’ha
anat conformant a nivell de serveis i de
recursos humans:
•Servei d’Informació General: atenció presencial, butlletí electrònic jove, pàgina web, facebook, twitter, borsa de mobilitat... Concursos, xerrades informatives (beques), ordinadors d’autoconsulta, cartelleria, ...
•Servei d’Habitatge. Borsa jove d’habitatge: atenció i informació al jove, informació als propietaris i captació de propietaris, intermediació i relació contractual; tramitació i gestió dels ajuts al lloguer dels joves;
•Servei de Treball: durant el 2010 la tècnica laboral també treballa per als territoris de l’Alt Pirineu i Aran que han signat conveni (Pallars Sobirà, Vielha i
Cerdanya). Tallers i xerrades Enfeina’t. Formacions a demanda o per iniciativa
pròpia.
•Servei de Salut: xerrades i tallers. Consulta jove de salut,
•Servei de Cultura: espai exposicions “El Passadís” i actuacions diverses
•Oportunitats a Europa: adhesions a la Xarxa Europea Eurodesk i al Programa
Europeu Youth in Action (Servei de Voluntariat Europeu). Iniciat el 2010
•Servei d’oficina jove itinerant per la comarca: sota demanda o fix. A Oliana es
fan permanències els dijous al matí.
•Tramitació de carnets: carnet jove, carnet d’estudiant internacional (ISYC),
carnet de professor internacional (ITYC), carnet d’alberguista (jove, adult,
grup i familiar). Servei de viatgeteca.
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JOVENTUT

Les polítiques de joventut comarcals
a través dels municipis abarquen
el 95% de la població jove
•Realització de dos Camps de Treball
entre l’Ajuntament d’Arsèguel, Cava, el
CCAU i la Fundació Escolta Josep Carol,
l’any 2009.
Treball coordinat entre el Pla Comarcal de Joventut 2007, 2008 i 2009-10 amb
el Pla Local de Joventut 2007 i 2008-11
de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

S’ha fet el recolzament en la redacció,
execució i avaluació dels Plans Locals de
Joventut 2008-11 per activitats adreçades
als joves dels ajuntaments: Coll de Nargó;
Montferrer i Castellbó; Oliana; Organyà;
Peramola; Ribera d’Urgellet i la mancomunitat (Alàs i Cerc; Arsèguel; Estamariu
i Valls de Valira). Per altra banda, també
s’ha recolzat la redacció i evolució de les
inversions en béns immobles dels ajuntaments de: Oliana; Montferrer i Castellbó;
Ribera d’Urgellet; Estamariu.
La resta d’ajuntaments i/o joves que
volen realitzar actuacions adreçades a
joves, però no disposen de pla local de
joventut, han pogut realitzar-ho a través
del pla comarcal de joventut:
•Camp de Treball entre l’Ajuntament de
Cava, el CCAU i la Fundació Escolta Josep Carol, l’any 2008.

Activitats permanents adreçades als
joves de l’Alt Urgell durant aquests 4
anys:
•Edició anual de la Guia d’activitats d’estiu adreçades a infants i a joves/adults.
•Participació en la trobada de delegats
de centres educatius de secundària de
l’Alt Pirineu i Aran el 2007 i 2008 i en el
projecte 3D de centres educatius.
•Participació i organització de la trobada
de casals d’estiu itinerant per les comarques del Pirineu.
•Desenvolupament de xerrades i tallers
en matèria de salut, interculturalitat,
drogues, sexualitat, orientació laboral
i acadèmica, informació sobre Europa... als alumnes dels centres educatius
de secundària i commemoració per a la
prevenció dels Dies Mundials (SIDA, tabac...).
•Edició de l’agenda escolar pels centres
educatius el 2008 i 2009.
•Premis Homilies d’Organyà: des de Joventut lliurem el premi contes curts per
a joves autors i el premi Cebrià Baraut
per alumnes de batxillerat.
•Participació dels serveis de joventut a
les fires de la comarca per difondre els
serveis que presten als joves.
•Recolzament tècnic a les associacions de
joves de la comarca (tràmits, gestió...).
•Reforç en la tasca pedagògica i d’organització dels Casals d’Estiu i, en alguns casos, Nadal i Setmana Santa amb els ajuntaments i entitats juvenils de la comarca.
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SERVEIS SOCIALS

