La feina feta, la feina segueix
Jesús Fierro i Rugall
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A

rribats al final d’una legislatura, toca passar
comptes amb el conjunt de ciutadanes i ciutadans de la comarca de l’Alt Urgell. I atès
que ha estat el meu darrer mandat, permeteu-me començar fent unes primeres reflexions més d’equips,
persones i objectius que no pas de les accions més
concretes, que trobareu exposades al llarg d’aquesta
memòria de gestió.
Han estat 12 anys a la presidència del Consell Comarcal, dotze anys de reptes, dotze anys intensos, amb
encerts i errors, però sobretot –insisteixo, sobretot–
dotze meravellosos anys dedicats a l’interès públic i
treballant per la meva comarca i, en definitiva, pels
qui hi vivim.
Ens hem marcat reptes molt alts, amb l’únic objectiu
d’assolir una comarca de primera divisió, una comarca
per veure i per lluir-la, però sobretot una comarca per
viure-hi, per intentar fer que les persones que en formem part tinguem cada dia una millor qualitat de vida.
Qualsevol persona que prengui la decisió de dedicar
part del seus anys a la vida pública ha de tenir molt
clar tres coses que passo a detallar:
Primerament, que les responsabilitats públiques esdevenen una cursa de relleus, en la qual reps un llegat viu
i que, en la mesura del possible, has de fer-lo avançar
tant com sigui possible. En aquest sentit, he d’agrair el
llegat que vaig rebre del meu antecessor, Ventura Roca,
que a la vegada el va rebre de Maria Dolors Majoral.
En segon lloc, que en l’èxit o el fracàs hi tenen molt a
veure les persones i els equips, i en aquest sentit permeteu-me fer una agraïment molt sincer a la confiança
que vaig rebre des del primer fins l’últim dia de totes

les conselleres i consellers, tant quan hem governat
amb coalició amb ERC, que ha estat la major part de
les tres legislatures, com aquests dos darrers anys que
hem governat sols. No puc oblidar els grups de l’oposició que crec que sempre han actuat amb la responsabilitat que suposa ser consellera o conseller comarcal. He
de dir, tanmateix, que ha estat clau l’equip professional i tècnic del consell, capitanejats els primers quatre
anys pel Pere Porta i els vuit últims per la Sara Camps,
als quals vull agrair públicament el suport que m’han
donat i la seva professionalitat i dedicació a la direcció i
gestió de la institució. Un agraïment que faig extensiu,
i que no personalitzaré perquè em faltaria espai, a tots
els treballadors i totes les treballadores del Consell.
Finalment, no puc deixar de fer un agraïment a les alcaldesses i els alcaldes de la comarca, que sempre i en
tot moment han estat al costat de la institució, amb
un consell d’alcaldes fort i cohesionat, que ha donat
importants impulsos a l’acció de govern tant a nivell
d’acció directa com d’acció de país.
Fetes aquestes reflexions, crec que puc dir que una
bona part dels objectius d’aquest darrer mandat s’han
assolit. En les pagines que segueixen exposem les diverses iniciatives i actuacions que el Consell Comarcal
ha desplegat en el període 2015-2019. És la feina feta i,
alhora, la feina que no parem de fer en el dia a dia de la
comarca que estimem i compartim.
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4 Gestió econòmica

La cerca de nou finançament permet posar
en marxa nous programes comarcals
A partir de l’any 2014 la tendència negativa d’ingressos dels anys anteriors s’inverteix i,
per tant, es posen en funcionament nous programes, especialment en l’àmbit ocupacional,
dels serveis socials d’infància i de les inversions en infraestructures viàries, tot i que en
aquest darrer àmbit molt menys del necessari.
Les actuacions del Consell Comarcal però s’han vist fortament condicionades pel límit
que marca el sostre de despesa de les entitats locals, que ve regulat per normativa estatal.

A què es destinen els recursos del Consell Comarcal de l’Alt Urgell?

El Consell Comarcal, en tant que ens
supramunicipal, té la funció principal
de prestar serveis als ajuntaments.
Els ajuntaments de la comarca han
delegat en els darrers anys un major
nombre de funcions com per exemple:
l’arranjament de camins d’accés a
nuclis, l’elaboració dels plans directors
de l’aigua, o la posada en funcionament
de la nova normativa al voltant de la
llei de protecció de dades, per citar
uns exemples. Això implica també
un increment de la participació dels
ingressos provinents dels ens locals.

Procedència del ingressos corrents

Gestió econòmica

Els pressupostos comarcals estan fortament condicionats per la procedència dels ingressos. Majoritàriament provenen de la Generalitat de Catalunya, però
ens els darrers quatre anys també hi hagut un increment d’ingressos provinents de la Diputació de Lleida.
La participació en programes finançats per la
Unió Europea també ha estat una de les línies
prioritàries del darrer quadrieni, especialment a
través de programes gestionats per la Generalitat
de Catalunya però finançats amb recursos europeus
provinents de Fons Social Europeu (FSE), Fons de
Desenvolupaments Regional (FEDER), Fons Interreg
de Cooperació Transfronterera (POCTEFA) i fons de
Desenvolupament Agrícola (FEADER).
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Quants dies tardem de mitjana
a pagar una factura?

Evolució del romanent de tresoreria

Endeutament a llarg termini
*

Quin percentatge de factures
rebem electrònicament?
* Endeutament conseqüència del préstec pont concertat per a
desenvolupar el projecte de Camina Pirineus i que serà amortitzat amb
el cobrament de la subvenció

Durant aquest mandat ha finalitzat l’avalució de llocs
de treball i l’aprovació de la RLT. Que ha recollit les
necessitats de personal del Consell Comarcal per fer
front a les necessitats que té el Consell Comarcal per
afrontar les obligacions i projectes per als propers anys.
L’estructura de personal del Consell Comarcal ha estat
marcada en aquests anys per la normativa a nivell
estatal que ha limitat fortament els increments de
personal fix i, per tant, el creixement que ha experiment
el Consell Comarcal s’ha centrat exclusivament en
programes ocupacionals o contractacions vinculades a
programes d’ inserció laboral, dinamització turística i
dinamització empresarial i sectori agroalimentari.
Durant aquests darrers quatre anys hi hagut també
una important tasca de suport als programes de
pràctiques, ja siguin pràctiques curriculars de formació
professional i universitària com pràctiques laborals
remunerades, amb un total de 33 participants.

Evolució Estructura de Personal
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Desplegament de programes d’ocupació
per a totes les etapes de la vida laboral
Pel que fa a les polítiques d’ocupació, l’aposta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell
ha estat donar cobertura a totes les etapes de la vida laboral a través de diversos
programes, els quals faciliten formació i oportunitats a joves per entrar per primera
vegada en el mercat de treball i també a adults de més de 45 anys i a persones en
situació d’atur de llarga durada.
El col·lectiu jove (16 – 29 anys), gràcies a la Garantia
Juvenil, ha rebut suport a través dels programes: Xarxa
d’impulsors del programa de Garantia Juvenil a Catalunya, Joves per l’Ocupació, Programa Singulars “Retroba-AU, el Fem Ocupació per Joves, el Joves en pràctiques i el Programa Singulars “Alimentem els oficis
de l’Alt Urgell”. Per a les franges d’edat superiors s’ha
comptat amb dos programes diferents. Des de l’any
2018 s’ha desenvolupat el projecte 30plus, que es centra a oferir contractes laborals i formació a persones
majors de 30 anys en empreses. Per últim, al llarg de
tot el període s’ha desenvolupat el programa Treball i
Formació que ofereix oportunitats laborals i formatives a persones majors de 45 anys. Així doncs en el marc
de la Garantia Juvenil, una iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur juvenil, el Consell Comarcal de l’Alt
Urgell ha impulsat un seguit de programes amb la finalitat millorar l’ocupabilitat de les persones joves del
territori i proporcinar-los una millora en la seva qualificació i les seves competències professionals que els
facilitessin la inserció al mercat laboral. S’han adreçat
a persones joves que, per circumstàncies diverses, necessiten un procés de reflexió i d’orientació per redirigir les seves trajectòries educatives i/o professionals.
Així, l’objectiu ha estat que persones joves que no tre-

Presentació d’un dels programes ocupacionals al CETAP

ballessin i estiguessin buscant feina, rebessin una oferta d’ocupació de qualitat, de formació, o bé poguessin
dur a terme un període de pràctiques i/o una experiència professional després d’haver acabat i/o abandonat
l’educació formal i/o d’haver-se quedat en situació de
desocupació.
Aquests programes han ofert, d’una banda, serveis
d’orientació i tutorització i, de l’altra, formació i adquisició d’experiència professional.
El conjunt d’aquests han estat finançats pel Servei
d’Ocupació de Catalunya a través del Fons Social
Europeu:

Xarxa d’impulsors del programa
de garantia juvenil a Catalunya
Durant el període de maig de 2015 fins a maig de 2018,
el Consell Comarcal va contractar una persona tècnica
la qual tenir les següents actuacions encomanades:
• Promoció i difusió del Programa de Garantia Juvenil
a Catalunya.
• Seguiment i tutorització de les persones joves durant i després de la seva participació en les diferents
polítiques actives d’ocupació o en els programes específics que s’articulin per al Programa de Garantia
Juvenil a Catalunya.
• Relació i coordinació amb les entitats i altres organismes que participin en el Programa de Garantia
Juvenil a Catalunya.

Des de principis del mes de gener de 2019, el Consell Comarcal, d’acord amb la subvenció atorgada
per part del SOC, compta amb la figura de Referent
d’Ocupació Juvenil, que té l’objectiu de facilitar i
acompanyar la transició de les persones joves des
del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional.
A través del treball en xarxa i transversal dels diferents dispositius que treballen amb persones joves,
s’ofereixen els recursos més adequats en funció de les
casuístiques personals i/o socials de cada jove, mitjançant la constitució d’unes unitats especialitzades
en el territori.

Programes d’ocupació
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Joves per l’Ocupació
En aquest període s’ha realitzat tres edicions del programa Joves per l’Ocupació el qual alternava un curs
formatiu amb l’experiència pràctica amb l’objectiu
millorar l’ocupabilitat de les persones joves que no tenien feina, i proporcinar-los la qualificació i les competències professionals necessàries perquè poguessin
reformular la seva trajectòria professional i, d’aquesta
manera, entrar al mercat laboral amb unes mínimes
garanties d’estabilitat i/o retornar al sistema educatiu.
Els sectors sobre els quals s’ha centrat el programa
han estat l’hostaleria i el forestal.
Hi ha participat un total de 90 joves, el 80 % dels joves
han finalitzar la formació professionalitzadora, del total de joves que han finalitzat la formació el 96 % dels
joves han realitzat un període de pràctiques de 80 hores de durada a una empresa del sector professional de
la formació i el 62 % han obtingut un contracte laboral
d’una durada de 6 mesos.

Retroba-AU “Recursos i estratègies
per a trobar feina a l’Alt Urgell”
Al llarg del 2016, es va desenvolupar aquest programa adreçat a persones joves
d’edats compreses entre 16
i 29 anys amb estudis superiors amb l’objectiu d’afavorir el seu retorn a la comarca
i la inserció laboral al territori. Per una banda, es va oferir 250 hores de formació
en competències transversals agrupades en sis blocs
formatius per tal de millorar la seva ocupabilitat i,
per altra, banda es va donar a conèixer oportunitats
laborals de l’entorn a través de xerrades d’entitats del
territori i visites a empreses de la comarca.
El programa va constar de tres etapes. En la primera etapa el principal objectiu era que el jove identifiqués les seves habilitats i motivacions i els seus
interessos professionals. En la segona etapa, es van
desenvolupar sessions formatives dinàmiques per
tal d’afavorir la comunicació entre els participants,
aquestes es van basar en el domini d’idiomes, noves
tecnologies, comunicació, reserva activa de feina i
coneixement dels recursos endògens. La tercera i
última etapa va consistir en la inserció al món laboral, ja sigui en la modalitat de contracte laboral o en
la de pràctiques.
Hi van participar un total de 17 participants i el 58 %
dels participants van aconseguir un contracte laboral.

Sessió de treball de Joves per l’Ocupació

Fem Ocupació per a joves
Durant el 2018 es va realitzar aquest programa
adreçat a persones joves d’edats compreses entre 18
i 29 anys que haguessin finalitzat l’educació secundària obligatòria, batxillerat o un cicle formatiu de
grau mitja. Hi han participat 15 joves que han rebut
formació específica vinculada a un contracte de treball per part de l’empresa contractant i orientació i
acompanyament en el procés de contractació i formació per part d’una persona tutora contractada pel
mateix Consell Comarcal. Per tal de garantir l’èxit
del programa, la persona tutora ha realitzat tasques de prospecció empresarial amb la finalitat de
conèixer les necessitats formatives i de contractació
de les empreses del territori. Aquest programa ha
aconseguit un contracte laboral per a 15 persones en
diverses empreses de la comarca.

Workshop “Fem ocupació per a joves”
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Joves en pràctiques
En els darrers quatre anys, el Consell Comarcal de l’Alt
Urgell ha contractat durant 6 mesos a jornada completa a 12 joves amb educació superior i en situació d’atur
per realitzar pràctiques laborals per tal de millorar la

seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les
competències derivades de la pràctica laboral i afavorir, d’aquesta manera, la seva incorporació al mercat
laboral de forma estable i duradora en el temps.

Projecte Singulars “Alimentem els oficis de l’Alt Urgell”
Aquest any 2019 el Consell Comarcal de l’Alt Urgell està
duent a terme el seu Projecte Singular anomenat “Alimentem els oficis de l’Alt Urgell” amb els següents objectius:
1. Reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals de les persones no ocupades i no integrades en els sistemes d’educació o formació.
2. Proporcionar als joves participants una formació
específica relacionada amb el sector alimentari
3. Mantenir el teixit productiu i fomentar les oportunitats laborals i el relleu empresarial en oficis
de la indústria alimentària
El perfil de les 15 persones candidates a participar
en aquest projecte són persones desocupades d’entre 16 i 29 anys amb dificultats d’inserció, inscrites
a l’Oficina de Treball del Servei Públic d’Ocupació de

Catalunya com a persones demandants d’ocupació
no ocupades i beneficiàries de la Garantia Juvenil.
Algunes de les activitats que contempla el Projecte
Singulars són formació professionalitzadora, tutories individuals i col·lectives, assessorament personalitat i orientació personal i professional i visites a
empreses del sector.
No obstant, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell no només
ha impulsat iniciatives ocupacionals per a persones joves sinó que també ha continuat incidint en la formació
i adquisició d’experiència professional de persones majors de 30 anys, i en situació d’atur, per una banda, amb
al programa Treball i Formació, adreçat a persones majors de 45 anys i com a novetat d’enguany, el programa
30 Plus adreçat a persones majors de 30 anys.

Programa Treball i Formació
El programa Treball i Formació subvencionat pel SOC
té 4 línies d’actuació adreçades a combatre l’atur de
llarga durada:
1. Línia PANP: persones aturades no perceptores,
majors de 45 anys.
2. Línia PRMI: persones aturades perceptores de la
Renda Mínima d’Inserció.
3. Línia DONA: persones aturades en risc d’exclusió
i/o violència de gènere.
4. Línia COOR: persones titulades aturades que actuen de coordinadors del programa
Les persones contractades en aquestes 4 línies d’actuació han estat treballant en diferents tasques com
ara la brigada de manteniment de camins, la digitalitació de documentació pública a l’Arxiu Comarcal i
l’atenció al públic, entre d’altres funcions.
Els objectius del CCAU per aquest programa són, la millora
de l’ocupabilitat de les persones participants amb l’oferta
Programa
Joves per l’Ocupació
Retroba-AU
Fem Ocupació per a Joves
Joves en pràctiques
Projecte Singulars
Treball i Formació
30 Plus

d’hores de formació adequada al seu lloc de treball i complementària per millorar els seus currículums. Per als anys
2015 i 2016 es comptava únicament amb la línia PANP i,
per tant, hi havia 11 participants per any. A partir del 2017
es van incorporar la resta de línies i es van ampliar les places a 18 participants per any. En total, des del 2015 a través
d’aquest programa el CCAU ha contractat 58 persones.

Programa 30 Plus
L’objectiu del Programa 30 Plus és dur a terme projectes
que desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir
la inserció laboral de 15 persones en situació d’atur de
30 anys i més grans (preferentment les d’entre 30 i 45),
amb baix nivell de formació, i proporcionar-los, entre
d’altres recursos, formació i competències necessàries
per ocupar un determinat lloc de treball. Actualment
s’està desenvolupant la primera edició i s’han materialitzat 15 contractes laborals.
Núm. participants

Núm. contractes

90
17
15
12
15
58
15

44
10
15
12
En període de contractació
58
15

Programes d’ocupació
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Una brigada de treballadors
per a la millora de la comarca
El programa de Treball i Formació ha permès dotar el Consell Comarcal d’una brigada
de treballadors que ha realitzat actuacions de neteja, desbrossament i recuperació
de camins i construcció de petites obres d’infraestructures a tots els municipis de la
comarca, d’acord amb les demandes formulades pels mateixos ajuntaments.

Desbrossament de camins

En el darrer quadrienni, el Consell Comarcal s’ha adherit a les diverses convocatòries del programa Tre-

Passera al camí dels manairons

ball i Formació, promogut pel Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC), per tal de realitzar principalment
tasques de neteja i manteniment de camins, cunetes
i patrimoni, a més d’altres actuacions a l’entorn dels
municipis de l’Alt Urgell. Així per exemple, comptant
només l’any 2018, les brigades van fer treballs de millora en 250 km de camins.
Per a la realització d’aquests treballs d’interès públic, en aquests quatre anys s’han formalitzat un total de 60 contractes, d’entre 6 i 12 mesos de durada
cadascun, a persones, preferentment més grans de
45 anys, que fins aleshores es trobaven en situació
d’atur i no eren receptores de prestacions per desocupació o subsidi. D’aquesta manera s’han assolit
els objectius prioritaris del programa, que són l’augment de l’ocupabilitat a la comarca i la millora de la
projecció laboral de les persones contractades, amb
un interès especial pel foment dels bons hàbits (assistència a la feina, puntualitat i formació), sempre
realitzant tasques d’interès social i públic.

Àrea de pícnic al Boscalt
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Un mur de pedra seca delimita un tram de camí

Xarxa de senders a la carta, l’eina de
posicionament ecoturístic de la comarca
El Camina Pirineus té com a objectiu la recuperació d’una part de la xarxa històrica de
camins per al foment d’activitats ecoturístiques, principalment el senderisme. Es tracta
d’aprofitar una infraestructura que ja existia, els antics camins rals o veïnals, tornar-los
a fer operatius, però adaptats a les noves demandes socials, especialment vinculades
amb la mobilitat no motoritzada i més concretament, amb l’activitat turística.
Aquest projecte es durà a terme amb el finançament de la Unió Europea, la Diputació
de Lleida i els 19 ajuntamnets i les 11 EMDs de la comarca.

