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ACTA NÚM. 3/11  

 
Núm. de la sessió:  3/11 
Caràcter:  ordinària 
Data:  quinze de juny dos mil onze (15/6/2011) 
Horari:  de les vuit i cinc minuts a tres quarts de nou del vespre  
Lloc:  a la Sala de Sessions del Consell Comarcal del Gironès 
 
Hi assisteixen: 
 
Grup de CiU: 
Lluís Freixas i Vilardell  
Ramon Soler i Salvadó 
Josep Aurich i Juana 
Sergi Baulida i Saiz 
Jaume Busquets i Arnau 
Coralí Cunyat i Badosa  
Roser Estanyol i Torrent 
Maria Dolors Grau i Plaza  
Enric Llauger i Dalmau 
Xavier Pagès i Coll  
Mateu Parera-Nieto i Perich 
Albert Riera i Pairó  
Josep Miquel Terrádez i Vallmaña.  
Grup del PSC-PM: 
Pere Cabarrocas i Sitjes  
Domingo Àlvarez i Àlvarez 
Manela Blázquez i Boya  
Francesc Brugué i Brengaret. S’incorpora en el punt 7.  
Roger Casero i Gumbau 
Miquel Àngel Chamorro i Mediano 
Ponç Feliu i Latorre  
Josep García i Rodríguez 
Albert Perecaula i Boschsacoma 
Jesús Torrent i Bosch  
Grup d’ERC:  
Cristina Alsina i Conesa 
Joan Boada i Reig 
Lluís Bosch i Planella  
Joaquim Cufí i Solé 
Albert Rosa i Congost  
Eugènia Comas i Alsina. S’incorpora en el punt 3. 
Grup d’ICV-EUiA-EPM: 
Enric Pardo i Cifuentes.  
Grup del PPC: 
Concepció Veray i Cama 
Membre no adscrit :  
Tarcisi Balló i Salas  
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Carles Mulero i Punsí, gerent 
Josep M. Mollera i Santaló, interventor 
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari  
 
Excusa la seva absència: 
Ricard Ferrés i Font 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de  l’acta del proppassat 13 d’abril de 
2011. 
 
Els consellers i conselleres presents a la sessió aproven per unanimitat, sense 
modificacions, l’esborrany de l’acta el qual ha estat cursat amb anterioritat a la sessió a tots 
els consellers i conselleres. 
 
2. Qüestions de Presidència i Gerència.  
 
La presidenta manifesta que la informació relativa a l’agenda es va facilitar en el darrer 
ple i atès que es van portar a terme les eleccions no s’han produït novetats destacables a 
l’espera de la propera constitució del Consell.  
 
El Gerent informa que s’han aprovat els decrets del 92/2011 al 163/2011 que s’han posat 
a la disposició dels consellers i conselleres comarcals. Destaca que s’han aprovat els 
preus públics pel proper curs per l’Escola de Música del Gironès. S’ha adjudicat l’Escola 
de Teatre del Gironès. S’ha adjudicat la construcció de l’edifici polivalent, primera fase, 
del municipi de Juià. S’ha adjudicat el projecte Suma’t de l’àrea de Promoció Econòmica i 
es va portar a terme el canvi de subministrament elèctric l’Endesa a Gas Natural. 
Endarrer lloc exposa que s’ha contractat la realització del Festival Emergent a Fringe.   
 