Sumar per atendre millor tothom
Serveis Socials Bàsics
Els serveis socials bàsics són el primer
nivell d’atenció al ciutadà i porta d’entrada habitual al Sistema de Serveis Socials,
per la seva proximitat a les persones i als
seus àmbits familiar i social; són un dispositiu d’informació, diagnòstic, orientació, suport, intervenció i assessorament
individual i comunitari.
Des del Consell Comarcal de l’Alt
Urgell els professionals (2 treballadores
socials i una educadora social) es desplacen a les zones nord i sud de l’Alt Urgell per atendre tots els seus municipis,
tret de la Seu d’Urgell, que compta amb
equip propi fins el juny de 2009, quan es
constitueix una entitat pública formada
per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el
Consell Comarcal de l’Alt Urgell. Es tracta del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell, nova forma de gestió
dels serveis socials que té com a objectiu
treballar les polítiques socials a TOTA
la comarca de l’Alt Urgell amb l’objectiu,
entre d’altres, de facilitar l’accés del ciutadà als serveis socials així com garantir
els mateixos serveis a tota la comarca de
l’Alt Urgell.

CASOS ATESOS 2007-2010
2007

596 beneficiaris/es

2008

572 beneficiaris/es

2009

684 beneficiaris/es

2010

763 beneficiaris/es

L’any 2007 s’amplia l’equip professional de Serveis Socials Bàsics amb la incorporació d’una treballadora social que
té com a objectiu implementar la LAPOD
(Llei d’autonomia personal i atenció a la
dependència)

Serveis gestionats pels serveis socials bàsics:
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA
DOMICILIÀRIA
2007

124 beneficiaris/es

2008

150 beneficiaris/es

2009

177 beneficiaris/es

2010

163 beneficiaris/es

Servei de Teleassistència Domiciliària
És una modalitat dels serveis d’atenció domiciliària que, amb
la tecnologia adequada, ofereix als usuaris atenció permanent
i a distància, assegurant una resposta ràpida a les eventualitats
que els pugui sobrevenir. Adreçat preferentment a persones
grans, persones que viuen soles i discapacitats
Servei d’Ajuda a Domicili

SERVEI D’AJUDA A DOMICILI
2007

121 beneficiaris/es

2008

156 beneficiaris/es

2009

144 beneficiaris/es

2010

138 beneficiaris/es
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És un conjunt organitzat i coordinat d’accions dirigides a
proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social
a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal.
Adreçat principalment a l’àmbit de vellesa, discapacitats i famílies amb problemàtica sociofamiliar.

SERVEIS SOCIALS

Centre Obert de l’Alt Urgell
L’any 2009 es crea un servei diürn que forma part de la xarxa de serveis socials bàsics. Es tracta d’un recurs preventiu,
amb funcionament fora de l’horari escolar, que dóna una cobertura integral a les necessitats fonamentals i bàsiques dels
nens i les nenes d’entre 3 i 12 anys que es troben en situació
de vulnerabilitat social. Aquest servei dóna suport i estimula
l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització i l’adquisició d’aprenentatges bàsics i compensa les
deficiències socials i educatives en els infants i adolescents
en situació de vulnerabilitat. Aquest servei té capacitat per
atendre 20 nens/es.

Serveis Socials Especialitzats
Servei de transport social adaptat
És un servei de transport, porta a porta, que té com a finalitat facilitar el transport de persones disminuïdes, amb problemes de mobilitat i persones grans amb dependència, per tal
que puguin accedir als serveis socials d’atenció especialitzada.
L’’any 2008, Caixa Girona va dotar el Consell Comarcal de
l’Alt Urgell amb un nou vehicle per fer el servei de transport social adaptat, millorant així la qualitat i la prestació del servei.