El projecte s’estructura en set accions o eixos principals:
A1) Recuperació de patrimoni a través d’un catàleg de
camins públics de la comarca de l’Alt Urgell.
A2) La creació d’una xarxa de camins senyalitzada.
A3) La creació de la xarxa de paisatge de l’Alt Urgell a
partir d’un seguit de recursos ecoturístics.
A4) La creació d’infraestructures de suport; en aquest
cas, zones d’estacionament per autocaravanes.
A5) La creació de l’aplicació Alt Urgell a la carta, per
generar itineraris personalitzats en funció de l’experiència turística que es desitja.
A6) Accions de promoció i posicionament de la comarca com a referent d’ecoturisme.

A7) Creació de la figura dels Vetlladors del Territori,
amb la voluntat de coresponsabilitzar la ciutadania de
la importància de la conservació dels camins públics
com a element patrimonial identitari.
Fins ara, les accions que s’han portat a terme són les
següents:

Camina Pirineus
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Reunions presencials als municipis
A l’inici del projecte es van organitzar fins a 11 presentacions en diferents municipis de la comarca, a les quals
van assistir 210 persones. En aquestes sessions es bus-

cava explicar el projecte a la gent dels pobles per tal que
estiguin al corrent del projecte i se’l facin seu, i crear així
una sinergia molt important per a l’èxit posterior.

Catàlegs de camins
i reunions amb Ajuntaments

Presentació del projecte a Organyà

Els catàlegs de camins de titularitat pública han estat la primera acció del projecte, la qual és bàsica
per poder dissenyar una xarxa senyalitzada. Per a la
correcta realització dels catàlegs s’han fet reunions
amb els ajuntaments per tal de poder treballar amb
al màxim coneixement possible del territori, i donar
així veu a qui trepitja els camins de forma diària. Les
aportacions i correccions fetes pels ajuntaments han
estat de gran valor i ajuda tant per a les empreses que
realitzaven els treballs com per al Consell Comarcal.

Passera de St. Joan de l’Erm
A Sant Joan de l’Erm s’ha fet construir
una passera de fusta que permeti l’accés
a gent amb mobilitat reduïda a espais on
fins ara no podien arribar. Aquesta acció es
completarà construint un mirador amb un
punt d’interpretació de la natura al final de
la passera, amb la qual cosa es donarà sentit
a l’obra inicial.

Projecte amb fons europeus per connectar els camins pirinencs
A més a més del projecte de camins de l’Alt Urgell
“Camina Pirineus”, s’ha obtingut el finançament a través de la Diputació de Lleida per a realitzar les actuacions de desbrossada i millora de la plataforma dels
camins tradicionals, obra civil de passos i pontarrons,

així com la senyalització vertical i de seguiment per
unir les comarques pirinenques sota el nom Camins
Tradicionals dels Pirineus, la previsió és que a partir
del 2019 es comencin les actuacions.

12 Camina Pirineus

Contractació de tècnics
El projecte el porta el personal propi del Consell juntament
amb dos tècnics, un de camins i un de promoció, contractats específicament per al projecte. El tècnic de camins,
contractat el setembre de 2017, s’encarrega del control i
revisió dels treballs dels catàlegs de camins, de la proposta
de Xarxa de Senders i altres aspectes tècnics relacionats
amb el camins de la comarca. El tècnic de promoció, contractat el febrer de 2019, s’encarrega de dur a termes les
accions de promoció i comunicació, a més de treballar en
el model de gestió i col·laboració publicoprivada.
S’ha contractat també tres persones per crear una
brigada per a la creació i posterior manteniment de la
xarxa de camins públics de l’Alt Urgell.

Estudi de mercat
Per tal de posicionar la comarca amb els seus nous
recursos ecoturístics de forma intel·ligent s’ha
contractat la realització d’un estudi de mercat. En
aquest estudi s’analitzarà l’oferta i la demanda actual en matèria de senderisme i ecoturisme, tant
a nivell local com a nivell nacional i internacional.
Entenem l’estudi com una eina per a l’administració pública, però també per al sector privat, al qual
s’inclourà en la realització i per a qui es faran dues
sessions de treball.

Aparcaments dissuasius i
d’autocaravanes
Com a infraestructures de suport, s’han construït
dos aparcaments per autocaravanes, a Organyà i
Arsèguel, amb capacitat per a 9 i 2 places respectivament. També s’ha habilitat una zona d’aparcament a Fígols, la qual ha de servir per evitar la dispersió de vehicles i per atraure el turista i donar-li
un servei pròxim als recursos de patrimoni natural.

Camins Verticals
Els camins verticals són dues accions destacables del projecte pels seus atractius turístics. Es preveu que a finals de l’estiu de 2019
estiguin en construcció. En tindrem un a la
Serra de Canals, a Oliana, i un altre a la Roca
Narieda, a Fígols.

Nou aparcament d’autocaravanes a Organyà
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Més de 70 projectes empresarials
reben ajuts del Programa Leader
El Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya, del qual forma part el Consell Comarcal, té com
principal objectiu el desenvolupament socioeconòmic d’ambdues comarques a partir
d’iniciatives que ajudin a generar activitat econòmica, crear ocupació i donar noves
oportunitats als habitants de les zones rurals, a través de la gestió del Programa Leader.

Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya
La iniciativa comunitària LEADER va ser creada als anys 80 per la
Comissió Europea amb
la intenció d’ajudar el
desenvolupament i la
diversificació de l’activitat econòmica en zones rurals
i de muntanya de la Unió Europea. El Consorci GAL
Alt Urgell-Cerdanya (CAUC) es va crear al 2008 per iniciativa d’ambdós consells comarcals per gestionar els
recursos econòmics del Programa Leader de la Unió
Europea del període 2007-2013. Actualment, aquest
Consorci és també l’ens gestor del programa Leader en
el marc del Programa de Desenvolupament Rural de
Catalunya durant el període 2014-2020 amb un àmbit
d’actuació que acull tots els municipis de les comarques de l’Alt Urgell i la Cerdanya.

Empresa de producció de Sake a Tuixent

Per aquest període el CAUC es va fixar sis objectius
prioritaris: fomentar l’emprenedoria, empresa i creació d’ocupació basant-se en recursos endògens; la innovació tecnològica i empresarial; la dinamització dels
petits nuclis i poblacions de muntanya per generar
equilibri territorial; el retorn al món rural dels joves;
la mitigació i adaptació al canvi climàtic i el foment de
la cultura de la cooperació entre grups Leader, Público-privada i intersectorial.
En aquests anys, el programa Leader ha atorgat més
de 70 ajuts per a la creació, millora o modernització de
microempreses, PIMES, cooperatives, associacions o
fundacions privades del territori. També han sol·licitat
ajuts persones físiques o administracions públiques.
Indicadors provisionals període 2015-2018
2016
Sol·licituds presentades
44
Sol·licituds aprovades
19
2.751.742,87 €
Inversió aprovada
Subvenció aprovada
2.566.999,85 €
Inversió certificada
2.464.549,61 €
Subvenció certificada
615.709,42 €

Forn de pa a la Seu d’Urgell
2016.2
27
18
2.185.505,75 €
1.993.946,10 €
1.878.124,33 €
489.575,26 €

2017
33
17
3.458.924,02 €
2.729.933,80 €
pendent
pendent

2018
32
18
3.325.447,74 €
3.207.754,39 €
pendent
pendent

Total
136
72
11.721.620,38 €
10.498.634,14 €
4.342.673,94 €
1.105.284,68 €
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Projectes de cooperació
Des del Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya en els darrers anys hem participat en diversos projectes de cooperació amb altres grups Leader de Catalunya:
• ENFOCC: promou la sostenibilitat als territoris
rurals de Catalunya a través de l’estalvi i eficiència
energètica, la promoció d’energies renovables i la
mitigació del canvi climàtic.
• LEADER NATURA: fomenta el desenvolupament socioeconòmic a través dels espais naturals protegits i
alhora la seva protecció.
• GUSTUM: busca el desenvolupament rural a través
de la promoció i comercialització del producte agroalimentari local i la seva relació amb altres sectors
del territori.

• START-UP: és un projecte de suport als emprenedors
rurals que dóna resposta a les necessitats d’aquestes
empreses en el camí cap a la consolidació i acceleració del creixement dels seus negocis.
• FER: difondre la cultura emprenedora als centres
educatius per potenciar la creativitat i el talent
emprenedor, tot facilitant que els més petits siguin capaços de cercar oportunitats en l’entorn
rural
• COWOCAT: vol potenciar la creació d’espais de
coworking a les zones rurals i fomentar els valors del
coworking i del teletreball.
• ODISSEU: té com a objectiu afavorir el retorn del
talent jove al món rural.

Odisseu
El projecte Odisseu pretén enllaçar les necessitats de
teixit econòmic rural amb la incorporació de joves
qualificats, promovent l’ocupabilitat i l’emprenedoria
jove vinculant amb les oportunitats dels territoris rurals. El programa ODISSEU va néixer el 2010 a partir
de la iniciativa de l’Associació d’Iniciatives Rurals de
Catalunya (ARCA) i la Fundació del Món Rural (FMR)
i va començar a concretar-se el 2011 amb el suport
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació (DARP) i de la Direcció General de Joventut. El 2012 el projecte va passar a ser liderat per
la Direcció General de Desenvolupament Rural del
DARP i per la Direcció General de Joventut de l’actual
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i la
FMR i ARCA hi van col·laborar en la seva implementació, juntament amb els grups d’acció local del programa Leader i la xarxa tècnica de Joventut. Actualment,
aquest projecte és coordinat per Consorci GAL Alt
Urgell – Cerdanya i compta amb la participació dels
11 grups d’acció de Catalunya.
Principalment, el públic destinatari són els i les joves que viuen o són originaris dels territoris rurals.
Afavorir l’arrelament d’aquest col·lectiu estratègic en
les zones rurals suposa un efecte multiplicador en el
territori generant ocupació, amb un augment demogràfic, etc. Del col·lectiu de joves, la població diana
escollida i sobre la que les actuacions faran especial
èmfasi són els i les joves universitaris/àries tenint en
compte l’abast de la migració en funció dels estudis.
Precisament per combatre l’estada dels joves a la gran

ciutat una vegada han finalitzat els estudis universitaris i potenciar el seu retorn va néixer l’any 2016 el
Pràcticum Odisseu. Els resultats de les tres primeres edicions del Pràcticum han sigut molt positius, ja
que s’han executat gairebé 100 beques d’estudiants
en pràctiques. Aquesta acció comuna a tot el territori
Leader català ha permès donar un grau de concreció
molt important als objectius del projecte. Mentre que
la primera edició únicament es van aprovar 13 ajudes
per subvencionar aquest ajut, al 2017 ja se’n van aprovar 44 i el 2018 s’ha consolidat amb 45 ajudes aprovades. I pel que fa el nombre d’ofertes publicades en
la primera edició es va començar amb 24, el 2017 va
tancar amb 80 i en la tercera edició s’ha aconseguit
publicitar fins a 137 ofertes.
Una altra de les accions que funcionen de manera
molt positiva són les accions de networking o workshops entre joves i empreses per facilitar el contacte
entre joves en recerca de feina i empreses de zones
rurals amb necessitats de perfils professionals per
cobrir llocs de feina. D’aquesta manera aquest intercanvi genera la iniciativa i el protagonisme de joves
en la dinamització econòmica de les comarques de
l’Alt Urgell i la Cerdanya. Aquest contacte entre joves
i empreses també es pot realitzar a partir de l’eina
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Retorna (www.retorna.odisseujove.cat), que és una plataforma virtual on hi ha més de 500 persones joves
inscrites en 17 sectors professionals que estan cercant feina i també hi ha empreses situades en aquestes comarques que poden consultar el jovent inscrit.

Viure a Rural ( www.viurearural.cat) és l’única part
del projecte Odisseu que no únicament se centra en
joves sinó que es focalitza en tota la població que vulgui venir a viure i treballar a zones rurals. Aquesta
plataforma és un portal de recursos i serveis del conjunt de les comarques rurals catalanes que posa de
manifest les possibilitats d’aquestes a l’abast de totes
les persones que decideixen fer un canvi a la seva vida
i passar d’un entorn urbà a un entorn rural. Actualment, es vol fer un pas més i aconseguir que els grups
d’Acció Local es converteixin en antenes d’acollida.
Per aconseguir-ho, s’ha generat un manual d’acollida

perquè tots els territoris Leader puguin compartir la
mateixa metodologia i facilitar eines per poder donar
respostes a àmbits com l’habitatge, l’ocupació o l’emprenedoria.

Presentació

del
Jornada

u

a Odisse

program

del Program

a Retorna al

CETAP
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Emprenedoria i noves tecnologies
conflueixen en un espai viu i dinàmic
El Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu (CETAP) continua creixent i alhora
consolidant-se com un espai d’acollida i dinamització d’un ampli ventall d’iniciatives,
projectes i programes que tenen com a objectiu el foment de la formació, l’ocupació,
l’emprenedoria i la innovació. Situat a la tercera planta de l’edifici de les Monges de la
Seu d’Urgell, el CETAP ha esdevingut un dels principals motors del desenvolupament
socioeconòmic del territori.

Activitats formatives
Al llarg d’aquests anys s’han programat diverses accions formatives en les diverses aules i sales de què
disposa el CETAP, algunes amb funcionament modular
adaptable. Aquestes activitats han estat organitzades
tant pel mateix centre com per les associacions i entitats de la comarca. En total s’han portat a terme 44
accions pròpies, que han comptat amb la participació
activa de gairebé 500 persones. Els temaris formatius
han estat molt amplis, des dels referents a la gestió administrativa i econòmica fins a les que tenen a veure
amb el creixement personal o el benestar a la feina.
Formació
Accions
Assistents

2015
15
104

2016
11
138

2017
8
118

2018
10
117

Certificats ACTIC

Viver d’empreses

En l’àmbit de les competències en les tecnologies de la
informació i la comunicació, EL CETAP ofereix informació i assessorament i, a més a més, acull les proves
per obtenir el certificat ACTIC, el document oficial amb
el qual les persones que el posseeixen poden acreditar les seves competències a l’hora de trobar feina o
de promocionar-se internament a l’empresa. De 2015 a
2018 hi ha hagut 127 persones inscrites, 64 de les quals
han obtingut el certificat d’aptitud.
Actic
Inscrits
Aptes

2015
53
27

Avaluació de competències ACTIC

2016
29
12

2017
13
9

2018
32
16

Un dels principals objectius del CETAP és fomentar la
emprenedoria al territori. Així, les persones interessades a crear la seva pròpia empresa poden fer ús del Viver d’Empreses, el qual no és només un espai físic, sinó
també un servei d’assessorament i acompanyament en
els primers anys de funcionament de l’empresa. El Viver
consta de 7 despatxos i una sala de reunions. Els nous
empresaris poden fer ús dels diversos equipament tecnològics de l’àrea de teletreball i accés públic a internet.
Viver
Empreses

2015
4

2016
5

2017
5

2018
3

Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu (CETAP)

Telecentre i teletreball
Aquests darrers anys, la millora del senyal i l’increment del nombre de llars amb connexió a internet ha
provocat el redimensionament del servei d’accés públic a la xarxa que s’ofereix des del CETAP i una lògica
disminució d’usuaris. Amb tot, després de l’acusat descens de l’any 2014, amb 1.893 connexions, el 2015 es va
experimentar un important repunt, amb 3.468 connexions, tot i que els anys posteriors ha tornat a davallar.
Telecentre
Teletreball
Connexions
Altes usuaris
Hores conn.

2015

2016

2017

2018

3.468
126
1.428

2.430
87
1.020

1.589
58
697

1.893
52
891
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Agents d’ocupació
i desenvolupament local (AODL)
Els AODL són personal tècnic, titulats i titulades superiors o de grau
mitjà, que treballen a temps complet en el marc d’un Pla d’acció
de desenvolupament local
impulsat pels ens locals
o per les entitats dependents o vinculades a una
administració local. El seu
objectiu és executar els
projectes inclosos en el Pla
d’acció d’una entitat local
en matèria de promoció
econòmica i ocupació.
La estratègia dels plans de treball es basa en posar en valor els recursos endògens, generar noves oportunitats,
treballar per a la dinamització empresarial, establir mètodes de cooperació públic-privada i posicionar l’Alt Urgell
com un territori smart. Durant el període 2015-2018, el
Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha disposat de tres AODL
per al desenvolupament dels programes següents:

Sessió del pla estratègic IMPULSA 2026

IMPULSA 2026
Des de l’any 2017, el CETAP és el centre neuràlgic
del Pla Estratègic IMPULSA 2026 de l’Alt Urgell i
la Seu d’Urgell, una iniciativa liderada pel Consell
Comarcal de l’Alt Urgell i l’Ajuntament de la Seu
d’Urgell amb el suport del Servei d’Ocupació de
Catalunya i la Diputació de Lleida. El pla s’ha anat
desenvolupant en diferents fases, començant amb
la de participació ciutadana en diverses taules sectorials. D’aquí en va sortir una diagnosi i més endavant es va celebrar el Fòrum de la Ciutadania, el
qual va permetre l’aprovació d’una sèrie d’actuacions en l’horitzó dels pròxims anys.

Programes de foment de l’ocupació
El CETAP acull diversos programes de foment de
l’ocupació, dels quals en donem detall en un capítol
propi d’aquesta memòria.

Desenvolupament estratègic i promoció econòmica
de l’Alt Urgell i del CETAP 2011-2016
El dos eixos d’actuació del programa són:
• Dinamitzar el teixit empresarial de la comarca per
tal de crear llocs de treball i evitar l’èxode rural dels
pobles cap a la ciutat
• Desenvolupament sostenible de la comarca per millorar la qualitat de vida i el benestar social
Alt Urgell, territori d’oportunitats 2017-2021
Els quatre eixos en què s’ha estructurat el programa
són:
• Visió, planificació i gestió per a un millor desenvolupament del territori – Territori amb futur.
• Dinamització i diversificació del teixit empresarial
creant un entorn territorial propici al desenvolupament d’activitats econòmiques.
• Governança local i foment de la cooperació dels
agents del territori.
• Territori smart, tecnologia per a la millora de la competitivitat territorial.
100 % Alt Urgell 2018-2022
Se centra en la potenciació i la promoció del sector agroalimentari de la comarca i consta d’aquests quatre eixos:
• Reforç de la cadena de valor
• Promoció del sector agroalimentari
• Cooperació intersectorial
• Suport subsectorial
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El president del CCAU (cinquè per l’esquerra) rep el premi a l’ús de les eines d’administració electrònica

Es completa la implementació
de l’Administració Electrònica a la comarca
El darrer quadrienni ha estat clau en la transició de l’administració convencional en
paper a l’administració electrònica, de tal manera que a hores d’ara es pot afirmar
que s’ha completat gairebé plenament, tant a nivell intern del Consell Comarcal i els
ens que en depenen com pel que fa a la relació amb les altres institucions, entitats,
empreses i particulars. L’administració electrònica suposa agilitat en els tràmits i
estalvi econòmic.

