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1. Introducció
El següent document correspon a la fase de diagnosi municipal i constitueix el segon
document del Pla d Acció Local per a la Sostenibilitat de Cervià de Ter, Sant Jordi
Desvalls i Viladasens. A diferència de la memòria descriptiva comuna aquest és un
document específic per a cada municipi.
Partint de la memòria descriptiva on es fa un recull i anàlisi de la realitat municipal
per a cada un dels aspectes o vectors tractats, aquest document constitueix la
valoració de totes les dades compilades, que servirà de referent per a l elaboració
del Pla d Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS). D aquesta manera, a diferència
de la memòria descriptiva, la diagnosi municipal no és un exercici descriptiu sinó
precisament la seva interpretació.
La diagnosi municipal avalua els diferents aspectes estudiats (ambientals, socials i
econòmics), detectant aquells aspectes a millorar (punts febles), així com les
oportunitats (punts forts) del municipi a potenciar. La diagnosi s estructura en tres
blocs en relació als aspectes de sostenibilitat ambiental, social i econòmica estudiats
en la memòria descriptiva i que al mateix temps es concreten en els diferents
apartats temàtics: aigua, energia, residus, soroll
Al final de cadascun d aquests tres blocs es fa una diagnosi estratègica, en format
taula-resum, on es destaquen els punts forts i els punts febles, i que serveix com a
punt de partida per prendre acció cap a la sostenibilitat de Viladasens.
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2. Descripció de l entorn físic
2.1.
2.1.1.

El medi físic
Síntesi de la situació actual

EL MEDI FÍSIC
Indicadors geogràfics
Viladasens se situa al NE de Catalunya a l àrea septentrional de la província de Girona i, més
concretament, al NE de la comarca del Gironès. Des del punt de vista físic, s ubica en una zona
de transició entre el massís de les Gavarres i la depressió de l Empordà.
Àmbit
Viladasens
Gironès
Catalunya

Altitud (m)
96
-

2

Superfície (Km )
15,58
575,4
32.079

Població (hab)
172
154.274
6.704.146

Densitat població
11,04
268,11
208,98

Climatologia i meteorologia
Viladasens es troba en la zona climàtica
continental i es caracteritza per un clima de tipus
subhumit amb temperatures mitjanes d entre 14ºC
i 16ºC, pluviometries d entre 700 i 1.000 mm i una
humitat d entre el 70% i 81%.
En el municipi no hi ha cap estació meteorològica,
no obstant les més properes són les de Girona i
Banyoles que pertanyen al Servei Meteorològic de
Catalunya.
Direcció del vent
Variable

Girona

Banyoles

T mitjana (ºC)

16,4

15,8

Mitjana de T màximes (ºC)

23,0

22,3

Mitjana de T mínimes (ºC)
T màxima absoluta (ºC)
T mínima absoluta (ºC)
Humitat relativa mitjana (%)
Precipitació (mm)
Velocitat mitjana del vent (m/s)

10,7

10,4

41,7

41,4

-3,8

-4,5

70

72,6

748,6

1001,8

1,5

2,6

N
NNW800%
700%
600%
NW
500%
WNW
W

NNE
NE

400%
300%
200%
100%
0%

ENE
E

WSW

ESE

SW
SSW

SE
SSE
S

Rosa dels vents

La direcció dominant del vent és del
NNW i del S (estació Banyoles,
2004).
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EL MEDI FÍSIC
Viladasens se situa en la zona de transició entre el massís de les Gavarres i
la depressió tectònica de l Empordà, en una àrea ocupada per l anomenada
cubeta de Celrà, que correspon a una petita depressió geomorfològica
Geologia
i situada en el límit sudoccidental de la plana del Baix Empordà.
geomorfologia Domina en general una morfologia de suau relleu, constituïda per dipòsits
al·luvials de rebliment neogen de la cubeta de Celrà que localment estan
recoberts per dipòsits d origen al·luvial quaternaris, associats als corrents
superficials que solquen el municipi,

Aigües superficials

Hidrologia
i
hidrogeologia

Aigües subterrànies

Geologia
econòmica

Els corrents superficials que solquen el municipi
corresponen als afluents del Ter els quals
desemboquen en el seu marge esquerre i són:
riera Cinyana
riera de Llampaies
torrent de Sant Mateu torrent de la Mora
torrent de Cinyanella
No hi ha constància de captacions superficials.
Viladasens se situa l àrea hidrogeològica de
l Empordà.
Existeixen en el municipi 11 punts de control
pertanyents a la xarxa de control d aigües
subterrànies de l Agència Catalana de l Aigua.
L Agència Catalana de l Aigua no té constància de
cap aprofitament d aigües subterrànies en el seu
Registre d Aigües.