SERVEI DE TRANSPORT
SOCIAL ADAPTAT
2007

17 beneficiaris/es

2008

17 beneficiaris/es

2009

36 beneficiaris/es

2010

32 beneficiars/es

Centre d’Atenció a la Primera Infància de l’Alt Urgell
És un centre de desenvolupament infantil i atenció precoç
que té com a finalitat donar atenció als infants de l’Alt Urgell
d’entre 0 i 6 anys, amb dificultats en el seu desenvolupament i
als infants amb risc biològic o social, així com atendre els pares
i les mares amb dubtes o preocupacions respecte al desenvolupament dels seus fills. L’equip tècnic el formen professionals
de diferents disciplines: neuropediatria, psicologia, logopèdia,
fisioteràpia i treball social.

CENTRE D’ATENCIÓ A LA PRIMERA
INFÀNCIA DE L’ALT URGELL
2007

112 casos atesos

2008

184 casos atesos

2009

205 casos atesos

2010

213 casos atesos

Servei d’informació i atenció a famílies
És un servei que inicia el seu funcionament l’any 2008 i va
adreçat a famílies en general, i especialment a famílies monoparentals i adoptives, mares i pares de nens, nenes i joves d’entre els 6 i els 18 anys que requereixen informació, orientació i
atenció referent a conflictes personals i familiars, o que presentin dubtes o preocupacions en l’educació dels seus fills i i les
seves filles davant de qualsevol aspecte o temàtica.

SERVEI D’INFORMACIÓ I
ATENCIÓ A FAMÍLIES
2008

29 casos atesos

2009

38 casos atesos

2010

48 casos atesos
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SERVEIS SOCIALS

Altres Serveis d’Atenció a les Persones
Polítiques d’igualtat

SIAD. SERVEI D’INFORMACIÓ
I ATENCIÓ A LES DONES
2007

5 consultes

2008

52 consultes

2009

79 consultes

2010

149 consultes

Aquesta àrea té com a objectius impulsar i coordinar el
Pla d’Igualtat d’Oportunitats Dona-Home; donar suport i orientació a entitats, associacions i professionals en projectes i
actuacions destinades al foment de la igualtat d’oportunitats
i la promoció de les dones; promocionar l’associacionisme i
les xarxes entre les dones de la comarca; organitzar activitats d’interès i d’altres activitats i campanyes adreçades a la
sensibilització envers la igualtat de gènere i de prevenció de
violència de gènere.
Com a servei és compta amb el SIAD, servei d’informació
i atenció a les dones, on s’informa i es dóna assessorament
general relacionat amb diferents àmbits: ocupació, habitatge,
família, activitats i serveis de la comarca... A més de la persona
responsable del servei es compta amb una advocada i una psicòloga que donen suport al SIAD.
L’any 2009 el Consell Comarcal de l’Alt Urgell s’inclou dins
la Xarxa d’Agents d’Igualtat de la Diputació de Lleida, la qual
cosa implica la incorporació d’una nova professional dedicada
a potenciar la promoció de la igualtat entre homes i dones dins
el món laboral

Immigració

OFICINA ITINERANT DE
CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ
2007

Nombre de consultes
Nombre de tràmits realitzats

321
179

2008

Nombre de consultes
Nombre de tràmits realitzats

589
463

2009

Nombre de consultes
Nombre de tràmits realitzats

869
370

2010

Nombre de consultes
Nombre de tràmits realitzats

508
332

Oficina itinerant de Ciutadania i Immigració, destinada
a dotar d’informació referent a l’accés i el funcionament dels
recursos i serveis de la comarca i dels diferents aspectes de
l’entorn (laborals, lingüístics, formatius, d’habitatge, etc.)