Un nou model de gestió
La implementació de l’administració electrònica a la
totalitat de serveis del Consell Comarcal comprèn,
d’una banda, la posada en marxa d’un gestor d’expedients unificat, de tal manera que la gestió de l’administració és ara altament operativa. Per una altra
banda, totes les notificacions a les altres administracions (ajuntaments, EMD, consorcis, Diputació de
Lleida, Generalitat, Estat...) es fan ja exclusivament
en format electrònic, el qual es va implantant progressivament pel que fa a les notificacions a enti-

tats, empreses i particulars. També s’han començat
a fer les primeres contractacions d’obres i serveis
per procediment electrònic, amb la previsió que vagin substituint progressivament les tradicionals en
paper.
L’any 2017, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell va
ser premiat amb el guardó que atorga anualment
el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya
(AOC) sobre implementació i ús de les eines d’administració electrònica.

Administració Electrònica
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Estalvi econòmic
Des que s’ha implantat l’administració electrònica a
l’Alt Urgell, l’estalvi econòmic ha estat notable, tant per
al Consell Comarcal com per als ajuntaments, quant
a la gestió de les notificacions per les diverses plata-

0-2.500 (5)
2.501-5.000 (4)

5001-7.500 (5)
7501-10.000 (0)

formes operatives (e-NOTUM, e-TRAM, e-TAULER,
e-FACT i e-CONTRACTACIÓ), ja que s’han suprimit les
despeses de paper, impressió i tramesa postal. Aquestes en són les xifres:

10.001-15.000 (2)
15.001-20.000 (0)

20.001-25.000 (1)
25.001-100.000 (2)

Interconnexió telemàtica
Un avenç tecnològic i de gestió de gran importància ha
estat la implantació de la interconnexió telemàtica entre les diverses dependències del Consell Comarcal: seu
central, Consorci d’Atenció a les Persones (CAPAU), Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) i Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu

(CETAP). El projecte s’ha portat a terme amb el suport
del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida. La interconnexió també s’ha fet extensiva als edificis
on estan situats el Centre d’Intervenció Especialitzada i
el Refugi supracomarcal d’animals de Benavarre.

Portal de transparència
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha aprovat un codi
ètic de Bon Govern i Transparència, de tal manera que
té a l’abast de tots els ciutadans, de forma directa i
clara, tota la informació relativa a l’organització política, el personal, la gestió econòmica, l’acció de govern,
les diverses normatives, els contractes, els convenis,
les subvencions i el catàleg de serveis i tràmits. A totes aquestes dades els ciutadans hi poden accedir des
de l’enllaç “Govern obert i transparència” que figura
permanentment a la pàgina d’inici del web corporatiu:
www.alturgell.cat.

Reunió de treball de tècnics municipals
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Secretaria

Canvis en la contractació: nova llei, prioritat
a les pimes, licitació electrònica i més
procediments oberts
Durant el mandat 2015-2019 s’ha viscut un canvi molt important en relació a l’activitat
de contractació pública arran dels canvis normatius provocats per les directives
europees 23, 24 i 25 de l’any 2014. Aquestes directives havien de ser transposades a la
legislació estatal abans de l’abril del 2016, i no es va fer fins el novembre del 2017 amb
l’aprovació de la Llei 9/2017, i que va entrar en vigor el mes de març de l’any 2018.
Durant el temps en què les directives
eren directament aplicables però encara no hi havia transposició estatal, s’ha
hagut de fer un esforç important per a
l’adequació dels procediments de contractació del consell comarcal a l’establert a la normativa europea.
La implantació de la licitació electrònica com obligatòria a tots els ens locals
ha fet que la tramitació i les formes de
treball s’hagin hagut d’adaptar, la qual
cosa ha comportat un esforç important
tant dels serveis administratius, com de
secretaria i dels tècnics comarcals. En el
mateix sentit també s’ha ajudat a la implantació de les licitacions electròniques
al ajuntaments de la comarca que ho han
necessitat.

L’activitat contractual del Consell Comarcal:

Increment dels convenis amb els ajuntaments
De la tramitació administrativa es pot
destacar que s’ha passat de 24 convenis al 2015 fins a 36 el 2018, dels quals
9 l’any 2015 i fins a 17 convenis l’any
2018, han estat amb els ajuntaments,
la qual cosa indica una major cooperació entre els ajuntaments i el Consell
Comarcal. Aquests convenis van des de
temes de gestió d’activitats culturals,
finançament de serveis bàsics com per
exemple el manteniment de les vies
d’accés als nuclis i assistències tècniques per a la realització de projectes
conjunts.
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Inici del programa de desplegament
de la fibra òptica i millora d’infraestructures
La millora de les telecomunicacions continua essent una de les prioritats per a l’Alt Urgell. Un
dels objectius a curt i mitjà termini és el desplegament de la fibra òptica arreu de la comarca.
És per això que des del Consell Comarcal es dona suport al programa que acaba de posar en
marxa la Diputació de Lleida, amb cofinançament de la Generalitat de Catalunya. D’altra
banda, s’ha continuat treballant en els equipaments de les torres de telecomunicacions.

Fibra òptica
El desplegament de la fibra òptica a la comarca ha començat a fer les primeres passes en posar-se en marxa
el programa a quatre anys de la Diputació de Lleida, el
qual s’efectuarà en cinc fases successives amb un pressupost global, per a tota la demarcació, de 80 milions
d’euros, la meitat dels quals serà finançada per la mateixa Diputació, mentre que l’altra meitat anirà a càrrec de la Generalitat de Catalunya. Aquest programa
va ser presentat per la presidenta de la Diputació, Rosa
Maria Perelló, al Consell d’Alcaldes de l’Alt Urgell que
va tenir lloc el passat mes de febrer a Arsèguel.

Infraestructures de
telecomunicacions
Després del gran esforç inversor del mandat 2011-2015,
les actuacions en matèria d’infraestructures de telecomunicacions en aquest darrer període (2015-2019)
s’han centrat en l’establiment de punts de connexió
en torres ja existents. Al mateix temps, s’ha aprovat el
plec tècnic per tal que, d’una manera ordenada, qualsevol operadora pugui emplaçar les seves antenes a les
torres instal·lades pel Consell Comarcal. D’altra banda,
s’ha iniciat la migració de la tecnologia wimax a la 4G
per tal de facilitar l’accés a internet.

Antena de telecomunicacions
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La promoció turística abasta un ampli
conjunt d’actuacions

L’Alt Urgell al saló de turisme B-Travel, a Barcelona

Promocionar els atractius de l’Alt Urgell i donar suport als agents del sector són
els objectius prioritaris del Consell Comarcal pel que fa al turisme. Per tal d’assolir
aquestes fites, en el període 2015-2019 s’han desenvolupat diverses actuacions, des de
la presència a fires fins a la participació a la Taula de Camins tot passant per l’edició de
material promicional, la coordinació de les oficines de turisme, l’acollida i guiatge de
grups o l’assessorament a nous empresaris del sector a la comarca.

Presència a fires
L’Alt Urgell ha estat present, per mitjà del servei de Turisme del Consell Comarcal, a diverses fires sectorials i
multisectorials, entre les quals el saló B-Travel de Barcelona sota la marca Pirineus i amb un lloc destacat a
l’espai B-Delicius a través del col·lectiu d’artesans alimentaris Menja’t l’Alt Urgell. El material de promoció
de la comarca també ha arribat i s’ha distribuït a les
fires de turisme de Madrid, Bilbao, Pamplona, Toulouse
i Londres. D’altra banda, el CCAU ha participat a l’espai
“Aliments del territori i tu”, impulsat per la Diputació
de Lleida per promocionar els productes de proximitat,
concretament a les fires de Mollerussa, Sant Miquel,
les Borges Blanques i la Seu d’Urgell. Pel que fa a les
accions a l’Alt Urgell, s’ha comptat amb estand propi
o compartit a les fires de la Seu, Oliana, Organyà i Coll
de Nargó. El Consell Comarcal ha dut a totes aquestes

fires la publicitat de les empreses turístiques de la comarca que han volgut participar en la iniciativa.

Degustació oferta per Menja’t l’Alt Urgell
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Premsa i Trips
Des del CCAU s’ha col·laborat, amb l’aportació d’articles, informació i fotografies de la comarca, amb
diverses publicacions, entre les quals Viure als Pirineus, Turisme, Sent, Pànxing Pirineus, La Borrufa i
la revista Ara Lleida de la Diputació.
Un altre tipus d’accions ha estat l’acollida —coordinació, allotjament, informació i guiatge— de Fam
Trips i Press Trips, grups d’agents turístics i de pe-

riodistes provinents de diversos països com ara Alemanya, Itàlia, Portugal, França, Anglaterra, Israel i
Mèxic que han visitat l’Alt Urgell; en total, 30 grups
en aquests darrers quatre anys. Els visitants s’han
interessat per l’oferta de la comarca en senderisme,
BTT, escalada o Moturisme, a més de les rutes d’evasió de jueus a través del Pirineu durant la II Guerra
Mundial.

Xarxes socials

@alturgelltur

Turisme de l’Alt Urgell és present a les xarxes socials
Twiter, Facebook i Instagram, en les quals es publica diàriament informació d’actes i propostes a la comarca.

t de Coll de

Sant Climen

Nargó

Xarxes
Seguidors
Des de l’any

Web Turisme Alt Urgell
Una eina imprescindible, tant per a visitants com per
als ciutadans de la comarca. Es manté actualitzada
constantment. El seu contingut va des de serveis a les
persones, informació, restaurants, allotjaments, esports... S’hi poden veure i descarregar totes les guies
editades. Hi ha informació dels 19 municipis amb dades actualitzades de tots els establiments i serveis. Pel
que fa a les rutes, el web compta amb informació de
cadascuna d’elles, tant a peu com en BTT: descripció,
track, mapa i enllaç directe a wikiloc.

Publicacions en paper

Senderisme a l’Alt Urgell

Com a novetat, s’ha editat, en col·laboració amb
tots els ajuntaments de
la comarca, una guia de
senderisme que consta de
30 itineraris senyalitzats
i georeferenciats amb
tracks i penjats al wikiloc.
A més a més, s’han reeditat els fullets de la Via
Romànica, els productors
alimentaris de l’Alt Urgell,
la pesca i el centre BTT.

Twitter
6.695
2011

Facebook
3.565
2014

Xarxa d’oficines de turisme

Reunió de la xarxa d’oficines de turisme

La Xarxa d’Oficines de Turisme de
l’Alt Urgell està formada actualment per 8 oficines. S’ha
creat una identificació
visual de la Xarxa i,
des de l’any 2017,
s’ha adoptat
un mateix
disseny per
a tot el material
que
s’edita.

www.alturgell.cat

Instagram
1.452
2014
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Oficina de Turisme de l’Alt Urgell
L’Oficina Comarcal de Turisme ha
atès, al llarg d’aquests quatre anys,
un total de 20.286 usuaris. 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
dins de l’agenda cultural. Del total
de les visites 20.286, en un 53 % són
provinents de Catalunya, en un 23
% de la resta de l’estat espanyol, en
un 20 % de la Unió Europea i en un
4 % de la resta del món.

Oficina de Turisme
Visites

4%

2015
5.760

23%

2016
5.869

2017
4.912

53%

2018
3.745

TOTAL
20.286

20%

Ajuts i tramitacions
Des del servei de Turisme del CCAU s’informa, s’assessora i els realitzen els tràmits d’obertura d’establiments turístics (cases de pagès, càmpings, hotels,
pensions i habitatges d’ús turístic). En aquest període

s’han atès mes de 300 consultes de particulars que volien iniciar una activitat relacionada amb el turisme.
S’han gestionat els expedients d’obertura de més de 50
establiments turístics.

Altres actuacions
Turisme Alt Urgell participa en l’organització de la
Trobada amb els Acordionistes del Pirineu en tasques
de logística del festival (promoció, coordinació de viatges i trasllats, venda d’entrades i informació). També col·labora amb el Festival de Música Antiga dels
Pirineus (FEMAP) en l’elaboració de paquets turístics
i promoció.
D’altra banda, realitza tasques de coordinació en la
recerca de localitzacions per realitzar anuncis, documentals i pel·lícules en els municipis adherits a la Film-

Visitant del “Benvinguts a pagès”

Trobada amb els Acordionistes del Pirineu

comission. A destacar aquests 4 anys la pel·lícula Nieve
Negra i un capítol del programa Estranyes Parelles de
TV3, a més de diversos anuncis. Des de Turisme també
es coordina la participació de l’Alt Urgell en el projecte
Benvingut a Pagès, que consisteix en un cap de setmana de portes obertes a explotacions agrícoles i ramaderes i que es complementa amb propostes de restauració, allotjament i activitats diverses.
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Els actes culturals generen
complicitat ciutadana
i activitat econòmica

Espectacle “La nit del solstici d’estiu”, a la Guàrdia d’Ares

Al llarg del darrer quadrienni , el Consell Comarcal ha continuat participant activament
en l’organització d’esdeveniments culturals amb l’aportació de recursos humans
i econòmics. Una de les grans fites assolides és la identificació, cada vegada més
intensa, de la gent del territori amb la cultura que els és pròpia. D’altra banda, diversos
estudis certifiquen l’efecte retorn de les inversions públiques en cultura a l’Alt Urgell,
de tal manera que els municipis on se celebren les activitats se’n veuen a bastament
beneficiats, tant en promoció com en volum de negoci dels establiments locals.

Promoció cultural
El Consell Comarcal ha continuat treballant amb ajuntaments, entitats municipals centralitzades (EMD), associacions i centres d’ensenyament de l’Alt Urgell en la
promoció cultural. La implicació del CCAU ha anat des
d’una participació directa i activa en l’organització de
determinats esdeveniments fins al suport econòmic, logístic i de divulgació en molts altres.
Per mitjà de convenis signats amb els respectius ajuntaments i EMD, el Consell ha participat cada any en
l’organització de les activitats culturals següents:
• Festa i Fira de les Trementinaires, a la vall de la Vansa i Tuixent
Activitat organitzada pel Consell Comarcal, els ajuntaments de Josa i Tuixent i la vansa i Fórnols, el Museu de les Trementinaires i el Parc Natural del Cadí-Moixeró. Se celebra ininterrompudament des de

l’any 2000 en record i homenatge a les dones de la
vall que, al llarg de més de dos segles, van viatjar a
peu per tot Catalunya amb les herbes guaridores que
collien i els remeis populars que elaboraven. La Festa
i Fira de les Trementinaires atrau cada any centenars de persones.

Fira de les Trementinaires, a Tuixent
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• Jornada de Mitologia Pirinenca, a la Guàrdia d’Ares
Cada any, pel volts de Sant Joan, el camí que va de
la Guàrdia d’Ares al Tarter dels Manairons del bosc
de l’Obaga es converteix en l’escenari de l’espectacle itinerant La nit del solstici d’estiu, una invitació
a viure des de dins la màgia dels mites del Pirineu.
Activitat organitzada conjuntament amb l’EMD de la
Guàrdia d’Ares i l’Ajuntament de les Valls d’Aguilar

Les encantades al riu de la Guàrdia

• Festival Càtar, a Josa de Cadí i Castellbò
Totes dues poblacions van ser les fundadores, l’any
1996, de les Jornades dels Refugis Càtars al Pirineu
Català, avui esteses al Berguedà, la Cerdanya i el
Pallars Sobirà amb el nom de Festival Càtar. Els
actes que s’hi celebren, de caire divulgatiu i popular, serveixen per recordar que, tant Josa com Castellbò, van ser dos dels principals nuclis de propagació del catarisme al vessant sud del Pirineu.
Al Festival Càtar s’inclou la representació de l’espectacle medieval Cercamón, basat en la novel·la
del mateix títol de Lluís Racionero i estrenat l’any
1997. Des de 2016, la representació té periodicitat
bianual. Participen de l’organització les EMD de
Josa de Cadí i de la Vila i Vall de Castellbò i l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò.

Danses medievals a Castellbò

• Fira del Llibre del Pirineu, a Organyà
Cada primer cap de setmana de setembre, la vila de les Homilies acull la festa de les lletres del Pirineu, amb un
programa d’actes que inclou presentacions de novetats literàries, teatre, música, fira d’editorials i llibreries, la
lectura de les homilies contemporànies i la popular Carrera de Llibres, una multitudinària lectura compartida
a peu de carretera. Un dels moments culminants és el lliurament dels premis literaris Homilies d’Organyà, dos
dels quals són dotats pel Consell Comarcal (Alt Urgell de joves autors i Germans Espai Tressens de relats viscuts)
i un altre pel CAPAU (Lletres de Dones de relats breus).

Lliurament dels premis Homilies d’Organyà
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Impacte econòmic
L’any 2016, el Consell Comarcal va encarregar l’empresa The Whatsons un conjunt d’estudis de públics i
impacte econòmic d’aquestes i altres activitats cultuEsdeveniment

rals que se celebren a l’Alt Urgell. Els resultats parlen
per si sols del retorn al territori de les inversions públiques en cultura.

Despesa mitjana

Impacte total

Retorn per € invertit

Trobada amb els Acordionistes

36,38 €

750.338 €

7,89 €

Retaule de Sant Ermengol

39,24 €

93.804 €

4,93 €

Fira del Llibre del Pirineu

35,61 €

109.684 €

8,12 €

Festival Càtar a Castellbò

25,36 €

80.617 €

7,32 €

Festa de les Trementinaires

28,55 €

77.090 €

19,21 €

Baixada de Raiers

17,74 €

13.761 €

5,63 €

Festival Càtar a Josa de Cadí

24,11 €

14.630 €

15,00 €

TOTALS / MITJANES

31,60 €

1.139.924 €

8,73 €

Altres suports i col·laboracions
Les accions de suport a altres esdeveniments culturals s’han concretat, pel que fa a l’aspecte divulgatiu,
en la redacció i difusió de notes de premsa, el disseny
i l’edició de cartells i programes de mà i la cessió de
carpes plegables. Així, en l’àmbit de la literatura, s’ha
col·laborat amb el Dia Mundial de la Poesia, la Primavera Literària de Peramola, el premi Guillem de Belibasta, el premi Joles Sennell, el premi Sambori i el

premi Vall de la Vansa i Tuixent, a més dels premis
convocats i dotats pel mateix CCAU i englobats en els
premis literaris Homilies d’Organyà. De les activitats
de cultura popular i tradicional destaquen la col·laboració amb la Baixada dels Raiers de Coll de Nargó i la
Passió Viva d’Oliana, les fires de la Seu d’Urgell, Oliana, Organyà, Coll de Nargó i Tuixent i diversos aplecs
i festes majors.