3. Aprovació dels Comptes Generals corresponents a l’exercici de 2010.  
 
El Sr. Soler manifesta que els comptes generals van ser aprovats per la Comissió 
Especial de Comptes. Aquests han estat a exposició pública el temps que estipula la 
normativa i no s’hi han formulat al·legacions al respecte. Dóna algunes dades: el resultat 
pressupostari del consell té un import de 7.777,36 euros. El romanent de tresoreria té un 
import de 8.916,06 euros. Pel que fa a l’Escola de Música el resultat pressupostari és de 
22.473,76 euros i el romanent de tresoreria té un import de 5.582,70 euros. Felicita, com 
ja va fer, als serveis econòmics de la casa per la gestió portada a terme durant tota la 
legislatura. Com a president de la Comissió Especial de Comptes agraeix a tots els 
consellers i conselleres l’esforç realitzat durant tot aquest any i el que s’haurà de fer en 
els propers anys de contenció de la despesa. Aquest esforç ha de permetre que en 
moments de retallades importants, sobretot pel que fa als ingressos que percep el 
Consell, puguin ser capaços de seguir prestant els serveis amb la qualitat necessària. 
S’haurà de tenir la capacitat d’entendre que a vegades no es pot fer tot el que es voldria. 
Manifesta que deixen un Consell afortunadament sanejat, tot i que evidentment no es 
poden fer grans invents perquè la situació econòmica no ho permet. Els que els 
succeeixin no trobaran una herència de mal pair i creu que això és una bona noticia.  
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Atès que els comptes generals de l’exercici de 2010, integrats pels comptes del propi ens 
i els de l'organisme autònom local "Escola de Música del Gironès" que consten dels 
comptes i estats previstos en l’article 209 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, conjuntament 
amb els seus justificants van ésser examinats i informats favorablement per la Comissió 
Especial de Comptes del dia 11 de maig de 2011; 
 
Atès que els esmentats comptes han estat exposats al públic mitjançant edicte publicat en 
el Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 92, de data 13 de maig de 2011, i 
tauler d’anuncis, sense que durant termini d’exposició pública s’hagi presentat cap 
reclamació; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, d’ERC, del 
PSC-PM, del PP i del Sr. Tarsici Balló i Salas membre no adscrit i l’abstenció d’ICV-EUiA-
EPM i. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar els comptes generals de l’exercici de 2010 del Consell Comarcal del 

Gironès integrats pels comptes del propi ens i els de l’organisme autònom 
local “Escola de Música del Gironès”. 

 
Segon.  Trametre còpia dels esmentats comptes al Departament de Governació de 

la Generalitat de Catalunya, a la Delegació d’Hisenda de Girona, al Tribunal 
de Cuentas i a la Sindicatura de Comptes, als efectes del que regula l’article 
212.5 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 
4. Dictàmens i mocions d’urgència.  
 
Universitat de Girona  
 
Prèvia declaració d’urgència de la moció que és aprovada per unanimitat es passa a 
tractar la següent qüestió:  
 
Ratificació i aprovació del decret de data 26 d’abril de 2011, mitjançant el qual s’aprova 
l’acord marc de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre el Consell i la 
Universitat de Girona amb relació al Campus Internacional Pirineus Mediterrani: 
sostenibilitat turística, aigua i investigació avançada. 
 
La presidenta explica que es tracta de ratificar el decret de presidència de data 26 d’abril. 
Es tracta d’un acord marc de col·laboració amb la Universitat de Girona de suport per 
l’organització del Campus Internacional Pirineus Mediterrani, es tracta d’un campus 
d’excel·lència en el camp universitari. Pensen que la l’universitat hi ha de ser. Aquest està 
centrat específicament en el tema de la sostenibilitat turística, l’aigua i la investigació 
avançada.  
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès vol potenciar la colaboració amb centres 
d’excel·lència en la gestió turística; 
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Vist que la Universitat de Girona i les demés institucions que constitueixen el Campus 
Internacional Pirineus Mediterrani: sostenibilitat turística, aigua i investigació avançada 
tenen interès en reforçar les relacions amb les empreses turístiques que aposten per 
l’excel·lència; 
 
Vist el contingut de l’acord marc de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre el 
Consell Comarcal del Gironès i la Universitat de Girona amb relació al Campus 
Internacional Pirineus Mediterrani: sostenibilitat turística, aigua i investigació avançada; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès de data 26 d’abril de 
2011 d’aprovació de l’acord marc de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre el 
Consell Comarcal del Gironès i la Universitat de Girona amb relació al Campus 
Internacional Pirineus Mediterrani: sostenibilitat turística, aigua i investigació avançada; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer .  Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès de 

data 26 d’abril de 2011 i aprovar l’acord marc de col·laboració acadèmica, 
científica i cultural entre el Consell Comarcal del Gironès i la Universitat de 
Girona amb relació al Campus Internacional Pirineus Mediterrani: 
sostenibilitat turística, aigua i investigació avançada. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord a la Universitat de Girona. 
 