Segons la Secció de Mines de
Girona del Departament de
Treball i Indústria hi ha
registrades
3
activitats
extractives, mentre que en el
Departament de Medi Ambient
consten 2.

Recurs explotat
33%

Argiles

34%

33%
Sorres

Terrapl¸
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2.1.2.

Diagnosi municipal

El medi físic com a condicionant de la implantació municipal en el territori
La distribució espacial de les grans unitats geològiques que configuren el municipi
condiciona la morfologia resultant del territori i per tant la manera en què es produeix la seva
ocupació.
A Viladasens es diferencien clarament dues àrees distintes:
Una àrea de suau relleu en el sector SE, caracteritzada per suaus pendents i constituïda
pels dipòsits al·luvials quaternaris associats a les rieres i torrents menors majorment
desenvolupats (fet que li confereix una major riquesa hídrica) i que ha acullit el nucli
principal de la població.
Un sector septentrional i occidental de major relleu, configurat pels materials neògens de
rebliment de la cubeta de Celrà i en la que destaquen sòls menys desenvolupats i una
menor disponibilitat d aigua que ha condicionat per tant una menor ocupació antròpica,
com és el cas de Mas Nicolau i Fellines i els diferents masos aïllats existents.

La tipologia del substrat com a condicionant de la vulnerabilitat del medi i la seva
riquesa hídrica
El predomini d intercalacions de gresos, conglomerats i argiles que configuren la unitat
neògena juntament amb els sediments argilosos dels trams més superficials dels dipòsits
al·luvials quaternaris, impliquen en general una mitjana-baixa riquesa hídrica i al mateix
temps un flux vertical dificultós que li confereix en conjunt una baixa vulnerabilitat del medi
envers possibles contaminacions d origen antròpic.
No obstant, el desenvolupament local de materials granulars de permeabilitats elevades i
per tant més vulnerables, que configuren dominantment els dipòsits al·luvials quaternaris i
neogens, juntament amb les activitats antròpiques han donat lloc en els darrers anys a
problemes de contaminació per nitrats.

Descens de qualitat de les captacions municipals
En els darrers anys s ha constatat un descens de la qualitat de les captacions municipals de
Viladasens. El pou de Fellines-Mas Nicolau constitueix un dels punts de control de la xarxa
d aigües subterrànies de l Agència Catalana de l Aigua. Les darreres dades analítques han
posat de manifest un augment alarmant amb concentracions que dupliquen els límits de
potabilitat (50 mg/l).
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Concentracions de nitrats en el pou de Fellines-Mas Nicolau
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Tanmateix el pou de Viladasens que abasteix al nucli urbà presenta concentracions
elevades de nitrats.
Aquesta problemàtica relativa als nitrats ha obligat a l Ajuntament a recomanar a la població
que no destini l aigua a ús de boca. D altra banda, l Agència Catalana de l Aigua actualment
ja ha realitzat els estudis pertinents i ha construït dos nous pous per a l abastament
municipal que substituiran als actuals.
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2.1.3.

Diagnosi estratègica
EL MEDI FÍSIC
Punts forts/Oportunitats

La construcció de dos nous per part de
l Agència Catalana de l Aigua garanteix
el subministrament del municipi.

Punts febles/Àrees de millora
Descens de la qualitat
captacions municipals.

de
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3. Aspectes de sostenibilitat ambiental
3.1. El territori urbà
3.1.1.