Cessió de carpes
El servei de carpes per a esdeveniments culturals ha atès
en aquests quatre anys 146 sol·licituds de cessió als ajuntaments de la comarca per a un mateix nombre d’actes
culturals, populars, festius i esportius de tota mena.

Lliurament de premis del concurs de Whatsapp-relats

Carpes
Sol·licituds ateses
Carpes cedides
M2 coberts
Poblacions

2015 2016 2017 2018
35
47
33
31
84
117
96
78
1.880 2.277 1.494 1.289
16
17
15
17

Totals
146
375
6.940
65

Activitats amb les escoles
El Consell Comarcal ha desenvolupat activitats culturals amb els centres d’ensenyament de la comarca,
algunes de les quals organitzades directament per la
institució i d’altres en col·laboració amb les mateixes
escoles i amb altres entitats del territori. Entre aquestes activitats destaca el Concurs de Nadales, que ja
arribat a la 29a edició, les sortides guiades al patrimoni cultural i natural, els tallers de creació literària als
centres, els contacontes al carrer per Sant Jordi i els
concursos de dictats plurilingües, de whatsapp-relats
i de lectura en veu alta, entre d’altres.

Visita escolar a la sala Homilies
Alumnes participants
Activitats
Concurs de Nadales
Sortides patrimoni
Contacontes

2015 2016 2017 2018
2.075 2.012 1.995 1.939
248 304 288 292
440 472 464 510

Totals
8.021
1.134
1.886
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Posar al mapa la riquesa patrimonial
de l’Alt Urgell
Posar en valor i divulgar l’ampli i ric patrimoni cultural de l’Alt Urgell és una de les
prioritats del Consell Comarcal. Amb aquest objectiu com a referència, els darrers
quatre anys s’han portat a terme diverses accions sobre el territori, algunes de les
quals endegades de bell nou com ara el projecte de Museus a la Carta o els treballs per
la inclusió de la catedral de la Seu d’Urgell en la candidatura transnacional a Patrimoni
Mundial per la UNESCO.

Museus a la Carta
L’Alt Urgell compta amb una sèrie de petits equipaments museístics repartits per tota la comarca, que expliquen la riquesa i les peculiaritats d’una sèrie d’antics
oficis i ocupacions propis i, en alguns casos, exclusius
d’aquest territori. Inaugurats a finals de la dècada de
1990, els petits museus van configurar l’anomenada
Ruta dels Oficis d’Ahir, amb la voluntat d’oferir un producte de turisme cultural dins de la comarca.
Amb l’objectiu de superar alguns problemes de gestió,
vinculats amb les limitades capacitats d’alguns petits
consistoris a l’hora de posar-los en valor, el Consell Comarcal va promoure l’any 2018, en col·laboració amb
els ajuntaments que són titulars d’algun d’aquests
equipaments, un projecte de guiatges a la carta professionalitzats per als museus etnogràfics de la Ruta dels
Oficis d’Ahir.
La prova pilot, que va posar-se en funcionament l’abril
de 2018, ha tingut un total de 450 usuaris del servei
de guiatge per a la totalitat d’aquella anualitat, d’acord
amb un balanç que ha estat considerat molt positiu i

que ha permès plantejar la continuïtat del projecte de
cara a l’any 2019.
Amb el projecte Museus a la Carta es pretén consolidar
un producte cultural propi de la comarca de l’Alt Urgell
i donar visibilitat a una especificitat pròpia de la nostra
comarca, un territori de muntanya amb unes formes
de vida tradicionals que han configurat una característica manera de ser.

Visita a l’antiga farinera de Montferrer

Patrimoni mundial

sa de la Vall

rimoni mundial, a la Ca

atura a pat
Presentació de la candid

El mes de gener de 2015 va començar
a caminar un projecte per presentar
una candidatura multinacional per
a Patrimoni Mundial de la UNESCO
que agrupava els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels
Pirineus, el Coprincipat d’Andorra.
Recollint una vella aspiració de diversos estaments de la Seu d’Urgell,
el consistori urgellenc decidí vincular-se d’una manera activa a la candidatura i, amb l’acord del Bisbat
d’Urgell, incorporar-hi el conjunt
catedralici que dona nom a la ciutat.
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D’aquesta manera, es tancava un projecte de candidatura configurada per 11 monuments andorrans, el
castell de Foix i el conjunt monumental format per
la catedral de Santa Maria d’Urgell i els seus edificis
i estructures annexes.
Davant de la sol·licitud de l’Ajuntament de la Seu
d’Urgell, el Consell Comarcal va posar a disposició
del projecte la figura del tècnic de patrimoni de l’entitat, per tal d’incorporar-se a la taula tècnica encarregada de redactar la memòria indicativa. Dins
d’aquesta taula hi figuren tècnics del Govern d’Andorra, de la Mairie de Foix, del Conseil Général de

l’Ariège, del Bisbat d’Urgell i, finalment, treballant
per les institucions públiques urgellenques vinculades al projecte, del Consell Comarcal de l’Alt Urgell.
La memòria indicativa de la candidatura és el document necessari per fer arribar a la UNESCO la voluntat de presentar aquesta candidatura per a figurar a
la llista del Patrimoni Mundial. El 13 de març de 2018
es van presentar els treballs realitzats, així com la
memòria indicativa en un acte públic a la Seu d’Urgell, en el qual hi va participar el tècnic de patrimoni
del Consell Comarcal de l’Alt Urgell com a membre
de l’equip de redacció d’aquesta memòria indicativa.

Divulgació del patrimoni cultural de l’Alt Urgell
Al llarg del darrer quadrienni s’han sistematitzat les
activitats organitzades des del Consell Comarcal dirigides a la divulgació del patrimoni cultural de l’Alt Urgell a diversos tipus de públics i en diversos nuclis de
la comarca. Per un costat, amb el públic escolar, s’han
organitzat les sortides guiades al patrimoni cultural
amb les escoles de la comarca, a través d’una activitat
coordinada a través del Centre de Rercursos Pedagògics de l’Alt Urgell, destinada a alumnes de cicle mitjà
de primària de totes les escoles de la comarca, i que ha
implicat l’organització i l’execució de guiatges en diferents àmbits de l’Alt Urgell, amb un centre d’interès
clarament focalitzat en els elements de patrimoni cultural, que integra, en cada cas, una caminada pel medi
natural.
Sense deixar l’àmbit escolar, s’ha participat també en
diverses activitats de guiatge i xerrades a altres grups
escolars de la comarca, en el marc del projecte L’escola adopta un monument, que ha estat implementat en
diverses escoles per iniciativa o sota la coordinació de
l’àrea de patrimoni del Consell Comarcal, en col·laboració amb altres entitats, especialment la Delegació de
Patrimoni del Bisbat d’Urgell i els equips directius de
les escoles implicades.
A banda del públic escolar, des de l’àrea de Patrimoni
s’han organitzat anualment una sèrie de cicles d’activitats de coneixement de l’entorn i de divulgació de
coneixements, especialment, les sortides guiades a la
comarca de l’Alt Urgell, el cicle dels Dimecres coneixem l’Alt Urgell, amb caminades en àmbits d’interès
patrimonial durant els dimecres del mes d’agost, i el
cicle Desenterrant el passat, sobre xerrades i caminades guiades amb un centre d’interès al voltant de
l’arqueologia, la història i el patrimoni de l’Alt Urgell,
organitzades de manera itinerant, en diverses poblacions de la comarca, amb la col·laboració dels consistoris
corresponents.

Sant Joan de

Sobeig (Pont

de Bar)
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Visita a la To
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Col·laboracions amb altres entitats
En el darrer quadrienni s’ha materialitzat d’una manera sistemàtica la participació en projectes de col·laboració amb altres entitats del territori que tenen un interès específic en la difusió de la història i el patrimoni
de la comarca de l’Alt Urgell. En aquest sentit, s’ha col·
laborat activament amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, els altres ajuntaments de la comarca, el Bisbat d’Urgell, la Biblioteca
de Sant Agustí de la Seu d’Urgell, l’Institut d’Estudis
Comarcals de l’Alt Urgell i la delegació de l’Alt Urgell
d’Òmnium Cultural.
Aquestes col·laboracions s’han plasmat en activitats
força diverses, entre les quals cal destacar la realització
d’accions de caràcter divulgatiu i, en algun cas, itinerant, com ara les exposicions Una nova catedral? Puig
i Cadafalch i les restauracions de la catedral d’Urgell
al segle XX, produïda pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, l’Arxiu Comarcal
de l’Alt Urgell, la Biblioteca de Sant Agustí de la Seu
d’Urgell, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i el Bisbat d’urgell, En blanc i negre. El col·legi de les Monges
de la Seu d’Urgell, produïda pel Consell Comarcal de
l’Alt Urgell i l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, i L’escola
rural, un model lluitat i compartit, produïda pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell i la delegació de l’Alt Urgell d’Òmnium Cultural. Així mateix, una col·laboració
de característiques similars, en aquest cas amb l’espai
Dinosfera de Coll de Nargó i l’Ajuntament de la Seu
d’Urgell, va permetre mostrar a la Seu d’Urgell l’exposició itinerant Se’n parlave i n’hi havie, sobre la realitat
històrica de la bruixeria al Pirineu.

Visita arqueo
lò

gica a Peram

ola

A banda d’aquestes col·laboracions, la vinculació que
existeix per conveni entre el Consell Comarcal i l’Arxiu
Comarcal de l’Alt Urgell comporta el desenvolupament
de projectes compartits entre totes dues institucions,
el principal dels quals, en el moment actual, és el regest
i la indexació de tot el volum de pergamins del fons
municipal de la Seu d’Urgell dipositat en aquest arxiu.

Visita a l’ant
iga farinera
de Montferre
r

Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell
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Entrada a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell

Creix fins a 70.000 unitats documentals el
fons de l’Arxiu Comarcal
L’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell té com a objectiu la identificació, recuperació, descripció
i difusió del patrimoni documental de la comarca així com el suport a la implantació
de sistemes de gestió documental. En aquest sentit, les principals línies de treball
portades a terme per l’Arxiu durant el període 2015-2019 s’han centrat especialment
en els programes de digitalització, increment i catalogació de la biblioteca auxiliar,
ingressos i descripció de fons documentals.
En el terreny dels ingressos documentals, l’Arxiu ha
ingressat 512 metres linials (ml) o l’equivalent a 5.120
capses de documentació. A l’actualitat, l’Arxiu custodia
1.720 ml i un total de 138 fons i col·leccions a més de 160
fons reproduïts i no ingressats, fonamentalment de
fons personals. Entre els fons més destacats ingressats
entre 2015 i 2019 es troben els fons d’empresa Parc del
Segre i Nadal, l’IES Joan Brudieu, els fons fotogràfics
Artur Carné i Marcel Ribera, la Cooperativa obrera
Sant Josep (Santa Magdalena), la Comunitat de regants
del Canal de l’Olla i Segalers, els fons de les diferents
cambres agràries de l’Alt Urgell i, a nivell municipal, els
fons dels ajuntaments de Ribera d’Urgellet, Arsèguel i
Valls d’Aguilar. Entre els ingressos ordinaris de fons ja
ingressats, destaca l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el
Consell Comarcal de l’Alt Urgell.

Programes de digitalització
En el marc dels programes de digitalització, les principals línies s’han destinat a la digitalització de suports
sonors i audiovisuals amb 110 pel·lícules de 8 mm i altres formats dels fons Planella, Ingla, Esteve, Ribera i
Sansegundo i, especialment -per la seva rellevància i
volum- 3.808 programes i falques publicitàries de Ràdio Seu (3.362 cintes de cassette i 446 bobines obertes); a la digitalització de negatius i diapositives (més
de 40.000 unitats procedents, principalment, dels fons
Ribera, Esclusa, Ingla i Carné) i, finalment, a la digitalització de documentació hemerogràfica –premsa i publicacions periòdiques- amb un volum total de 26.240
pàgines corresponents a 1.472 números de 12 capçaleres (revistes) de diferents localitats de la comarca com
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Oliana (Butlletí Excursionista d’Oliana, El Carrer, Camí
Ral), Organyà (Els Ganxos, Ganxo) i la Seu d’Urgell (1313.
Setmanari de l’Alt Urgell i Portal); destaca especialment la revista Portal (1.315 números i 23.314 pàgines).
En el seu conjunt, el nombre total d’unitats digitalitzades en aquest període independentment dels suports
i formats supera les 77.000 i des de la inauguració de
l’Arxiu Comarcal, les 150.000.

Sala de consultes

Inventari i catalogació
de la documentació
Pel que fa a l’inventari i catalogació de la documentació, a nivell bibliogràfic s’han catalogat a la biblioteca auxiliar i especialitzada de l’Arxiu 26.772 registres
(6044 articles, 471 llibres, 5.487 parts de monografia,
1.543 números de revistes, etc.) d’entre els quals, 13.545
exclusivament de l’Alt Urgell. A l’actualitat, la biblioteca
auxiliar consta de 46.898 entrades. A nivell documental, s’han inventariat unes 70.000 unitats documentals,
una part important part corresponents a documentació de fons de l’Admnistració Local, Administració de
Justícia i de l’IES Joan Brudieu.

Difusió cultural
En el camp de la difusió cultural des del 2015 s’han
portat a terme 233 activitats amb una participació de
19.895 persones entre, principalment, conferències
(42), exposicions (18), visites escolars (36) i cursos i presentacions (20) a més de 62 visites guiades a les instal·
lacions de l’Arxiu Comarcal.

Taller amb escolars a l’Arxiu

Gestió documental
En matèria de gestió documental, s’ha implantat un
sistema de gestió documental al Consell Comarcal de
l’Alt Urgell administrat a partir del programari GOAL
–que és l’utilitzat també en totes les tasques d’identificació i descripció de la documentació de la resta de
la documentació ingressada a l’Arxiu com a perifèric
del programari GIAC- i s’està treballant en la conversió
i reclassificació de la documentació dels ajuntaments
al nou quadre de classificació corporatiu, al temps que
s’està desenvolupamant un pla pilot integral de gestió
documental –històrica, administrativa i electrònica- a
l’Ajuntament de Montferrer en el marc del programa
de suport als petits ajuntaments en aquesta matèria.

Recursos humans

Restauració d’un document

En el camp dels recursos humans, més enllà del personal en plantilla, a través del Consell Comarcal entre
els anys 2016 i 2019 han passat per l’Arxiu 17 persones
en diversos plans d’ocupació que han realitzat tasques
específiques de tractament arxivístic.
Finalment, cal destacar la implicació tant del Consell
Comacal de l’Alt Urgell i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell pel seu suport en matèria de gestió, logística i de
recursos humans en el marc del conveni de cogestió
signat conjuntament amb amb el Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Normalització lingüística
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La llengua catalana,
bàsica per a la cohesió social
El Consorci per a la Normalització Lingüística té la seva representació a l’Alt Urgell en
el Servei Comarcal de Català. L’objectiu bàsic del Consorci és consolidar la llengua com
a element de cohesió de la societat.
Les actuacions que s’organitzen giren al voltant de quatre
eixos estratègics:
• Afavorir la igualtat d’oportunitats de la població general.
• Entrellaçar l’extensió del coneixement i l’ús de la llengua amb activitats culturals.
• Fomentar la cohesió social.
• Fer créixer la presència del català en els sectors vinculats a l’administració pública, l’empresa i el consum.
El Consorci facilita l’aprenentatge del català a la població
adulta: sense cap dubte, un dels objectius prioritaris en la
política lingüística. Per afavorir la igualtat d’oportunitats
cal garantir el coneixement de la llengua.
Dins del marc del programa Llengua, cultura i cohesió,
que pretén que la comunitat de ciutadans que conviu
a Catalunya estableixi vincles emocionalment positius
amb la llengua a través de les activitats culturals, a través
de la lectura en català i dels escriptors, des del Servei de
Català, s’han organitzat diversos clubs de lectura fàcil.
A més, també s’ha celebrat la Diada de Sant Jordi i les
activitats relacionades amb el Dia Mundial de la Poesia.

El més destacat ha estat la celebració de l’Any Fabra, en
commemoració dels 150 anys del naixement del Mestre
i els 100 anys de la publicació de la Gramàtica. En aquest
mateix marc, s’ha col·laborat amb Òmnium Cultural en
el pas del Correllengua per la Seu d’Urgell amb tallers
d’Scrabble. De la mateixa manera, aquests anys s’han
organitzat concursos amb Ràdio Seu, Els 300 fets de la
llengua catalana, Frase feta no fa destorb i Paraules germanes, que fan gaudir de la llengua des del vessant lúdic.
El programa del Voluntariat per la Llengua que afavoreix
214 sol·licituds de revisió de textos rebudes

Durant
els 4 anys

Cursos de tots els nivells
Elemental → nivell C2

Total de
232 alumnes
Modalitat presencial
i a distància

4 clubs
de lectura

En col·laboració amb la
Biblioteca de Sant Agustí
i l’escola d’adults

60
inscrits

1 club
de lectura

Alumnes de cursos
presencials

13
inscrits

el coneixement de la llengua fora de la classe continua
plenament vigent i se n’han format algunes parelles.
El prestigi d’una llengua ve determinat per diferents
factors: la difusió de la cultura que s’expressa en aquesta llengua, però també el nivell de qualitat i de correcció lingüística amb què el conjunt de la societat la utilitza. Així doncs, com a tasca que és del CPNL, el Servei
de Català dóna assessorament a les administracions,
les empreses i els ciutadans perquè puguin comunicar-se correctament en català.
Total de 728 pàgines revisades
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El Servei d’Assistència Tècnica (SAT) als
ajuntaments, un model de gestió compartida
El Consell Comarcal proporciona el servei de secretaria, intervenció i tresoreria a 11 dels
19 ajuntaments de l’Alt Urgell, de tal manera que dóna resposta a una de les necessitats
més peremptòries dels petits municipis. Això és possible gràcies a un conveni amb
la Diputació de Lleida i els mateixos ajuntaments per al finançament d’aquest Servei
d’Assistència Tècnica (SAT), de tal manera que el cost es redueix considerablement.
El SAT està cobert per 5 funcionaris, entre les funcions dels quals s’inclou la fe pública, l’assessorament
legal, el control i fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària, la comptabilitat, la
tresoreria, la recaptació, la custòdia de documents i
expedients administratius, a més de tasques de tramitació d’expedients com ara les contractacions d’obres i
serveis i d’urbanisme, entre altres.
En aquest mandat s’ha reduït el nombre d’ajuntaments
assignats a cada professional de manera que la mitjana
és de dos ajuntaments per funcionari.
Els funcionaris del SAT treballen presencialment als

Servei administratiu per a
quatre dels ajuntaments més petits
Els ajuntaments d’Alàs i Cerc, Arsèguel, Estamariu
i Cava rebran a través d’un conveni amb el Consell
Comarcal el servei d’administratiu de manera que
els ajuntaments tindran obert als matins les dependències municipals. La previsió és que en el cas d’Arsèguel, Estamariu i Cava serà un dia a la setmana i
en el cas d’Alàs i Cerc dos. Aquest servei es prestarà
gràcies a la signatura d’un conveni entre el Consell
i els quatre ajuntaments, i resoldrà una problemàtica important per a aquests ajuntaments de petites
dimensions que tenen dificultats per tenir personal
propi a jornada complerta.
El servei compartit permetrà millorar l’atenció al públic, així com agilitzar tramitacions gràcies a la incorporació del personal administratiu necessari per fer-ho
Actualment s’està en procés de selecció del personal i es preveu la posada en funcionament a mitjans
d’agost. Aquest servei es finançarà íntegrament amb
les aportacions dels ajuntaments.