 
Prèvia declaració d’urgència de la moció que és aprovada per unanimitat es passa a 
tractar la següent qüestió:  
 
Aprovació i ratificació del decret, de data 13 d’abril, mitjançant el qual s’aprova el conveni 
de col·laboració econòmica entre la Diputació de Girona i el Consell per a l’organització 
d’Escenaris Teatre al Gironès,  
 
La Sra. Comas explica que es tracta de ratificar el decret de presidència d’aprovació del 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès 
per la realització del cicle Escenaris Teatre al Gironès. La col·laboració econòmica ha 
quedat fixada, pels següents dos anys, 2011 i 2012 en un import de 30.000 euros cada 
any. Aquest matí han treballat en la memòria provisional de l’Escenaris i tot i que encara 
queden un parell d’espectacles per dur a terme el nombre d’espectadors ja és de 9.000. 
Creuen que la consolidació d’aquest cicle és important.  
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès organitza l’activitat Escenaris Teatre al Gironès, 
que consta d’un festival d’espectacles de teatre professional, per a municipis de la 
comarca; 
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Vist que el Consell Comarcal del Gironès ha sol·licitat a la Diputació de Girona 
l’establiment d’un conveni de col·laboració, de dos anys de durada, per a la promoció 
d’activitats de teatre professional en els municipis de la comarca del Gironès; 
 
Atès que la Diputació de Girona en exercici de les seves competències per a la prestació 
d’assistència i cooperació local ha mostrat el seu interès en col·laborar en el finançament 
de les activitats programades a Escenaris Teatre al Gironès; 
 
Vist el contingut del conveni de col·laboració econòmica entre la Diputació de Girona i el 
Consell Comarcal del Gironès per a l’organització del cicle Escenaris Teatre al Gironès; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès de data 13 d’abril de 
2011 d’aprovació del conveni de col·laboració econòmica entre la Diputació de Girona i el 
Consell Comarcal del Gironès per a l’organització del cicle Escenaris Teatre al Gironès; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer .  Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès de 

data 13 d’abril de 2011 i aprovar el conveni de col·laboració econòmica entre 
la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès per a l’organització 
del cicle Escenaris Teatre al Gironès. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona. 
 
5. Precs, preguntes i interpel·lacions.   
 
La Sra. Veray creu que han estat quatre anys, una altra legislatura, en el Consell en què 
han tornat a demostrar que totes les forces polítiques que en formem part solem posar-
nos d’acord en el que necessiten els municipis de la nostra comarca. En les altres 
legislatures que ha format part d’aquest ens ja hi havia aquesta forma de treballar. Espera 
que en el propera legislatura segueixi d’aquesta manera, posant sempre per davant el 
que necessiten els municipis de la comarca del Gironès. Ha estat un plaer treballar amb 
tots els presents aquests quatre anys. Alguns tornaran a coincidir com a membres del 
Consell, altres potser no. Manifesta que en la seva persona trobaran, si la necessiten, una 
persona que estarà al seu costat pel que faci falta a nivell personal.  
 
El Sr. Pardo vol agrair a tots els consellers i conselleres, tant de l’equip de govern com els 
de l’oposició, aquesta convivència en fascicles que han viscut durant aquests 24 plens 
que han composat la legislatura. Si ho computen a nivell d’hores aquestes no arriben a 
les 50 hores. En aquest temps deu ni do el nivell de relació interpersonal que s’ha creat i 
el nivell de coneixença que s’ha fet de bona part dels consellers i conselleres. Amb tots 
s’hi ha sentit molt bé. Ha estat una experiència interessant. Han après totes les virtuts i 
els defectes dels consells comarcals. Ara quan algú els pregunti el seu parer sobre els 
consells com a mínim en podrà parlar amb propietat tant sigui en un sentit o en un altre. 
També podran explicar que darrera dels ajuntaments, més enllà de la gent que coneixem, 
hi ha molta altra gent que està en d’altres ajuntaments, alguns de grans i d’altres de petits 
però que tots hi posen bona voluntat i la seva part humana perquè la convivència sigui 
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bona. Felicita als que repetiran. Pels que no repetirem s’acomiada i espera que es puguin 
veure en alguna altra ocasió amb les mateixes ganes, la mateixa il·lusió però canviant 
aquestes taules per la terrassa d’un bar on puguin fer una cervesa.  
 