Síntesi de la situació actual

EL TERRITORI URBÀ
Evolució dels usos del sòl de la comarca i Viladasens (percentatge).
Classes d ús

Gironès

Viladasens

Sòl urbanitzat

3,6

3,4

Sòl agrícola

33,4

50,70

Sòl forestal

63,1

45,85

Imatge àrea de Viladasens i dels nuclis rurals

Viladasens

Mas Nicolau

Fellines

La Mora i Mas Puig

Diagnosi Viladasens
Pla d Acció Local per a la Sostenibilitat de Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls i Viladasens

9

3.1.2.

Diagnosi municipal

Un municipi eminentment rural
Viladasens, dins el context del Gironès, es caracteritza per ser un municipi de dimensions
mitjanes i amb un nombre d habitants molt baix, de manera que la densitat és també baixa
(bàsicament estem parlant d uns 12,5 Km2 per habitant). Així, el fet que es situï, d una banda
entre Cervià de Ter i Sant Jordi Desvalls, i de l altra, entre Orriols i Camallera, ha provocat
que aquesta zona sigui poc coneguda. De fet es tracta d una porció oblidada dels grans
processos urbanitzadors i de creixement urbà propis del Gironès i d algunes zones de l Alt
Empordà, fet que ha permès que el nucli principal presenti una estructura pròpia de llogarret
rural.
Altrament també, cal esmentar que històricament el municipi es situava en una zona de pas,
en concret d una via secundària, la Giv-6234 que comunica Orriols amb Sant Jordi Desvalls,
fet que va permetre el creixement de la vila al voltant d aquesta. Aquest fet cal tenir-lo en
compte, ja que ara, a l actualitat, aquesta s ha convertit en un problema de trànsit a dins el
nucli que el POUM haurà de solventar.

Important presència de veïnats rurals i de poblament disseminat
El fet de tractar-se d un municipi molt rural i amb poca població, ha comportat que s hi hagin
desenvolupat, ja des de temps històrics, un poblament disseminat important com també un
bon nombre de veïnats rurals, que magnifiquen la qualitat del paisatge viladasí. Entre
aquests cal esmentar: el veïnat de Fellines, el veïnat de la Móra, el veïnat de la Mata i el
veïnat de Mas Nicolau.

Una situació geogràfica que ha condicionat un creixement moderat
El fet que el municipi es situï en una zona de poca pressió urbana ha comportat que hi hagi
una demanda de sòl residencial molt moderada i una nul·la demanda de sòl industrial.
Aquest fet ha provocat que s hagi mantingut el nucli històric tot i que en els darrers anys
s han desenvolupat creixements urbanístics de baixa densitat al sud del municipi.

Un important patrimoni històrico-arquitectònic i presència d un equipament
Tot i la mida demogràfica del municipi, Viladasens presenta diverses construccions
arquitectònicament importants, com per exemple el Bé Cultural d interés Nacional (BCIN) de
la Torre de can Faixat, o altres edificacions com l església de Sant Vicenç, l església de Sant
Martí de Fellines, l esglesiola de Sant Martí de la Móra o els diferents masos dispersos pel
terme municipal, com ara can Roca, can Moret, cal Ferrer, can Sans, can Faixat, etc.
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Altrament, cal també esmentar que el municipi disposa, actualment, d un equipament privat:
la casa de colònies Can Sans; i actualment s està construint el centre cívic.

Un teixit urbà format per cases unifamiliars i caracteritzat per la nul la presència
d edificacions plurifamiliars
La zones urbanes de Viladasens es caracteritzen per presentar una edificació unifamiliar, la
qual es troba entre mitgeres amb façana a carrer o retirada que correspon a cases d una
vivenda amb dos o tres plantes; aïllada amb alguna façana a carrer; i aïllada amb tipologia
xalet. Aquesta última és la que menys s ha integrat formalment a la trama urbana.