Secretaris d’ajuntaments en un curs

respectius ajuntaments un dia a la setmana, mentre
que la resta de dies desenvolupen la seva feina a la seu
del Consell Comarcal.

ajuntaments comptar amb el personal funcionari necessari per a l’assessorament urbanístic amb caràcter
previ a la sol·licitud de les llicències d’obres, realitzarà
els certificats de compatibilitat urbanística, les cèdules urbanístiques, els informes urbanístics per a l’atorgament de llicència d’obres, els informes de disciplina
urbanística i seguiment amb visites d’obra, tindrà funcions inspectores amb condició autoritat, realitzarà
també informes de ruïna, de primera ocupació i de
reagrupament familiar, així com qualsevol consulta
que pugui efectuï el propi Ajuntament.
Actualment s’està en procés de selecció del personal i es preveu la posada en funcionament a mitjans
d’agost. Aquest servei es finançarà amb les aportacions dels ajuntaments i amb el conveni de Diputació
de serveis tècnics.

Conveni amb els ajuntaments per
tenir un servei d’arquitecte comarcal
El Consell comarcal ha signat un conveni amb 15 ajuntaments de la comarca per prestar el servei d’arquitecte/a comarcal. Aquesta nova figura permetrà als

L’Ajuntament d’Alàs i Cerc
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L’oficina local d’habitatge gestiona
ajuts i serveis als ciutadans

Habitatges al centre de la Seu d’Urgell

L’Oficina Local d’Habitatge (OLH) del Consell Comarcal realitza funcions d’atenció
ciutadana i gestiona les sol·licituds per a habitatges de protecció oficial i els ajuts
a l’habitatge, a més d’altres competències en matèria de qualitat de l’edificació i
rehabilitació.

Atenció ciutadana
L’OLH informa i assessora la ciutadania en totes les
matèries relacionades amb l’habitatge, d’acord amb el
desplegament de la Llei del dret a l’habitatge i de les
diferents línies d’ajut.

Gestió d’activitats i serveis
En matèria de promoció de l’habitatge, l’oficina gestiona, d’una banda, les sol·licituds per a l’accés al registre
de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial i, de
l’altra, els ajuts per a l’accés a l’habitatge, d’acord amb
les tipologies d’habitatges amb protecció oficial, a més
de les autoritzacions de venda i lloguer i la revisió de
préstecs en habitatges protegits.

Cèdules d’habitabilitat
Nombre de cèdules
Ajuts a l’habitatge
Expedients edificis
Expedients habitatges
Pressupost execució
Subvenció

Qualitat de l’edificació
i la rehabilitació
L’OHL gestiona les sol·licituds de cèdules d’habitabilitat fins a la proposta de resolució, i inclou les
inspeccions tècniques sobre les condicions d’habitabilitat. També es gestionen i s’avaluen els estudis i
informes tècnics previs a les obres de rehabilitació
d’edificis i habitatges per a les quals s’han sol·licitat ajuts. L’oficina gestiona igualment les sol·licituds
d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges, que inclou l’assessorament sobre
els projectes i solucions tècniques, l’impuls i el seguiment de les actuacions de rehabilitació i, si escau,
la valoració dels informes tècniques i les inspeccions
inicials i finals.

2015
257

2016
274

2017
353

2018
225

Totals
1.109

2015
5
1
257.808,95 €
102.069,79 €

2016
0
6
18.108,47 €
10.734,25 €

2017
4
2
132.168,69 €
35.636,08 €

2018
9
4
887.068,46 €
144.479,01 €

Totals
18
13
1.295.154,57 €
292.919,13 €
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Infraestructures

Actuacions constants en
la millora de la xarxa de camins
d’accés a nuclis

Obres d’asfaltatge a l’accés a Argolell

Després d’haver completat, l’any 2010, la pavimentació de gairebé la totalitat dels
accessos principals als nuclis de població, amb més de 300 quilòmetres de vies, el Consell
Comarcal treballa des d’aleshores en el manteniment i la millora d’aquesta extensa
xarxa de camins. Així, en el període 2015-2018, la inversió ha superat els 1,3 milions
d’euros, gràcies al finançament provinent de la Diputació de Lleida, els departaments
de Territori i Sostenibilitat, de Governació i d’Agricultura de la Generalitat i els
ajuntaments de la comarca.
Les actuacions a la xarxa de camins d’accés a nuclis
de població han consistit en el reforçament del ferm,
el revestiment de cunetes, el reforçament de talussos i murs de contenció i la reposició de tanques de
seguretat, entre altres obres de millora. Tot plegat
amb l’objectiu de corregir el deteriorament produït
principalment per les adversitats climatològiques i

Col·locació de barrera de seguretat a Castellbò

Pavimentació de l’accés a Ossera
des de la cruïlla de Sorribes

pel desgast dels materials. En aquest sentit, l’esforç
inversor ha estat considerable perquè estem parlant
de 300 quilòmetres de vies, moltes de les quals transcorren per zones de complexitat orogràfica, amb
desnivells accentuats i vessants obacs, circumstàncies que acceleren el deteriorament d’aquest tipus
d’infraestructures.
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Inversió a la xarxa de camins locals (periode 2015/2018)
Any Num. Titol
2015

1

Reforç del ferm i protecció de talussos del camí rural d’accés a Fígols
des de la l-401 (puosc-2012)

64.705,25 €

15961,1 €

2

Reforçament del ferm del camí d’accés a Vilanova de Banat.
Pk 4+100 a pk 5+900 (puosc-2012)

141.750,00 €

42188,5 €

3

Manteniment de la xarxa de camins locals - Pla Diputació 2015

32.150,94 €

4

Obres de conservació a la xarxa de camins de la comarca de l’Alt Urgell-2015 (camí d’Argestues, desglossat
núm. 1)

21.492,69 €

Total 2015

2016

1

260.098,88 €

Obres de conservació a la xarxa de camins de l’Alt Urgell (puosc-2016)

2

Manteniment de la xarxa de camins locals - Pla Diputació 2016

3

Conveni TES 2016 - refoçament del ferm en diversos trams del camí d’accés a Estamariu

4

58.149,60 €

21.087,12 €
32.150,94 €
233.057,90 €

9.340,50 €

Conveni TES 2016 - reforçament del ferm en diversos trams del camí d’accés a Estamariu i del camí d’accés a Alàs des
de la ctra. C-462 (camí de l’obaga)

25.680,99

6.420,25 €

5

Conveni TES 2016 - millora i reforç del ferm del camí d’accés a Castellnou de Carcolze, pk 0+450 al pk 3+910

45.110,00

11.277,50 €

6

Conveni TES 2016 - reforçamant del ferm en diversos trams del camí d’accés a Argolell

54.259,00

13.564,75 €

7

Conveni TES 2016 - correcció d’assentaments del camí d’accés a Ansovell

34.359,99

8.590,00 €

8

Conveni TES 2016 - protecció de talús del camí d’accés a l’estació de muntanya de Tuixén. (Pk 0+85 a pk 0+165)

9

Conveni TES 2016 - obres de conservació del camí d’accés a l’estació de muntanya de Sant Joan de l’Erm, entre els pk
25+800 i pk 26+150

Total 2016

2017
2018

Inversió Cofinançament
Ajuntament

1

Arranjament del camí ral de la Seu a Arfa, tram del pk 0+000 al pk 0+850 (t.M. La Seu d’Urgell) (PUOSC-2017)

8.826,30
27.459,62

6.864,91 €

286.295,96 €

56.057,90 €

21.197,20 €

2

Arranjament del paviment del camí d’accés a Ars (subvenció diputació de lleida-2017)

24.000,00 €

6.000,00 €

3

Conveni TES 2017 - reforçament del ferm del camí d’accés a Ossera, tram pk 0+000 al pk 5+450

250.000,00 €

50.000,00 €

4

Conveni TES 2017 - arranjament del paviment i millora del drenatge del camí d’accés a Montanissell des d’Organyà

45.813,30 €

9.162,66 €

5

Conveni TES 2017 - arranjament del paviment del camí d’accés a la Valldan i a les Anoves des d’Oliana

25.017,69 €

5.003,54 €

6

Conveni TES 2017 - reforçament del ferm del camí ral d’Arfa, tram del pk 0+850 al pk 3+250. (T.M. de Ribera d’Urgellet

48.897,41 €

9.779,48 €

7

Conveni TES 2017 - reforçament del ferm del camí d’accés a Os de Civis des de la frontera andorrana (t.M. De Valls
de Valira)

47.034,74 €

9.406,95 €

8

Conveni TES 2017 - murs de contenció i millora del drenatge del camí d’accés a Torres d’Alàs

49.727,68 €

9.945,54 €

9

Conveni TES 2017 - barrera de seguretat al camí d’accés a Castellbò des de la ctra. N-260. (T.M. de Montferrer i
Castellbò)

44.184,20 €

8.836,85 €

10

Conveni TES 2017 - obres de conservació del camí d’accés a l’estació de muntanya de Sant Joan de l’Erm, entre els
pk 26+150 i pk 26+490

29.680,00 €

11

Conveni TES 2017 - protecció de talús del camí d’accés a l’estació de muntanya de Tuixén.
(Pk 0+165 al pk 0+205 i del pk 1+950 al pk 2+035)

12.720,00 €

12

Pla de camins governació (reforçament del ferm del camí d’accés a Ossera, tram pk 6+580 al pk 7+700 )

49.998,57 €

1.175,13 €

13

Pla de camins governació (reforçament del ferm del camí d’accés a Ossera, tram pk 5+450 al pk 6+580 )

49.982,21 €

1.174,97 €

14

Pla de camins governació (murs de contenció als camins de l’obaga d’Alàs i la Bastida)

50.000,00 €

1.175,00 €

15

Pla de camins governació (reforçament del ferm del camí d’accés als nuclis de Toloriu, Bar i el Querforadat des de la
carretera-260, tram pk 0+120 al pk 0+500

49.982,69 €

1.174,59 €

16

Pla de camins governació (pavimentació i millora del camí d’accés a la Coma, tram de Cal Ripoll a Cal Joan)

49.998,60 €

1.174,97 €

Total 2017-2018

848.234,28 €

114.009,67 €

Total inversió 2015-2018

1.394.629,12 €

228.217,17 €

(*) Conveni TES: Conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat per a la millora dels accessos en
comarques de muntanya.
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Passatgers pugen a un vehicle de transport a la demanda

El servei de transport a la demanda
articula la mobilitat de tota la comarca
El servei de Transport a la Demanda, del qual l’Alt Urgell va ser pioner ja fa 25 anys, s’ha
consolidat com una eina bàsica per articular la mobilitat al conjunt de la comarca i,
d’una manera especial, entre els nuclis de població més allunyats de les principals vies
de comunicació i la capital comarcal i altres viles que són centres de serveis.

Funcionament i línies en servei
El servei de Transport a la Demanda opera amb vehicles de transport públic conduïts per professionals,
majoritàriament taxistes. Com el nom del servei ja
dona a entendre, el funcionament és a partir de la demanda dels propis usuaris, els quals han de reservar la
plaça la vigília del viatge. Actualment, són 17 les línies
en servei, de tal manera que cobreixen la pràctica totalitat de les valls laterals del comarca, a més del servei

Transport a la demanda
Línies
Viatgers
Km
Expedicions

2015
17
8.851
146.079
4.476

intercomarcal entre la Seu i Sort i el de Lles de Cerdanya i la Seu, que transcorre en part fora de l’Alt Urgell.
Un servei especial, inclòs igualment dins del Transport
a la Demanda, és l’anomenat Bus Blanc, que durant la
temporada d’hivern fa el recorregut d’anada i tornada de la Seu a l’estació d’esquí nòrdic de Sant Joan de
l’Erm. Al llarg d’aquest quadrienni, el Transport a la
Demanda ha tingut més de 38.000 viatgers.

2016
17
9.430
148.094
4.587

2017
17
9.701
147.527
4.552

2018
17
9.111
148.871
4.570

Totals
17
38.063
590.571
18.677
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Vint anys de “Passem el Cantó”
El dia 19 de novembre de 2017 es van commemorar els
20 anys de la posada en servei de la línia intercomarcal
de Transport a la Demanda entre la Seu d’Urgell i Sort
amb un acte al port del Cantó que va consistir en la
inauguració d’un monòlit que evoca el menhir que hi
va haver fins a mitjan segle XX, quan va ser destruït, els
parlaments dels representants institucionals de totes
dues comarques i un breu concert d’acordió diatònic.
Aquesta línia opera diàriament amb dos viatges en
ambdós sentits.

Commemoració dels 20 anys de la línia la Seu – Sort

Bus blanc
El dia 27 de desembre de 2015 es va estrenar el Bus Blanc a Sant Joan de
l’Erm, un servei de transport a la demanda que, des d’aleshores, funciona
cada any durant la temporada d’esquí. El servei està operatiu els diumenges
al matí, amb sortida de l’estació autobusos de la Seu d’Urgell, parades a la
Trobada, Castellbò i Sant Andreu i arribada al refugi de la Basseta, amb retorn a migdia amb el mateix recorregut i parades intermèdies.

Transport a la demanda

Núm.
Z1
Z2
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Z14
Z15
Z17
Z19
Z20
Z21
Z22

Zona
Vall d’Alinyà a la Seu d’Urgell
Bescaran i Estamariu a la Seu d’Urgell
Vall de Castellbò a la Seu d’Urgell
Ars a la Seu d’Urgell
Arduix, Argolell i Arcavell a la Seu d’Urgell
Valls d’Aguilar a la Seu d’Urgell
El Querforadat, Castellnou i Aristot a la Seu
Vall de Cava a la Seu d’Urgell
Vall de Banat a la Seu d’Urgell
Calbinyà a la Seu d’Urgell
La Seu d’Urgell a Sort
Coll de Nargó a Oliana
Peramola a Oliana
Tuixent a la Seu d’Urgell
Lles i Martinet a la Seu d’Urgell
Sant Joan de l’Erm a la Seu d’Urgell
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El refugi d’animals de Benavarre
incentiva les adopcions
i recuperacions

Vista general del refugi d’animals, a Benavarre

Des de l’any 2007, el Consorci Alt Urgell Gestió del Medi Ambient, depenent del Consell
Comarcal, té assumida la gestió del Refugi supracomarcal d’animals de Benavarre, que
dona servei als 19 ajuntaments de l’Alt Urgell i als 15 de la Cerdanya, tots ells adherits
al conveni de gestió i cessió de competències.
A més de disposar d’una instal·lació per acollir els
animals abandonats o perduts, un dels principals objectius del refugi és fomentar i promocionar l’adopció dels animals, un cop se’ls ha col·locat el xip, s’han
identificat i recuperat sanitàriament. Així, en el període 2015-2018 s’han produït 336 adopcions, algunes
de les quals a l’estranger, principalment a Holanda i
Alemanya. A més a més, s’ha aconseguit que 270 animals extraviats i acollits al refugi fossin recuperats
pels seus propietaris, en gran part gràcies a què cada
vegada són més els animals que porten incorporat el
corresponent xip identificatiu.
El finançament del manteniment del refugi d’animals
és a càrrec dels ajuntaments adherits al conveni, amb
uns barems establerts en funció del nombre d’habi-

tants, als quals se suma una aportació per part de la
Diputació de Lleida.

Gatets acollits al refugi

Anys

Entrades

Sortides per recuperacions

Sortides per adopcions

2015

147

74

84

2016

172

81

70

2017

154

63

95

2018

148

52

87

Total

621

270

336
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“Pirinnowa’tt”: innovació per fomentar
l’eficiència energètica i la sostenibilitat
Al gener del 2016 es va iniciar el projecte PIRINNOWA’TT en el marc de la convocatòria
de projectes innovadors i experimentals del Servei d’Ocupació de Catalunya en
col·laboració amb l’Agència de Desenvolupament del Ripollès. Té com a objectius
principals fomentar l’estalvi, l’eficiència energètica i la sostenibilitat des dels diferents
vessants per tal de fomentar noves polítiques i dinàmiques territorials mitjançant
metodologies innovadores i valorar els recursos endògens del territori pirinenc.

Sessió de formació del Pirinnowa’tt

Cada edició del projecte s’ha centrat en una temàtica
concreta, sense oblidar la transversalitat de l’energia i
la millora de la ocupabilitat de les persones, en la primera anualitat el projecte es va centrar en la biomassa,
en la segona edició l’aigua en va ser la protagonista.
La tercera edició es va centrar en la energia solar i en
aquesta última anualitat la temàtica principal és la
transició energètica.
Tots els projectes han seguit línies de treball comunes,
que s’han pogut mantenir al llarg del temps. S’han im-

Taller pràctic

plementat 10 comptabilitats energètiques i hídriques a
entitats públiques amb un estalvi proposat de 72.929€
amb un mínim del 5% d’estalvi per entitat i 13 privades amb un estalvi proposat de 3.717€ amb un estalvi
mínim del 20% per empresa. També s’han realitzat 10
estudis per combatre la pobresa energètica amb un
mínim de 5 propostes de millora per habitatge.
S’han dut a terme 6 seminaris entorn a la biomassa,
al cicle de l’aigua, telegestió i mecanismes de finançament. També s’han executat 9 capacitacions especialitzades en gestió forestal, manteniment d’instal·lacions,
telegestió, electricitat, calderes de biomassa, solar fotovoltaica, solar tèrmica, domòtica, geotèrmia i aerotèrmica; s’ha format a persones aturades i s’han reciclat coneixements de tècnics en actiu del territori.
Paral·lelament s’han realitzat estudis amb nova metodologia a finques forestals, estudi de l’estat i la millora
de les xarxes d’abastament d’aigua comarcal, l’execució
d’una calculadora solar per a ús públic, l’estudi de la
millora de l’eficiència dels regs al municipi de la Seu
d’Urgell i l’edició d’una guia d’instal·ladors comarcals,
entre altres accions.
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Subministrament d’estella a un edifici d’habitatges a la Seu d’Urgell

“Forest4 Local”, l’aposta per l’economia
circular en la gestió forestal
Una estratègia global i territorial que té com a objectiu prioritari articular un sistema
d’economia circular desenvolupant un sistema de gestió forestal, a partir dels boscos
de propietat de l’administració local, per tal d’augmentar la participació i distribució de
l’extracció de la biomassa forestal, transformar-la en estella i utilitzar-la per alimentar
les instal·lacions tèrmiques i calderes dels equipaments públics del territori.
El projecte Forest4Local és un projecte finançat amb
Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) amb una inversió total de 3,7M€, que encapçala
la Diputació de Lleida amb l’objectiu de desenvolupar
un sistema forestal públic i local per a la mobilització
de biomassa forestal per a ús tèrmic.
El projecte preveu 5 línies d’actuacions, i concretament
a l’Alt Urgell li corresponen a nivell d’inversió un centre
logístic d’aprovisionament de biomassa, i 11 instal·lacions tèrmiques, que estaran repartides entre Arsèguel,
Bassella, Coll de Nargó, Fígols i Alinyà, Monferrer i Castellbò, Oliana, Ribera d’Urgellet, la Seu d’Urgell i la Vansa
i Fórnols. De fet, l’Alt Urgell és la comarca que disposarà d’un major nombre d’instal·lacions i d’un pressupost
més elevat, concretament 1.323.147,14€ per a les instal·
lacions tèrmiques i 84.459,54€ pel centre de distribució.
Les instal·lacions tèrmiques de biomassa s’instal·laran
en edificis municipals com ara centres culturals i polivalents, equipaments esportius, consultoris mèdics,
escoles i ajuntaments.