El Sr. Boada manifesta que el seu grup serà un dels grups que tindrà una renovació més 
consistent donat que dels sis actuals consellers i conselleres cinc ja no són regidors/es. 
Com a mínim hi haurà 5 nous membres. Creuen que és bo que hi hagi una certa 
renovació en les institucions. Malgrat que s’arriba als llocs amb il·lusió per treballar i per 
fer coses el dia a dia moltes vegades fa que es perdi gas. Manifesta que si fins ara era 
difícil i complicat gestionar serveis amb poc finançament ara ho serà més perquè hi haurà 
menys recursos i més demandes de serveis. No se li acut com pot ser més senzill sinó 
que serà més complicat. Els nous consellers i conselleres tenen la nostra confiança. 
Saben que tothom hi posarà la bona voluntat que hi han posat sempre perquè funcioni. 
Els hi desitja sort. També en el capítol d’agraïments agraeix a tot el personal de la casa, 
als tècnics i a tots els consellers i consellers l’ajuda que han rebut. Han intentat treballar 
sempre amb modèstia i dedicació escoltant a tothom fins a on ha calgut. Quan s’han 
hagut de prendre decisions a vegades hi ha gent que no els ha agradat el que s’ha 
decidit. Creuen que han impulsat una acció de govern que ha estat prou eficient atesa la 
mancança de recursos que pateix endèmicament aquest Consell. Dóna de nou les 
gràcies i desitja molta sort als que segueixen en el càrrec.  
 
El Sr. Casero comenta que el seu grup es vol sumar a l’agraïment a tots els grups per la 
tasca realitzada durant aquests quatre anys. Fa extensiu aquest agraïment a totes les 
conselleres i consellers comarcals que durant aquests quatre anys comissió rere comissió 
realitzant preguntes, assistint al Ple han treballat en favor dels municipis, en favor de la 
comarca i en favor dels ciutadans que en formen part. Han treballant en aquesta institució 
que, malgrat que és petita, té la seva part d’importància sobretot des de la perspectiva 
local. Creuen que és un paper indiscutible de dignificació de la política i precisament és 
en aquest aspecte que vol centrar el petit punt de la seva intervenció, en la dignificació de 
la política. Els que deixen de ser consellers i conselleres comarcals retornen a la vida civil 
però de fet no hi retornen perquè no hi han deixat de ser mai. Sense renunciar mai a la 
condició de polític o de càrrec electe tampoc han de renunciar mai, i encara menys quan 
s’exerceix aquest càrrec, a la condició de ciutadà. Ho vol fer especialment palès avui que 
han vist unes imatges una mica dures als mitjans de comunicació de l’entrada al 
Parlament de Catalunya. Creu que aquesta doble condició de polític i de ciutadà s’ha de 
posar molt en valor. Als que no saben si seguiran els desitja molta sort. Espera que 
alguns es puguin tornar a veure les cares al Consell i als que ja saben que no segueixen 
els hi desitja molta sort en la recuperació de la vida cívica. Espera que la segueixin 
mantenint amb molta intensitat. Que segueixin amb molt d’interès la política perquè n’han 
estat part, una part protagonista. Els que es queden que segueixin vivint aquesta 
experiència de servei públic com l’oportunitat que els ciutadans els donen. La política de 
més proximitat, la local és la que tenen la possibilitat de dignificar. Dóna les gràcies de 
nou des del seu grup a tots els consellers i conselleres comarcals amb els que han 
compartint aquests darrers quatre anys.  
 