SERVEI D’ASSESSORAMENT
EN ESTRANGERIA
2007

Nombre de visites
Nombre d’usuaris atesos

169
51

2008

Nombre de visites
Nombre d’usuaris atesos

195
119

2009

Nombre de visites
Nombre d’usuaris atesos

146
88

2010

Nombre de visites
Nombre d’usuaris atesos

42
28
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El Pla de Ciutadania i Immigració, mitjançant un tècnic
d’immigració, gestiona i coordina les actuacions en matèria
d’integració de les persones estrangeres a l’Alt Urgell basantse en tres grans eixos: programa integral d’acollida, programa
d’igualtat d’oportunitats i programa d’acomodació a la diversitat. A més de tots els projectes comunitaris i de sensibilització
duts a terme en aquesta àrea, destaquen dos serveis:

Servei d’Assessorament en Estrangeria destinat a dotar
d’informació, orientació i assessorament a persones estrangeres sobre tràmits i documentació en matèria d’estrangeria.

CONSELL D’ALCALDES

El Consell d’Alcaldes, un òrgan de pes

El Consell d’Alcaldes de l’Alt Urgell és un òrgan consultiu del Consell Comarcal
que reuneix a tots els alcaldes de la nostra comarca, en total 19. Aquest darrer mandat ha esdevingut un dels òrgans principals, en tant que, moltes de les accions empreses per part del Consell Comarcal prèviament han estat presentades, debatudes i
consensuades en el sí del Consell d’Alcaldes.
En aquest mandat, l’Il·lm. Sr. Bartomeu Majoral i Moliné, Alcalde d’Alàs i Cerc,
n’ha estat el President. El consell d’Alcaldes s’ha reunit un total de 21 vegades, celebrant les seves reunions, en cada ocasió, en un municipi diferent de la comarca. La
itinerància del consell d’alcaldes ha estat una altra de les novetats en aquest mandat, de manera que s’ha pogut conèixer a fons el territori i els alcaldes han après de
les experiències més properes. Han tingut lloc a: Alàs i Cerc (15/11/2007), Bassella
(24/7/2008), Cabó (13/3/2008), Cava (31/1/2008), Coll de Nargó (15/5/2008), Estamariu (27/5/2010), Fígols i Alinyà (4/2/2009), Montferrer i Castellbò (2/2/2011),
Oliana (11/11/2009), Organyà (14/5/2009), Peramola (29/7/2010), Pont de Bar
(26/3/2009), Ribera d’Urgellet (27/11/2008), La Seu d’Urgell (25/9/2008), Valls de
Valira (31/3/2010), La Vansa i Fórnols (9/7/2009), i està previst abans de finalitzar la
legislatura, que tinguin lloc a Arsèguel, Josa i Tuixén i Valls d’Aguilar.
S’han celebrat també dos consells d’alcaldes en llocs singulars però estretament
vinculats als temes que s’estaven tractant. En aquest sentit el 29 de gener del 2010 el
consell d’alcaldes es va reunir de forma extraordinària a la ciutat de Bilbao, durant la
visita al País Basc a diferents instal·lacions de biomassa. En aquell consell d’alcaldes
es prengué l’acord d’explorar i tirar endavant un projecte de tractament de la biomassa a la nostra comarca. Per altra banda, també s’ha celebrat un consell d’alcaldes
extraordinari en el sí del nou arxiu comarcal, el 30 de juliol de 2010, per tal de conèixer a fons el funcionament d’aquest nou equipament comarcal, que dóna servei
a tots els ajuntaments de la comarca pel que respecta a salvaguarda i protecció de
documentació històrica però també administrativa. I finalment han tingut lloc tres
consells d’alcaldes extraordinaris a la mateixa seu del consell comarcal, l’1 d’abril del
2008, el 26 de juny de 2008 i el 24 de setembre del 2009.
Els principals acords presos en el consell d’alcaldes han estat relacionats amb els
projectes estratègics principals d’aquest mandat: el pla de camins de l’Alt Urgell, el
consorci d’atenció a les persones, el projecte de planta de bioenergia forestal, la gestió del refugi supracomarcal d’animals, entre molts altres.
Han estat presents en els consells d’alcaldes com a convidats per tractar de forma
conjunta amb els alcaldes temes vinculats al món local, el Delegat del Govern a l’Alt
Pirineu, diferents representats de la Generalitat al territori, el President de la Diputació de Lleida, així com representants dels cossos de seguretat i emergències.
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