Gràcies a la implantació d’aquests fonts d’energia
neta, la comarca evitarà cada any l’emissió de 421,5
tones de CO2 a l’atmosfera, a part del corresponent
estalvi econòmic pel canvi de combustible.
Una altra part molt destacable d’aquest projecte és
obtenir una governança conjunta per obtenir els
acords locals necessaris; una planificació sostenible
i eficient dels boscos comunals i l’augment la superfície gestionada; impulsar la multifuncionalitat dels
espais forestals tant des de l’àmbit econòmic, social com ambiental; reduir el risc d’incendis; millorar l’accessibilitat dels boscos. En resum, fomentar
sinergies per una gestió activa dels terrenys forestals, reforçar el teixit econòmic local i impulsar la
formació laborals de la població local, amb una visió
del bosc com a font de treball i de riquesa, de manera
que el desenvolupament de sistema siguin resilient
respecte dels canvis polítics o socials que es puguin
produir.
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Obtenció d’una subvenció d’1,7 m€
per la millora de l’eficiència energètica
i la gestió de l’enllumenat
El projecte “Millora de l’eficiència energètica i gestió d’enllumenat” és un projecte finançat
amb Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) i Diputació de Lleida amb
una inversió d’aproximada d’1,7M€, que encapçala el Consell Comarcal de l’Alt Urgell
i té per objecte millorar l’eficiència energètica dels municipis i promoure la utilització
d’energies renovables, i disminuir així les tones de CO2 que s’emeten a la atmosfera.
El projecte preveu 21 línies d’actuacions que inclouen
tots els municipis de la comarca; la majoria d’actuacions van vinculades a la millora d’eficiència en les instal·lacions d’enllumenat públic de diferents nuclis, una
actuació per millorar l’eficiència d’enllumenats interior
d’equipaments i edificis comarcals i la substitució de la
caldera actual per una de biomassa al Consell Comarcal
de l’Alt Urgell.
Aquest projecte preveu una inversió total de
1.703.389,02€ que inclouen les diferents actuacions,
equipament, despeses de personal i comunicació.
Amb una reducció anual de l’energia total consumida als municipis de l’Alt Urgell de 893.872,46kWh per

la millora de l’enllumenat, suposant un estalvi del
64,36% i una reducció de les emissions de CO2 total
del 389,29Tn CO2.

L’estació depuradora d’aigües residuals
Una de les instal·lacions de l’EDAR de Montferrer

Poblacio servida
Cabal tractat anual
Cabal tractat mensual
Abocaments Cisterna

2015
13.630 hab
1.365.472 m3
3.739 m3
12

El Consell Comarcal té concedit per l’Agència Catalana de l’Aigua ser l’administració actuant i competent
en la gestió i manteniment de l’Estació depuradora
d’aigües residuals (EDAR) de Montferrer i col·lectors
en alta que serveix a les poblacions de la Seu d’Urgell,
Alàs, Montferrer, Aravell, Bellestar i Arfa.
A partir de l’any 2019 s’inclourà també l’explotació de
l’estació depuradora d’aigües residuals de Noves de
Segre, i es realitzarà el projecte constructiu de la futura estació depuradora d’Organyà.
Un dels principals reptes a què s’ha d’afrontar l’EDAR
és la reducció de l’abocament a la xarxa de clavegueram de tovalloletes humitejades, compreses i bastonets de cotó. Aquests residus provoquen molts problemes i costos a la depuradora, raó per la qual l’Alt
Urgell s’ha sumat a la campanya institucional de la
Generalitat per eradicar aquest mal costum.
2016
13.546 hab
1.527.950 m3
4.173 m3
16

2017
13.519 hsb
1.530.105 m3
4.095 m3
29

2018
13.351 hab
1.245.364 m3
3.407 m3
28
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Consum

Al costat dels consumidors
i dels usuaris per reclamar els seus drets
L’oficina de Consum del Consell Comarcal atén les consultes dels ciutadans sobre els
seus drets com a consumidors i usuaris i tramita les reclamacions i arbitratges que es
presenten. També realitza sessions informatives i promou activitats de divulgació en
matèria de consum.

Reclamacions per sectors
El sector de les telecomunicacions és el sector que acapara gran part de les reclamacions, amb un 32 % del total. Cobertures, permanències, portabilitats, roamings
i relacions contractuals són els problemes més comuns
a l’hora de reclamar. El segon sector amb més reclamacions (un 23,1 %) és el subministrament d’electricitat,
gas i aigua per cobrament de serveis no contractats o
aplicació de tarifes no corresponents.
Els següents sectors són el dels béns de consum i els

serveis generals de consum, amb un 15,3 % i 15,8 %.
La problemàtica més comuna és la relacionada amb
les garanties dels productes i les reparacions. I amb
menys incidència ens trobem amb els serveis financers (cobraments de comissions bancàries, clàusules
d’assegurances), serveis de transport. Per últim ens hi
ha la restauració i els establiments turístics (fulls de
reclamació, preus sense IVA...).

Any

Arbitratges amb videoconferència

Reclamacions tramitades

Consultes ateses

Xerrades realitzades

2015

12

85

662

7

2016

11

98

664

5

2017

12

94

666

4

2018

26

95

602

2
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Increment de l’import
destinat als ajuts de
menjador escolar
i inici del projecte
“Mengem d’Aquí”
El Consell Comarcal és l’ens responsable
del transport i dels menjadors escolars,
a més a més, de cooperar amb aquelles
actuacions transversals que afecten
en l’educació. En una comarca de les
característiques de l’Alt Urgell, amb
una enorme dispersió demogràfica, la
gestió del transport comporta una certa
complexitat, amb 15 línies i 16 autobusos,
que cada dia recorren prop de 900
quilòmetres. A més, des de les cuines de
l’INS Joan Brudieu i del col·legi Pau Claris
s’elaboren 500 menús diaris.

El transport i menjador escolar
Un total de 457 alumnes d’infantil, primària i secundària fan ús cada dia del transport escolar de l’Alt Urgell.
Procedeixen de més de 90 pobles diferents i agafen
l’autobús per anar als centres d’ensenyament d’educació primària i secundària de la Seu d’Urgell, Oliana, Organyà i Tuixent. En aquests darrers quatres anys han
estat en funcionament 15 línies, adaptades a les necessitats de les famílies i dels centres educatius.
Pel que fa als menjadors escolars, la gestió dels quals es
realitza a través de l’empresa pública Iniciatives Alt Urgell, SA (IAUSA), s’han mantingut operatives les cuines

457 alumnes

de l’institut Joan Brudieu i de l’escola Pau Claris, que a
més de donar servei als respectius centres, també han
cobert el servei de menjador a mitja dotzena més d’escoles i llars d’infants. En total, es cuinen al voltant de
500 menús, elaborats amb productes que garanteixen
que siguin variats, sans i equilibrats.

15 línies

+ de 90 pobles
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Ajuts de menjador escolar
El Consell Comarcal té un programa d’ajuts de menjador escolar per a les famílies amb dificultats econòmiques, socials i per raons de distància geogràfica.
Aquests ajuts són finançats principalment pels recursos provinents del Departament d’Ensenyament, els
ajuntaments i les entitats del tercer sector. L’evolució
en el període 2015-2019 ha estat la següent:
CURS
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019

Nº beneficiaris
227
245
279
297

Import total ajuts
90.246,71 €
94.794,74 €
119.578,60 €
165.790,35 € (previsió)

Formació de cuiners

Projecte “Mengem d’Aquí”
Aquest projecte es tracta d’una iniciativa del Consorci
GAL Alt Urgell-Cerdanya que compta amb la col·laboració dels consells comarcals de l’Alt Urgell i de la Cerdanya i el finançament del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat en
el marc del Programa de Desenvolupament Rural de
Catalunya 2014-2020 i del Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural (FEDER). Es va impulsar l’any
2016 amb l’objectiu de col·laborar casa i escola per a
crear unes pautes a seguir tot garantint una alimentació bona, sana, variada i sostenible en els menjadors
escolars i amb productes de proximitat.

Formació de persona

l
de menjadors

Presentació del

”
“Mengem d’aquí

Accions realitzades
• Unificar uns criteris alimentaris en tots els menjadors de l’Alt Urgell i la Cerdanya.
• Sensibilització en el malbaratament alimentari dins
dels menjadors escolars.
• Formació de cuiners: formació inicial, plenari i valoració i formació específica.
• Formació de monitors de menjador: formació inicial
del projecte i formacions amb el monitoratge de les
llars d’infants.
• Productors: reunions de valoració amb els productors per valorar com encaixar els seus productes
dins dels menjadors.
• Informació a famílies: explicar la finalitat del projecte i apropar la informació a la família en la reunió
d’inici de curs de cada centre educatiu.
• Informar i acompanyar als menjadors escolars per
promoure una alimentació sana, bona, sostenible,
saludable i equilibrada.
• S’ha donat visibilitat al projecte en les webs dels
centres educatius i de les entitats participants.
• Creació de la pàgina web, el butlletí i l’instagram per
fer-ne difusió.
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Taller del “Mengem d’aquí” per a nens i nenes

Dos edicions del Congrés
d’Educació i Entorn
La vuitena i novena edició del Congrés d’Educació
i Entorn, han tingut lloc els anys 2016 i 2019. En
els inicis, el Congrés d’educació va ser una iniciativa local entre les administracions locals, tot i
que es va anar fent gran i ha acabat prenent una
dimensió d’àmbit nacional. La temàtica d’aquesta
edició és la Transformació educativa, Xarxes i Lideratge Pedagògic. Les entitats que formen part del
comitè organitzador són: Departament d’Educació,
Ajuntament de la Seu d’Urgell, Consell Comarcal
de l’Alt Urgell i el Govern d’Andorra. La 8a edició
es va celebrar l’any 2016 i tractava la temàtica de
l’escriptura.

Inauguració de la 9è Congrés d’Educació i Entorn

Pla de prevenció comarcal davant
l’assetjament en edat escolar

Presentació del pla de prevenció

Aquest 2019 s’està acabant de treballar el nou protocol de prevenció comarcal contra l’assetjament escolar a través de la comissió comarcal de convivència.
Arran de la petició dels joves del Consell Municipal
d’Adolescents de la Seu d’Urgell, s’ha acordat poder
treballar la prevenció de l’assetjament des de diferents perspectives:
• Mantenir el protocol del Departament d’Educació
dins dels centres educatius, quan la prevenció és
només interna.
• En cas de requerir un treball comunitari, ampliar
el protocol a l’àmbit extern amb tots els agents
del territori implicats.
• Accions dins dels centres educatius en totes les
etapes educatives.
• Accions adreçades a les famílies.
• Accions adreçades als professionals.
• Sessions de treball i suport.
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Acció per donar visibilitat al col·lectiu LGTBI

Plans d’igualtat i obertura del servei
d’atenció integral per a persones LGTBI
El Consell Comarcal, el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell i els ajuntaments
de la comarca amb 6 o més treballadors/es han elaborat i aprovat durant aquest
quadrienni els seus plans d’igualtat. Al 2018 l’Alt Urgell s’ha sumat a la xarxa de serveis
de proximitat per garantir i defensar els Drets de les persones LGTBI arreu del territori,
impulsada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Aprovació de plans d’igualtat
als ajuntaments i empreses
de la comarca
D’acord amb la Llei 15/2017, d’igualtat efectiva de dones
i homes, les institucions de la Generalitat, l’Administració de la Generalitat i els organismes públics vinculats o que en depenen, i també les entitats, públiques i
privades, que gestionen serveis públics, han d’aprovar,
en el termini de dos anys a partir de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, un pla d’igualtat de dones i homes destinat al personal que hi presta serveis. Aquest s’ha de definir en el conveni col·lectiu o en l’acord de condicions
de treball, amb l’objectiu de garantir l’aplicació efectiva
del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe
amb relació a l’accés al treball remunerat, al salari, a la

formació, a la promoció professional i a la resta de les
condicions de treball.
El Consell Comarcal, el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell i els ajuntaments de la comarca amb
6 o més treballadors/es han elaborat i aprovat durant
aquest quadrienni els seus plans d’igualtat.
Amb la dotació del contracte programa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Consell va
promoure l’elaboració de plans d’igualtat a 3 empreses
de la comarca, que són Autocars Vilà Betriu, Ribalta i
Fills, SA i Òptima la Seu. Aquestes empreses van ser
seleccionades per la seva disposició, tenint en compte
també que treballen per a l’administració pública i que
estan repartides per diferents zones de la comarca.
Només en tenen obligatorietat les empreses amb un
volum de personal superior als 250 treballadors, però
el Consell Comarcal ofereix suport a totes aquelles empreses que desitgin realitzar-lo.
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El tràmit final és la publicació en el Registre de plans
d’igualtat de Catalunya, en el qual es poden trobar tots
els plans aprovats i publicats. http://treball.gencat.cat/
ca/ambits/igualtat/plans/registre/consulta/

Obertura del servei d’atenció integral
per a persones LGTBI
L’Alt Urgell se suma a la xarxa de serveis de proximitat
per garantir i defensar els drets de les persones LGTBI
arreu del territori, impulsada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell i la Direcció General d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies van subscriure en data 2 de maig de 2018
l’acord per a impulsar el Servei d’Atenció Integral (SAI)
per a defensar els drets de les persones LGTBI i per a
assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat
sexual i afectiva en plena llibertat.
El desenvolupament de la Llei 11/2014, per a garantir
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i
intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia contempla la creació d’aquests serveis, que
faciliten atenció de qualitat i de proximitat a persones
que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per orientació sexual, identitat
de gènere o expressió de gènere.
Accions SAI 2018
Elaboració del fulletó del servei
Elaboració de la diagnosi del pla comarcal LGTBI

El Servei d’Atenció Integral comarcal de l’Alt Urgell
té com a objectius principals visualitzar la realitat del
col·lectiu LGTBI i donar suport i atenció a la diversitat sexual i de gènere. A més, impulsarà el treball en
xarxa, elaborarà informes sobre la situació local de les
persones LGTBI del municipi, dissenyarà estratègies
de sensibilització, i establirà canals d’atenció, suport i
acompanyament a víctimes d’LGTBIfòbia.
Un àmbit que regula aquesta llei és la necessària formació i sensibilització de qualsevol professional que
en algun moment de la seva carrera es pugui haver
d’abordar a un cas relacionat amb la discriminació per
raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió
de gènere, i també el deure d’intervenció.

Tràmits realitzats
Incidències
Denúncies
Canvis de nom de targeta sanitària

Activitats realitzades
Formacions
Reunions de coordinació amb el grup Iris
Exposicions
Contacontes
Formacions internes
Pintada del pas de vianants del passeig
Campanya No és NO, a l’Alt Urgell volem festes lliures de sexisme i LGTBIQfòbia

núm.
2
3
1
núm.
4
2
1
1
2
1

8

Polítiques igualtat
Aquesta àrea té com a objectius impulsar i coordinar el Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes
i dones a la comarca de l’Alt Urgell; 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 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 es compta amb el Servei d’Informació i
Atenció a les Dones (SIAD) en què 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.
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Dones ateses igualtat
Atenció personalitzada
Dones ateses
Atencions realitzades
Dones ateses pel servei d’assessorament psicològic
Atencions realitzades pel servei d’assessorament psicològic
Dones ateses pel servei d’assessorament jurídic
Atencions realitzades pel servei d’assessorament jurídic
Dones usuàries en situació de violència masclista
Dones i fills/ filles derivades al SIE

2015
125
142
4
16
12
13
21
32

2016
136
155
3
19
20
21
12
20

Treball interdepartamental entre Igualtat i Joventut

2017
144
235
0
0
11
11
26
38

2018
153
232
2
6
13
16
27
34

Total
558
764
9
41
56
61
86
124
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Celebració del 10è aniversari de l’Oficina Jove

L’Oficina Jove, centre generador de noves
oportunitats en diversos camps
Al llarg d’aquests quatre anys, la prioritat de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell ha estat
informar, assessorar i ser la veu dels joves cap a l’administració. El treball conjunt i
coordinat entre l’Ajuntament de la Seu i el Consell Comarcal, vehiculat a través de
l’Oficina Jove, ha permès desplegar un bon gruix d’actuacions en àmbits com ara
l’ocupació, la mobilitat internacional, la salut i l’educació en el lleure, entre d’altres.

Programes ocupacionals
Joves per l’ocupació (SOC, Ministeri d’Ocupació i
Seguretat Social i Fons Social Europeu – CCAU):
El programa combina accions d’orientació, formació
i experiència professional per a joves entre 16 i 25
anys amb mancances formatives i en situació d’atur.
Any
2015
2016

Formació
Formació branca
Contractacions
branca forestal
hostaleria
13
14
16
20
13
16
(4 contractes no
subvencionats)

es desenvolupa un programa de formació i aprenentatge pràctic empresarial i ocupacional per a joves titulats
universitaris i de cicles formatius amb caràcter emprenedor de l’Alt Urgell.

RetrobAU (2016)
L’objectiu principal és afavorir el retorn i la inserció laboral
de les persones joves amb educació superior (FP i universitaris) a un territori rural com és l’Alt Urgell, mitjançant
una formació transversal per millorar la seva ocupabilitat
i donar a conèixer les oportunitats de l’entorn. S’ha comptat amb la participació de 17 joves en pràctiques.