El Sr. Soler se suma als agraïments fets als tècnics de la casa. Ha pogut compartir, tot i 
que no amb tots per tema de distribució d’àrees diversos moments. Creu que val la pena 
ressaltar la seva tasca perquè el Consell no deixa de ser un pulmó pels municipis de la 
comarca. Es tracta d’una una entitat desconeguda i poc agraïda fins i tot per part de molts 
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dels seus usuaris. Val la pena trencar una llança a favor sobretot dels tècnics que són els 
que viuen i pateixen aquest desconeixement. Creu que en el Consell es desenvolupa una 
gran feina i val la pena remarcar-la avui i sempre. Dóna gràcies als tècnics per la seva 
paciència i suport. Com a portaveu del grup de CIU agraeix als membres del seu grup la 
feina feta, tant als que han tingut tasques de gestió com els que han format part del 
plenari. A la resta de grups els agraeix el bon tarannà que hi ha hagut, la dignificació de la 
política creu que és una frase que també ho exemplifica. Agraeix les tasques dels dos 
presidents d’aquesta legislatura, el Sr. Lluís Freixas i la Sra. Cristina Alsina. Creu que tots 
n’han après molt de la feina que han fet i val la pena ressaltar-ho. Com a nota personal 
manifesta que tots els presents som persones i estem aquí per ser representants de la 
ciutadania. Ell s’hi ha sentit com a casa. Ha viscut moments importants de la seva vida 
personal durant aquests anys. Va entrar al Consell solter i en surt casat i amb un fill. Vol 
tenir un record per la família perquè la gent que forma part de les nostres famílies també 
pateix aquesta tasca que és necessària però que a vegades també és ingrata. Les 
famílies no han decidit presentar-se a unes eleccions. Aquesta és una institució amable, 
que tots els hi ha estat la portaran al cor. Malauradament avui no saben, almenys els 
membres del seu grup, qui repeteix i qui no. Les paraules que ha expressat el poden 
representar a ell i a la resta dels seus companys, serveixen per comiat i per un fins aviat. 
En qualsevol dels dos casos, ell particularment, portarà el Consell al cor. És casa seva, 
ho és ara i ho serà sempre. Dóna de nou les gràcies a tots per la tasca realitzada.  
 
El Sr. Freixas se suma a les paraules expressades. Durant aquests quatre anys hi ha 
hagut un saber estar entre els grups i les persones que formen aquest plenari. La feina 
desenvolupada ha estat bona tant per part de les àrees com per la presidència amb uns 
mitjans que han estat, i tots ho saben, força migrats. Destaca la bona sintonia dels dos 
grups que formen l’equip de govern. Manifesta que quan es fa un pacte d’aquest tipus és 
important que hi hagi lleialtat i compromís. Aquest s’ha mantingut durant tota la legislatura 
i s’ha visualitzat sempre. Vol felicitar els socis de govern per haver estat lleials i 
compromesos. Té el convenciment que el Consell ha de ser una eina fonamental en un 
futur proper. Els estudis econòmics estipulen que els municipis, cada vegada, hauran de 
mancomunar més serveis. Suposa que per fer-ho no hauran de crear cap nou organisme 
sinó que ja existeix el Consell. Desitja, de cares a la propera legislatura, que els que 
s’asseguin en aquestes cadires continuïn amb el bon saber fer. En la seva persona tots 
els presents podran trobar bon amic. Ell sap que en trobarà un en tots els presents.  
 
La presidenta agraeix les paraules de suport i d’agraïment i les fa seves també en nom de 
tots els grups. Creu que la feina que s’ha realitzat durant els darrers anys en el Consell ha 
donat els seus fruits. Avui és un dia especial, no només perquè és el darrer Ple, sinó 
perquè avui han pogut veure l’acció que han protagonitzat els indignats al Parlament de 
Catalunya. Aquesta no afavoreix la causa de la indignació de molts ciutadans i ciutadanes 
i és una actuació que se situa molt al límit d’allò que és democràticament acceptable. No 
és correcte que no es permeti accedir els membres de l’òrgan que representa el poble de 
Catalunya. Ho lamenta. Val la pena pensar que hi ha moltes coses que s’han de canviar, 
alguns dels que fan política ho fan per ser-hi i per canviar-la. Aquesta ha estat la major 
motivació que han tingut molts dels regidors i regidores. La seva voluntat era dedicar-se i 
estar al servei dels altres. Això és el que es fa des dels pobles, des de les ciutats petites i 
mitjanes i també des del Consell Comarcal. El Consell ha reflectit la realitat de la nostra 
comarca, en tots els projectes i amb totes les actuacions. S’han pogut veure les 
necessitats dels pobles més petits i les dels pobles mitjans i grans. Han intentat donar-hi 
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resposta amb seny i amb els recursos existents. Ara estan davant d’un altre panorama de 
futur, que possiblement serà més complicat, però està segura que els consells seguiran 
donant resposta a la realitat comarcal existent. Comenta que durant aquests dos anys de 
presidència ha viscut algunes coses que no oblidarà i posa l’exemple de la nevada del dia 
8 de març. Tots els alcaldes i alcaldesses van sortir a les carreteres a treure neu i ajudar 
a la gent, amb els mitjans que disposaven: tractors, pales... i van acollir i ajudar tota la 
població que van poder. Aquests fets donen una mica el pols de quina és la fusta de la 
que estan fetes aquests alcaldes i alcaldesses. No ho oblidarà mai perquè van ser 
moments molt durs i molt complicats. Comenta que l’empresa Fecsa Endesa encara els 
ha de fer una visita. Un altre aspecte que vol destacar és haver aconseguit reptes com fer 
que el turisme sigui un motor per la comarca. Es va començar a treballar en aquest 
objectiu fa temps i de forma prou destacada. Pensa que hi haurà molts municipis que 
poden trobar en aquesta activitat un bon motor econòmic. Exposa que el nostre territori té 
una capacitat d’atracció, una excel·lent gastronomia, molt de patrimoni i molts intangibles. 
Espera que en el futur aquest motor creixi. Tenen alguns reptes pendents i posa 
l’exemple de la planta de gestió de residus de la comarca. Aquesta és una infraestructura 
molt necessària. Sap que no hi ha finançament però s’haurà de prioritzar. Li agradaria 
que en aquest aspecte el Consell defenses el paper que ha de tenir com a institució en la 
gestió d’aquest complex. Manifesta que ha estat un plaer treballar amb tots i totes. Creu 
que tothom aporta tot el que bonament sap, amb bona voluntat i dedicació. L’experiència 
viscuda i el que han après no té preu. Això és quelcom que t’emportes per la vida encara 
que no es segueixi en la vida política. Pensa que han estat una lliçó per moltes coses que 
fa que no et tornis a mirar la teva ciutat i la teva comarca de la mateixa manera. Agraeix 
que sempre hagin pensat en el bé de la comarca i en el de tots els municipis. Dóna les 
gràcies al cos tècnic el qual els dona la seguretat de fer les coses bé. Els polítics a 
vegades volem fer coses i les volem fer molt de pressa, els tècnics són els que ho fan 
possible. El nivell i l’experiència dels de la casa és molt elevada. Indica que es portarà a 
terme un altre Ple per aprovar la darrera acta. Dóna de nou les gràcies.  
 