A l’Alt Urgell també pots començar...
(2015-2a edició)

Garantia Juvenil

Juntament amb la Direcció General de Joventut, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el GAL Alt Urgell Cerdanya,

És una iniciativa europea que pretén facilitar l’accés dels
joves menors de 30 anys al mercat de treball, realitzant
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unes pràctiques remunerades, per tal que els joves puguin rebre una oferta de feina, educativa o de formació
un cop hagin acabat els seus estudis o quedin a l’atur.
Any
2016
2017

Joves contractats
10
4

Lloc de treball
Ajuntament i CCAU
CCAU

2018

10

Ajuntament, CCAU, FEMAP
i Arxiu Capitular i Diocesà
d’Urgell

Networking – Arrela’t a l’Alt Urgell

L’Oficina Jove de l’Alt Urgell

L’objectiu és generar un espai d’inspiració, coneixement i creació de xarxa entre persones joves qualificades, emprenedores i empreses, que impulsi el retorn
del talent jove a les comarques del Pirineu.

Any

Participants

2017

30

2018

140

Servei tècnic compartit de joventut

Planifica i gestiona les polítiques de joventut als
municipis de l’Alt Urgell >500 habitants (excepte
la Seu, que compta amb servei tècnic propi), per
tal de contribuir a l’emancipació i participació juvenil. Al 2016 s’han elaborat els Plans Locals de
Joventut (2016-2019) de 17 municipis, alguns d’ells
mancomunats, així com els plans d’actuació anual.
Els plans locals de joventut són l’eina que permet
desenvolupar de manera estratègica les polítiques de joventut a cada municipi. Des del punt de
vista dels processos dinamitzats, els plans locals
i projectes anuals han permès enfortir el vincle i
el treball interdepartamental i interinstitucional,
així com sumar esforços per tal d’oferir recursos
d’emancipació, participació i arrelament al territori als i les joves dels municipis.

Workshop ocupacional (2015-2018)
Entrevistes
Informacions als Contractes laborals
individuals breus córners informatius
formalitzats
1.521
370
54
Edicions consecutives Empreses Participants Participants
4
48
426

Nombre de consultes a l’OJAU
Durant els últims anys, els temes pels quals s’han rebut més consultes han estat: salut i esports, treball i formació.
Any

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Total consultes

6662

7055

7770

9991

9077

7881
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Mobilitat internacional
Durant aquests quatre anys, hem assessorat diversos
joves i els hem enviat arreu d’Europa per tal que gaudissin d’una experiència única. Aquests joves han participat en diferents programes:

un país de la Unió Europea. S’han acollit 7 persones a
l’Oficina Jove i 3 joves han marxat fora del país: una
noia 7 mesos a Lituània, una altra 10 mesos a Polònia i
un noi 10 mesos a Irlanda.

Trampoline, (2018 – juny 2020)

Cicle de formació per a entitats sobre
el programa Erasmus+ (2018)

Projecte de cooperació transfronterera per a fomentar la formació i la mobilitat dels joves del territori:
Pirineus entre Aragó, Catalunya, Andorra i Occitània.
L’objectiu és augmentar el nombre de joves que accedeixen al mercat laboral per primera vegada, homologar formació en el lleure a ambdos costats de la frontera i aconseguir una plataforma única d’ofertes laborals
per a fronterers.

L’Oficina jove de l’Alt Urgell, l’Associació ALBA i l’associació PROSEC han realitzat un cicle de formació per a
entitats sobre Erasmus+, impulsat per l’Àrea de Participació de l’Agència Catalana de la Joventut i la Direcció
General de Joventut, dirigit a entitats novelles o amb
poca experiència en programes europeus, sobretot per
a aquelles que tracten amb joves amb menys oportunitats, facilitant suport i recerca de socis a través d’un
seminari internacional.

Eurodesk, Time to move
Campanya europea per donar a conèixer oportunitats
de mobilitat a europea als joves (3 edicions).

Reunió del projecte Trampoline

Pràctiques internacionals TLN MOBILICAT
Són pràctiques formatives no remunerades a entitats o
empreses durant 14 setmanes. A la província de Lleida
aquest programa està gestionat per l’Associació Alba.
L’Oficina Jove de l’Alt Urgell ha participat en les dues
últimes edicions, i hi ha enviat un total de 6 joves.

Erasmus+ Servei voluntariat europeu
Projecte de voluntariat internacional dirigit a joves d’entre 17 i 30 anys per realitzar una experiència
d’aprenentatge en l’àmbit de l’educació no formal en

Joves participants al projecte Eurodesk

Programes d’acompanyament educatiu als alumnes de secundària
Al 2016 s’inicià el programa per a la prevenció
de l’abandonament escolar a secundària en què
participen preferentment joves en situació de risc
d’exclusió.
Finançat per l’ACJ, és un projecte interinstitucional
en el qual participen els serveis de joventut, educació

(CCAU i Ajuntament de la Seu d’Urgell), serveis socials (CAPAU), assessora LIC i centres educatius. La
coordinació de les persones voluntàries així com de la
gestió del projecte l’assumeix Càrites La Seu. Durant
el curs 2016-2017 han participat 8 joves i al 2017-2018,
10 joves participants.
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Servei de Salut
Des de l’Àrea de Salut, es vol sensibilitzar i promocionar la salut jove per
afavorir l’emancipació juvenil. Durant els últims quatre anys s’han realitzat
diverses actuacions per cada un dels programes. En total, 81 tallers i 1980
participants.

Any
Núm. de tallers
Participants

Tallers serveis de salut
2015
2016
2017
11
15
19
275
375
475

2018
36
855

Sexualitat i afectivitat
• Espais, recursos i acompanyament per a una vivència positiva i lliure de les sexualitats diverses.
• Espai de salut afectiva i sexual: distribució de més
de 1000 preservatius i més de 100 proves ràpides
de VIH (2015-2018; Seu d’Urgell i Oliana; 1800 participants).
• Orientació per a l’elaboració d’un vídeo contra la homofòbia i organització del primer cine fòrum sobre
diversitats sexuals (2017; Seu d’Urgell; 50 participants).
• Dinamització del col·lectiu jove Iris (2017-2018; Seu
d’Urgell; 10 participants).
• Contacontes Cua de sirena (la Seu, 50 participants).
• Exposició Genderpoo, de Coco Riot, i taller La performativitat del gènere a la Biblioteca Sant Agustí
(2018; Seu d’Urgell; 300 participants).
• Pintada de passos de vianants – Arc de Sant Martí
(2018; la Seu).
• Compra de llibres sobre diversitats sexuals (2018;
biblioteca la Seu d’Urgell).

Presentació de la campanya “Assexora’t”

Gènere i coeducació
• Atreveix-te!: pla de coeducació per millorar l’èxit
educatiu i reduir l’efecte de les desigualtats de gènere i la seva reproducció dins el sistema educatiu
(2018; Oliana; 120 persones)
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Violències masclistes
• Participació a la taula comarcal de violència masclista (2015-2018; Alt Urgell).
• Coordinació, disseny i avaluació participativa del
catàleg de tallers educatius per a joves: sexualitat,
violències masclistes i diversitat (2015-2018; Alt
Urgell).
• Estimar no fa mal. 16 tallers i 20 accions de fotografia participativa (2016-2018; Seu d’Urgell i Oliana; 600 participants).
• Jornada tècnica Igualtat i mitjans de comunicació
(2016; Seu d’Urgell; 20 participants).
• Organització del teatre fòrum Prou! amb ImpactaT teatre (2017; Oliana; 80 participants).
• Campanya NO és NO – A l’Alt Urgell, festes lliures de sexisme, amb SIAD i Feministes Alt Urgell

Diversitat cultural
Actuacions per afavorir la convivència intercultural a
partir del reconeixement i valoració de la diversitat.
• Un món divers. Facilitació de més de 20 tallers sobre diversitat cultural, interculturalitat i interseccionalitat. (2016-2018; Seu d’Urgell i Oliana; 500
participants).
• Músiques diverses. Tallers de música i interculturalitat. Amb Pirineus Creatius (2017-2018; Oliana; 80
participants).
• Tallers antirumors. (2018; Seu d’Urgell; 45 participants).

Benestar emocional
Promoció dels factors de protecció i habilitats per a la
vida.
• 7 tallers de prevenció de consum de drogues i promoció de la salut (2016-2017; Seu d’Urgell; 175 participants).
• Nits segures – Més que festa. Assessorament en sexualitat, material educatiu i preventiu, sensibilització per a la prevenció del consum de drogues (20172018; Seu d’Urgell, més de 1000 participants).
• Creació del catàleg de tallers de salut jove amb la
xarxa de salut jove d’Oliana (2017; Oliana; 300 participants).
• Participació a la taula Joves i alcohol a l’Alt Pirineu i
Aran (2017-2018; Alt Urgell).
• Taller Drogues i festa. Fem nostra la prevenció!,
amb Antisida Lleida (2018; Oliana; 15 participants).
• Creació del projecte En veu alta, amb agents de salut mental del territori, per combatre estigmes al
voltant de la salut mental (2018; Alt Urgell).
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(2017; Alt Urgell).
• 25N – Dia Mundial contra la violència masclista.
Organització de la instal·lació participativa d’art
públic Sabates vermelles (2017; Seu d’Urgell; 50
participants).
• Tallers Música i sexisme (2018; Seu d’Urgell; 50
participants).
• Cursa 25 N – Dia Mundial contra la violència masclista (2018; Seu d’Urgell; 150 participants).
• Participació a l’exposició col·lectiva Art i drets
humans, organitzada per l’Alternativa (2018; Seu
d’Urgell).
• Campanya NO és NO – A l’Alt Urgell, festes lliures
de masclisme i LGTBIQfòbia (2018; Alt Urgell).

Oci saludable
Projectes d’oci alternatiu i saludable i de suport a la
creació jove per tal de prevenir conductes de risc entre
persones joves i facilitar la creació de xarxes relacionals.
• Insomni. 100% Estiu – 100 % Salut. 40 dies d’activitats. Fem Ruta: accions formatives en ruta per
camins de l’Alt Urgell (equipament, nit a la natura,
tècniques d’orientació, primers auxilis, ens cuidem,
flora i fauna pirinenca, mites i llegendes); Anem a
córrer: caminades en nits de lluna plena i nova; Cafè
dels Idiomes: tallers de ioga i alimentació conscient
i cicle de cinefòrum mediambiental (2016, Alt Urgell,
300 participants)
• Nit Blanca Jove. Festival de suport a la creació jove,
coorganitzat amb l’associació Pirineus Creatius i amb
participació de joves de la comarca en totes les fases
del projecte (2017-2018; Alt Urgell; 300 participants).
• Procés participatiu ‘Placeta de l’església’ (2018; Oliana; 60 participants).
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Accés al Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell

L’atenció a les persones es realitza de
manera integral i coordinada
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell i l’Ajuntament de la Seu han promogut el treball en
comú i de forma coordinada com la millor fórmula per a la gestió dels Serveis Socials.
Per això, en el seu dia totes dues institucions van constituir el Consorci per a l’Atenció
a les Persones de l’Alt Urgell (CAPAU), ens integrat per un equip de professionals
especialistes en cadascun dels segments d’actuació que els darrers quatre anys ha
continuat creixent i consolidant-se.

Serveis socials bàsics
El primer nivell d’atenció a la ciutadania són els anomenats serveis socials bàsics, que constitueixen l’accés
habitual al sistema de serveis socials. Es tracta d’un
espai d’informació, diagnosi, orientació, suport, intervenció i assessorament individual a les persones ateses
i al seu entorn familiar i social.
L’equip de professionals dels Serveis socials bàsics del
CAPAU atén la totalitat de la comarca, amb presència i
atenció personal en determinats dies i hores als municipis de Montferrer i Castellbò, Ribera d’Urgellet, Valls
d’Aguilar, Josa i Tuixent, Organyà, Coll de Nargó, Peramola i Oliana. A més, amb cita prèvia es desplacen a
qualsevol altre municipi.
Serveis socials bàsics
Casos atesos

2015
1.695

2016
2.600

2017
2.556

2018
2.129

Serveis gestionats pels serveis socials bàsics:

• Serveis de Teleassistència
El servei consisteix a oferir als usuaris atenció permanent a distància i assegura una resposta ràpida a qualsevol eventualitat. Està adreçat preferentment a persones
grans que viuen soles i a persones discapacitades. Els
usuaris que ho desitgin tenen l’opció de disposar, a més
a més, d’un sensor que l’usuari duu permanentment al
damunt, el sistema de telealarma s’activa automàticament quan detecta una manca de moviments anòmala.
Teleassistència
Casos atesos
Sensors de moviment

2015
160
26

2016
167
29

2017
204
26

2018
221
24
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• Servei d’ajuda a domicili

• Centre de Desenvolupament Infantil
i Atenció Precoç (CDIAP)

Es tracta d’un conjunt d’accions dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social
a persones i famílies que tenen dificultats de desenvolupament, d’integració social o de manca d’autonomia
personal, sobretot persones d’edat avançada, discapacitades i famílies amb problemàtica sociofamiliar.
Ajuda a domicili
Nuclis familiars atesos

2015
59

2016
59

2017
29

2018
42

• Programa marc d’infància en risc
Aquest programa té com a objectiu fer els seguiments
dels nens i les nenes que es troben en una situació de
vulnerabilitat social i/o en situació de risc o risc greu. Els
educadors socials responsables del servei utilitzen com
a eines tots els recursos dels municipis de la comarca
per potenciar la integració social d’aquests infants.
Programa marc d’infància
Infants i adolescents atesos

2015
380

2016 2017
322 285

2018
290

El CDIAP dona atenció als infants de 0 a 6 anys que presenten dificultats en el seu desenvolupament i als qui
s’ha detectat risc biològic o social, a més d’atendre els
pares i les mares amb dubtes o preocupacions respecte
al desenvolupament dels seus fills. L’equip de professionals del servei està format per experts en diferents disciplines: psicologia, logopèdia, fisioteràpia i treball social.
La prevenció i la detecció precoç de possibles problemes
de desenvolupament en la primera infància és també un
dels objectius pels quals es treballa des del CDIAP.
Progrma marc d’infància
Infants i adolescents atesos

2015
146

2016 2017 2018
186
162
122

•Servei d’intervenció especialitzada (SIE)
Alt Pirineu i Aran
Des de l’any 2010, el CAPAU gestiona el Servei d’intervenció especialitzada de l’Alt Pirineu i Aran. Es tracta
d’una atenció integral al procés de recuperació i reparació a les dones que han estat, o són, víctimes de violència masclista, una atenció que s’estén als seus fills i
a les seves filles. Des del servei es treballa igualment en
la prevenció, sensibilització i implicació comunitària
d’aquesta xacra.
SIE
Persones
ateses

2015
2016
2017
2018
144
171
136
146
(123 dones (114 dones (121 dones (94 dones
i 23 fills/es) i 22 fills/es) i 50 fills/es) i 50 fills/es)

Activitat al Ràfting Parc

Altres serveis d’atenció a les persones
Immigració

Transport social adaptat

El CAPAU disposa d’un tècnic d’immigració que és la
persona encarregada de gestionar i coordinar tot un
seguit d’actuacions que tenen com a finalitat la integració de les persones d’origen estranger que viuen a
la comarca. El Pla de Ciutadania i Immigració es basa
en tres eixos: un programa integral d’acollida, un altre
d’igualtat d’oportunitats i un altre d’acomodació a la
diversitat. El Pla es completa amb la prestació de dos
serveis: l’Oficina itinerant de Ciutadania i Immigració i
el Servei d’assessorament en estrangeria.

És un servei de transport, porta a porta, que té com a finalitat facilitar la mobilitat de persones amb discapacitat
física i persones gran amb dependència, per tal que puguin accedir als serveis socials d’atenció especialitzada.

Immigració
Persones ateses

2015
228

2016
275

2017 2018
270 321

Immigració
Persones ateses

2015
33

2016 2017
25
25

2018
27

Projecte Òmnia Kids
És un projecte creat pel professionals del Consorci
d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell amb el suport
i col·laboració de la Diputació de Lleida que va desti-
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nat a nens i nenes des de P5 d’Educació Infantil a 3r
d’Educació Primària amb diagnòstic de trastorn del
desenvolupament que estiguin en seguiment al Centre
de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç o amb
la treballadora social referent de discapacitat dels Serveis Socials Bàsics.
La finalitat és la creació d’un espai específic per aquests
nens i nenes amb l’objectiu de treballar les noves tecnologies, els hàbits i el temps d’oci, amb la col·laboració del Punt Òmnia de la Seu d’Urgell. Poder introduir
aquests infants en activitats específiques i adaptades a
ells com els esports, la dansa, manualitats, jocs, dramatització... Es preveu que aquest projecte serà el primer
pas per poder fer un treball inclusiu a les diferents activitats organitzades en els municipis de l’Alt Urgell.
Per això, cal treballar inicialment de manera específica
amb els infants i les seves famílies per tal de potenciar
les relacions socials i consolidar els seus hàbits saludables, amb la finalitat d’arribar a una inclusió exitosa als
recursos comunitaris.
Òmnia Kids
Casos atesos

2016-2017
5 infants

2017-2018
5 infants

2018-2019
4 infants

Equip d’atenció a la infància i adolescència
de l’Alt Pirineu Oriental (EAIA)
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell encomana la gestió
al Consorci d’un nou equip d’atenció a la infància i adolescència (EAIA) donat que la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies l’inclou en el Contracte
Programa 2016-2019.
Els EAIA són equips multiprofessionals, formats per
psicòlegs, pedagogs, treballadors socials i educadors
socials, de funcionament multidisciplinar, distribuïts
territorialment, que tenen com a objectius la prevenció, diagnòstic, tractament i seguiment dels infants en
situació de desemparament o en risc greu de patir-ne
i de llurs famílies.
D’acord amb el marc vigent, els seus objectius són
“l’orientació, el diagnòstic, l’avaluació i el seguiment
dels infants i adolescents en alt risc”.
L’EAIA Alt Pirineu Oriental inicia la seva tasca el dia 9
de novembre de 2016, i és un desglossament de l’anterior EAIA Supracomarcal Lleida Nord ubicat al Pallars Jussà. Des de l’inici l’equip ha estat format per una
psicòloga, una pedagoga, una treballadora social i una
educadora social. L’EAIA Alt Pirineu Oriental ofereix
els seus serveis a les comarques de l’Alt Urgell, el Solsonès i la Cerdanya Lleidatana.
EAIA
Casos atesos

2016
65

2017
105

2018
119

Banc de productes de suport tècnic
En els últims anys s’ha detectat en relació a la dependència, un augment de la població envellida, d’afectació de malalties degeneratives a la població així com
de fets traumàtics que esdevenen de manera puntual
o generalitzada a situacions de dependència. És per
aquest motiu que el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i
el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell signen, en data 5 d’agost de 2016, un conveni d’encomanar
de gestió per a nous serveis, entre d’altres el Banc de
Productes de Suport.
El Banc de Productes de Suport (BPS) és un servei
comarcal que proporciona productes de suport a les
persones amb discapacitat o dependència en modalitat de préstec (6 mesos), amb l’objectiu de millorar la
seva autonomia personal o bé facilitar la tasca del seu
cuidador, generalment en situacions de necessitat sobtada o esdevinguda en poc temps, sigui transitòria o
de llarg termini. Les persones destinatàries són totes
aquelles que viuen i estan empadronades en algun dels
municipis de l’Alt Urgell i es troben en situació de dependència instrumental per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària.

Casos atesos

2017
7
(4 dones, 3 homes)

2018
13
(7 dones, 6 homes)

Aliments per la solidaritat

El Banc d’Aliments de la Seu d’Urgell

Els Serveis Socials Bàsics compten amb el projecte Aliments per la Solidaritat, l’objectiu general del qual és
donar suport a les necessitats bàsiques d’alimentació
a les persones que es troben un situació d’important
vulnerabilitat socioeconòmica. Fins al segon trimestre
del 2017 la metodologia de funcionament del projecte
era repartir lots d’aliments (tenint en compte l’economia familiar i el nombre de membres de la unitat familiar) provinents del Banc d’aliments de Lleida, del gran
recapte i de campanyes comarcals que es realitzaven.
Per tal de dignificar el projecte, el primer trimestre del
2017, l’equip tècnic va proposar un canvi metodològic
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consistent a mantenir l’objectiu inicial però fer més
partícips a les persones beneficiàries del projecte. Durant el segon trimestre de l’any 2017, es va inaugurar el
nou Centre de distribució d’aliments (CDA) “Aliments
per la Solidaritat”.
Aliments per la Solidaritat es reconverteix en un CDA
i s’obre amb la tipologia de Supermercat solidari amb
l’objectiu principal de “normalitzar” el servei en la mesura del possible, i passa de donar lots elaborats pels
professionals a crear un supermercat on les persones

59

que són derivades pels serveis socials bàsics (previ estudi econòmic) compten amb un número determinat
de punts em funció dels membres que composen la
unitat familiar que bescanvien per productes (aliments
i productes d’higiene) i que escullen en funció de les
seves pròpies necessitats.

Aliments per la solidaritat
Beneficiaris

2015
754

2016
647

2017
582

2018
538

Serveis d’Intervenció Socioeducativa
El Servei d’Intervenció Socioeducativa té com a finalitat principal assegurar que els progenitors o les
persones que tinguin la tutela o guarda dels infants o
adolescents i que es trobin en situació de risc tinguin
l’oportunitat d’oferir-los la cobertura de les necessitats
bàsiques per a un desenvolupament integral i, per tant,
cobrir les necessitats físiques, cognitives, emocionals
i socials.
La Direcció General d’Atenció a la Infància del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya l’any 2016 incideix en el treball
d’infància en risc demanant als ens locals la implementació dels serveis d’intervenció socioeducativa per
arribar als infants i adolescents en situació de risc des
dels 0 als 18 anys.

mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat”.
Tenim 20 places per al grup de grans que venen els dilluns, dimecres i divendres i 20 més pel grup de petits
que assisteixen dimarts i dijous de novembre a juny, es
segueix el calendari escolar i estem ubicats al Centre
Cívic Escorxador de La Seu d’Urgell.
També comptem amb el servei d’atenció diürna d’estiu.
Durant l’estiu fem torns ja que es valora molt positivament poder combinar aquest recurs amb d’altres activitats normalitzades dels municipis. El recurs garanteix dos àpats durant l’estiu. Des de fa un parell d’anys
s’ha introduït el treball amb les famílies dels infants i
adolescents que assisteixen a aquest servei.
Servei d’atenció diürna

Els Serveis d’Intervenció Socioeducativa compta amb
un total de 5 línies d’actuació:

L1. Servei de suport a les famílies amb
infants de 0-3 anys en situació de risc:
És un servei de nova creació a la comarca de l’Alt Urgell
iniciat al febrer del 2019. Fins al moment aquestes famílies compten amb ajuts per a l’assistència a l’escola
bressol, el pla de millora des dels serveis socials bàsics
i, de manera puntual, sessions comunitàries organitzades des dels serveis d’intervenció socioeducativa per
tal de treballar habilitats parentals.

Infants atesos

2015

2016

2017

2018

53

53

39

51

L3.- Servei d’intervenció amb famílies amb
infants i adolescents en situació de risc
social (0-17 anys)
Servei de nova creació a la comarca de l’Alt Urgell i PRIORITARI iniciat el gener del 2019 pel treball preventiu
dels infants, adolescents i joves en situació de risc i les
seves famílies. El Servei d’intervenció amb famílies en-

L2 .- Servei d’atenció diürna de 4 a 12 anys
Fins a l’any 2016 era el Centre Obert. És un servei
diürn preventiu, fora de l’horari escolar, que dona suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les
deficiències socioeducatives de les persones ateses

Activitat lúdica dels Serveis d’Intervenció Socioeducativa
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globarà tots els infants i les seves famílies de la resta
de serveis (L1,L2,L4 i L5) que necessiten d’una intervenció més acurada ja que es detecta un dèficit important de les funcions parentals de la família. Així doncs
serà el servei que treballarà les competències parentals i realitzarà tractament sistèmic en les famílies que
presenten problemes sociofamiliars i de relació, crisis
paterno/materno filials i treballarà en la restauració de
les disfuncionalitats familiars. És un Servei que dona
suport a la resta de Serveis i fa també activitats grupals especifiques en funció de les necessitats detectades a cada servei, on treballem: límits, xarxes socials i
videojocs i més mancances que es detectin.

L4.- Servei d’acompanyament socioeducatiu
per adolescents en situació de risc
(de 16-18 anys)
Servei de nova creació a la comarca de l’Alt Urgell, iniciat al gener del 2019 que treballa principalment amb
aquells joves que es troben en situació de risc social
i s’allunyen dels serveis de suport de la xarxa, de la
formació i esdevenen en moltes ocasions NINIs. Acci-

Participants del programa Òmnia Kids

ons que es duen a terme: informar, orientar, derivar i
acompanyar els joves a recursos o activitats formatives
(cursos de formació bàsica, activitats extraescolars, recerca de feina…) i sessions de treball individual
En aquests moments són els professionals de l’educació social dels serveis socials bàsics qui els deriven a les
professionals del Servei d’intervenció socioeducativa.

L5.- Servei d’intervenció socioeducativa
itinerant (de 0-18 anys)
Servei que es va iniciar a la nostra comarca l’any 2015.
Actualment funciona com un servei d’atenció diürna,
però aquest any 2019 es desplegaran la resta de serveis
que formen el SIS.
Servei Intervenció
2015-2016 2016-2017 2017-2018
Itinerant
Infants El Pla de Sant Tirs
10
5
10
atesos Oliana
9
9
14
Organyà
7
6
6
Coll de Nargó
8
9
TOTAL
26
28
39

Consell d’Alcaldes
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Els alcaldes i les Alcaldesses de l’Alt Urgell, al Parlament Europeu

Un espai de debat i coordinació
dels alcaldes de la comarca
En tant que òrgan consultiu del Consell Comarcal, el Consell d’Alcaldes reuneix els 19
alcaldes i alcaldesses de l’Alt Urgell per tal de debatre temes d’interès i comú i aportar
propostes per a la seva posterior aprovació per part del Consell Comarcal. Les reunions
tenen caràcter itinerant per tota la comarca, i també se n’ha fet una al Parlament de
Catalunya, una altra al Parlament Europeu, i una a la Diputació de Lleida. En aquest darrer
mandat, el Consell d’Alcaldes ha estat presidit per Miquel Sala Muntada, alcalde d’Oliana.

Principals temes tractats en les reunions del Consell d’Alcaldes (2015-2018)
2015
24 de juliol del 2015,
CCAU - la Seu d’Urgell
• Constitució del Consell d’Alcaldes de la comarca de
l’Alt Urgell
• Delegació formal de la presidència del Consell d’Alcaldes a l’alcalde d’Oliana, l’Il·lm. Sr. Miquel Sala i
Muntada.
2 de setembre del 2015,
Arxiu Comarcal - la Seu d’Urgell
• Ordres de subvencions de IDAPA. Tramitació de 81
expedients.
• Obertura d’una oficina d’atenció a clubs esportius
• Presentació del director de serveis territorials d’interior, Sr. Josep Palau Betriu

30 d’octubre del 2015,
Vilanova de Banat – Alàs i Cerc (extraordinari)
• Assistència de Joan Reñé, president de la Diputació
de Lleida
• Visita a les obres de la carretera d’Artedó i del camí
d’accés a Vilanova de Banat

Reunió del Consell d’Alcaldes a Alàs
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• Necessitat (Proposta) d’invertir en el manteniment de
la xarxa viària de la comarca, especialment en la xarxa
de competència municipal. Tenir en compte les particularitats dels municipis més petits i ubicats en zones
de muntanya i que pateixen les nevades a l’hivern.
• Proposta d’articular algun tipus d’ajut per tal de poder redactar els inventaris de camins dels municipis
de l’Alt Urgell.

9 de juny del 2016,
Alinyà – Fígols i Alinyà
• Intervenció del Director General de Polítiques de
Muntanya, sobre la nova llei de muntanya
• Presentació dels resultats del programa TiF: Manteniment de camins i senders
• Balança del 2015 i del 1r trimestre del 2016 a càrrec
del Cap de l’Àrea Bàsica Policial de l’Alt Urgell

11 de novembre del 2015,
Pla de Sant Tirs – Ribera d’Urgellet
• Sessió informativa dels serveis del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya i aplicació de la Llei de
transparència a càrrec de la Sra. Marta Andreu, cap
de servei del Consorci AOC.
• Nova convocatòria del programa Treball i Formació
(14 contractacions)
• Informació sobre el nou programa Leader 2014-2020
i altres programes europeus

1 d’agost del 2016,
Sorribes - La Vansa i Fórnols
• El conseller Josep Rull ha anunciat que el Departament de Territori i Sostenibilitat destinarà 1,2 milions d’euros a la millora de l‘accessibilitat a nuclis de
muntanya durant l’últim trimestre d’aquest any.
• Petició per a la renovació total de la depuradora d’aigües
residuals situada al terme de Montferrer i Castellbò.

2016
19 de gener del 2016,
Ogern – Bassella
• Presentació i novetats de la Fundació Integra Pirineus
• Presentació de l’empresa d’Inserció Nou Grapats de
Càrites
• Nou programa PIRINOWA’TT
30 de març del 2016,
Ajuntament de Montferrer i Castellbò
• Reunió amb la consellera de governació, administracions públiques i habitatge de la Generalitat de Catalunya, Sra. Meritxell Borràs

Reunió a la Vansa amb el conseller Josep Rull

21 d’octubre del 2016,
Organyà – Organyà (extraordinària)
• Reunió amb el Conseller d’Empresa i Coneixement
de la Generalitat de Catalunya
2 de novembre del 2016,
Calbinyà – Valls de Valira
• Presentació de la Llei de Governs Locals
• Liquidació de despeses preparatòries del FEDER Camina Pirineus
• Eines EaCat – Consorci AOC pel compliment de la
Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de
les Administracions Públiques

Reunió a Montferrer amb la consellera Meritxell Borràs

28 d’abril del 2016,
CCAU – La Seu d’Urgell
• Presentació Cadena Pirenaica de RTV
• Proposta projectes FEDER 2014-2020 (Eixos 4 i 6)

2017
15 de febrer del 2017,
Cabó – Cabó
• Presentació dels resultats de les accions de l’estalvi
energètic en els programes ENFOCC i PIRINOWA’TT
• Presentació del Projecte IMPULSA 2026

Consell d’Alcaldes

11 de maig del 2017,
Ajuntament de la Seu – La Seu d’Urgell
• Presentació del Pla Estratègic Alt Urgell – La Seu
d’Urgell, Impulsa 2016-2026
9 de juny del 2017,
Parlament de Catalunya - Barcelona
• 1a sessió d’alcaldes realitzada al Parlament de Catalunya
• Presentació del programa d’actuacions a la xarxa de
camins per a l’any 2017, finançat pel Departament de
Territori i Sostenibilitat
21 de setembre del 2017,
Coll de Nargó – Coll de Nargó
• Presentació del AODLs de la Comarca
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• Presentació del delegat de l’Alt Pirineu i Aran d’Acció,
David Torreles Bañeres
• Presentació de la nova corresponsal de TV3 al Pirineu, Rosa Talamàs
• Distribució dels permisos de la reserva de caça dels
municipis afectats per una Reserva Nacional
28 de novembre del 2017,
Parlament Europeu – Brussel·les
• Estat de projectes de Telecomunicacions
• Impulsa 2026
• Camina Pirineus
• Treball i Formació

Visita i reunió al Parlament de Catalunya

2018
23 de febrer del 2018,
Peramola - Peramola
• Futura Llei de Territori amb la visita del director general, Agustí Serra
• Estudi de gestió supramunicipal de l’estat de la gestió del cicle de l’aigua i anàlisi del seu potencial per a
la creació de valor, dins del projecte PIRINNOWA’TT
• Pla estratègic Impulsa 2026, resultats de la diagnosi
i planificació d’accions
22 de març del 2018,
Oliana – Oliana
• Presentació del Balanç 2017 dels Mossos d’Esquadra

18 de maig del 2018,
Ansovell - Cava
• Endesa preveu invertir 3 milions d’euros els pròxims 4 anys en la millora de la xarxa elèctrica de
l’AU
• Proposta de campanya informàtica de la processionària del pi, adreçada a la població per advertir dels
llocs amb més afectació
• Presentació de la diagnosi i el treball efectuat per al
futur Pla Estratègic per a la prevenció de l’assetjament escolar a la comarca.
• Segona edició de la campanya “No es No. A l’AU festes lliures de sexisme”.
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27 de juliol del 2018,
Centre de flora de Tuixén
• Presentació Special Olímpics de La Seu d’Urgell-Andorra
21 de setembre del 2018,
Noves de Segre – Valls d’Aguilar
• Resultats del projecte de treball i formació: Conservació dels senders i dels camins de l’Alt Urgell 2017
• Proposta del projecte FEDER 2018. Enllumenat públic, millora de la contaminació lumínica
22 de novembre del 2018,
Pont de Bar
• Acord de contractació d’un arquitecte comarcal a
principis del 2019
• Formació en drets col·lectius LGBTI
• Presentació dels nous caps d’Agents Rurals i Mossos
d’Esquadra

29 de març
Diputació de Lleida
• Presentació del projecte de videocàmeres lectores
de matrícules per a municipis sense policia local,
a càrrec de la Directora d’Interior a Lleida i Alt Pirineu i Aran, Montserrat Messeguer Muñoz
• Presentació del catàleg de “Territori a escena. Oferta cultural de les arts escèniques de les Terres de
Lleida” de l’Institut Estudis Ilerdencs
• Presentació Alt Urgell Fibra
• Telecomunicacions
• Camina Pirineus – Catàleg

2019
8 de febrer
Arsèguel
• Funcionament de l’Escola Oficial d’Idiomes de la Seu
d’Urgell a càrrec de la directora, Mercè Solanelles
• Telecomunicacions
• Camina Pirineus – Catàleg de Camins. Nou LOGO
• Túnel de Tresponts
• Visita de la presidenta de la Diputació de Lleida, Rosa
Maria Perelló
21 de març
Consell Comarcal. La Seu d’Urgell
• Programa de prevenció de drogues com a alternativa
a la sanció administrativa, a càrrec del cap de l’ABP
de l’Alt Urgell, Salvador Plens
• Presentació del Consell assessor per a l’impuls del
Fòrum Cívic i Social per al debat constituent, a càrrec del seu president, Lluís Llach

Reunió a la seu del Consell Comarcal

Reunió a la Diputació de Lleida

22 de maig
Estamariu
• Presentació programa de prescripció social i salut
• Informació de l’IDAPA a càrrec del director de l’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran,
Pere Porta
• Camina Pirineus – Catàleg de Camins
• Telecomunicacions. Reunió fibra òptica
• Túnel de Tresponts
• Intervenció del MH President de la Generalitat de
Catalunya, Sr. Quim Torra i Pla

Reunió a Estamariu amb el president Quim Torra

Actes institucionals
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L’Alt Urgell rep la visita de diversos
representants de les institucions
Durant el període 2014-2018, l’Alt Urgell ha rebut la visita de diversos representants
de les institucions públiques. Des del Consell Comarcal entenem que aquestes visites
permeten donar a conèixer el nostre territori i les entitats i les persones que treballen
per al seu desenvolupament. En aquestes pàgines us n’oferim una selecció.

La consellera de Presidència de la Generalitat,
Neus Munté, durant la seva visita al Consorci
d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell.
(CAPAU). 3 de març de 2015
Visita del conseller del conseller de Territori i
Sostenibilitat, Sant Vila.
27 d’agost de 2015

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i
el conseller de Salut, Toni Comín, a la seu del Consell
Comarcal amb el president del Consell, Jesús Fierro,
i l’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla.
4 de març de 2016

El Consell d’Interior, Jordi Jané, a la seu del
Consell Comarcal.
8 d’abril de 2016
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Visita del conseller d’Empresa i Coneixement,
Jordi Baiget, a Ogern.
21 d’octubre de 2016

La consellera de Governació, Meritxell Borràs, a
Cerc (Sant Antoni) amb motiu de la presentació
del projecte Camina Pirineus.
1 de març de 2017

El president del Parlament, Roger Torrent, amb
Jesús Fierro a la seu del Consell Comarcal.
22 de febrer de 2018

Visita del conseller de Polítiques Digitals i
Administració Pública, Jordi Puigneró.
29 de juny de 2018

El representant del Comitè Internacional
Olímpic, Gilbert Felli, en la visita que va fer a
la Seu d’Urgell per conèixer sobre el terreny
la candidatura dels Pirineus als Jocs Olímpics
d’Hivern.
5 de setembre de 2018

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià
Calvet, en una reunió al CETAP amb representants
de les comarques de muntanya.
21 de setembre de 2018

Actes institucionals

Homenatge pòstum a qui va ser director dels
serveis territorials del Departament d’Interior a
l’Alt Pirineu i Aran, Josep Palau.
27 de setembre de 2018

La presidenta de la Diputació de Lleida, Rosa
Maria Perelló, durant la visita a Arsèguel, escolta
les explicacions d’Artur Blasco al Museu de
l’Acordió.
8 de febrer de 2019

Visita a les obres d’excavació del túnel de
Tresponts.
23 de maig de 2019
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El director general de Polítiques de Muntanya,
Albert Alins, presenta al Consell Comarcal
l’avantprojecte de nova Llei d’Alta Muntanya de
Catalunya.
17 d’octubre de 2018

La consellera de Presidència, Elsa Artadi,
reunida a la seu del Consell Comarcal amb
l’Associació de Dones del Món Rural.
13 de febrer de 2019

Trobada Empresarial al Pirineu.
7 de juny de 2019