El Sr. Baulida explica que ell va entrar al Consell casat i sense fills i en surt divorciat 
esperant un fill al mes d’agost. Vol convidar-los a la festa major de Cassà de la Selva i 
aprofita per felicitar a la Sra. Coralí Cunyat i a la resta de personal de l’àrea 
d’Ensenyament per la tasca realitzada i per ajudar-lo a tirar endavant.  
 
El Sr. Riera manifesta que els acaben de repartir el resultat de l’esforç fet per l’Escola de 
Música del Gironès durant un any. Per una banda us han entregat el conte de la Cantata 
que ha estat il·lustrat per dues meravelloses il·lustradores de Llagostera. El segon 
producte és de la Jove Orquestra de Gironès: la Suite Gironès. Es tracta del primer 
resultat d’una feina pròpia. S’ha encarregat la composició de 10 peces les quals 
s’entrenaran el proper dissabte a l’Auditori de Girona durant el festival de final de curs de 
l’Escola de Música al que heu estat tots convidats. Al matí s’estrenarà la Cantata per part 
dels alumnes més petits de l’Escola i a dos quarts de set de la tarda s’estrenarà la Suite 
Gironès. Aquesta vol ser un homenatge a la comarca. Aquesta és una aportació que 
realitza l’Escola de Música, tot el seu personal tècnic i docent, els alumnes i els pares i 
mares. Al darrera d’aquest treball hi ha un gran engranatge de gairebé mil alumnes. El 
proper curs preveuen que el nombre d’alumnes de l’escola augmenti. Posen aquest 
producte a disposició del Consell Comarcal perquè l’administri com a una de les targetes 
de presentació del Gironès. Creu que és una molt bona creació. Els emplaça, li agradaria 
molt que hi fossin, si ho consideren oportú, al festival de final de curs al del matí o/i a la 
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tarda. Agraeix a tot el personal de l’Escola de música, no els vol citar a tots perquè se’n 
deixaria algun, l’extraordinària feina que han portat a terme durant els quatre darrers 
anys. Com a comiat manifesta que espera i desitja que tots passin a millor vida en el 
sentit literal de la paraula.  
 
 
 
La Presidència aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe. 
 

Vist i plau, 
La presidenta 

 
El secretari general 

 
 
 
 
 

Cristina Alsina i Conesa 

 
 
 
 
 

Jordi Batllori i Nouvilas 
 
 
 