Una baixa protecció del sòl no urbanitzable
El fet el municipi disposi de normativa urbanística la figura de Delimitació de Sòl Urbà
implica que el sòl no urbanitzable es regeixi pels articles 44 i 45 del reglament de la Llei
d urbanisme, però també i de manera general per el Decret Legislatiu 1/1990, pel qual
s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística (TR); els
Reglaments de Planejament (RP), Gestió (RG) i Disciplina (RD) urbanística aprovats
respectivament, pels Reials Decrets 2159/1978, 3288/1978 i 2187/1978 i el Reglament de la
Llei sobre Protecció de la legalitat urbanística, i el de la Llei de Mesures d'adequació de
l'ordenament urbanístic a Catalunya, aprovats respectivament pels Decrets 308/1982 i
146/1984.
Aquest fet implica que la totalitat del sòl no urbanitzable es reglamenti per la llei bàsica de
protecció del sòl no urbanitzable, fet que implica que la major part del territori de Viladasens
no gaudeix d unes condicions de protecció que puguin garantir la seva sostenibilitat. De fet,
s estableixen mesures de protecció poc explícites i poc concretes. Sortosament, la pressió
per la instal·lació d activitats en aquestes zones ha estat baixa i per tant l estat de
conservació actual encara és bo, però caldrà introduir noves mesures de protecció del sòl no
urbanitzable en la redacció del POUM.

Necessitat de descongestionar el trànsit del centre del nucli principal
El fet que el nucli principal de Viladasens hagi crescut al voltant del vial Giv-6234 ha
comportat que en el centre del nucli urbà s hi hagi desenvolupat un trànsit que suposa sovint
una molèstia per els veïns. En aquest sentit es recomana estudiar la possibilitat de projectar
un vial de petites dimensions que voregi el nucli urbà per tal de fer més acollidor, fins i tot
des del punt de vista peatonal, la zona del centre històric.

Diagnosi Viladasens
Pla d Acció Local per a la Sostenibilitat de Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls i Viladasens

11

3.1.3.

Diagnosi estratègica

EL TERRITORI URBÀ
Punts forts/Oportunitats

Punts febles/Àrees de millora

Un municipi rural de gran qualitat
paisatgística.

Alt percentatge de sòl no urbanitzable
amb baixa protecció.

Un casc urbà sense grans pressions
urbanes.

Necessitat en el sòl no urbanitzable
d introduir elements de protecció més
concrets i explícits.

Gairebé el 90% del municipi és sòl no
urbanitzable i no ha rebut fins ara
pressions urbanístiques rellevants, fet
que facilita un bon estat de
conservació.

Necessitat de descongestionar
trànsit al centre del nucli principal.

el

L activitat
agrícola
ajuda
al
manteniment del paisatge en mosaic i
els camins rurals.
Un municipi amb una
presència
d elements
arquitectònics.

important
històrico-

Un teixit urbà uniforme i de qualitat.
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3.2. Sistemes naturals i diversitat biològica
3.2.1.

Síntesi de la situació actual

SISTEMES NATURALS I DIVERSITAT BIOLÒGICA
Superfície ocupada per cada hàbitat (Ha)
Tipus hàbitat
Pinedes de pi blanc amb brolles calcícoles

Sup (Ha)

Percentatge

18,2

1,15

Bosc mixt d alzines i pins

477,1

30,02

Pinedes de pi blanc amb sotabosc de garric

241,3

15,18

8,1

0,51

808,07

50,85

Plantacions de pollancres i plàtans

31,9

2,01

Àrees urbanes

4,6

0,29

Freixenedes
Conreus herbacis de secà

En color ocre s han marcat els hàbitats de màxim interès natural

Hàbitats d interès comunitari
Tipus hàbitat
Gespes vivaces decumbents dels rius mediterranis de cabal permanent
(Paspalo-Agrostion semiverticilatae)

Sup (Ha)
0,001

Pradells rics en crassifolis, rupícoles, calcícoles i càrstics (Alysso-Sedion)

-

Herbassars megafòrbics nitròfils i humits (Convolvuletalia sepium, GalioAlliarietalia)

-

Vernedes (Alnio-Padion)

2,36

Salzedes, albaredes (i omedes) mediterrànies

4,58

Alzinars i suredes

686,34
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Valoració dels hàbitats i espais d interès per la conservació
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3.2.2.

Diagnosi municipal

Un municipi amb un extens mosaic agroforestal de gran vàlua ecològica
Al municipi, la zona forestal s estén de manera general per tot arreu a partir de taques de
formes i mides diversos, que es convinen de manera harmònica amb els conreus, tot
formant un paisatge agroforestal de gran bellesa.
Així, la presència d ambients variats, com camps de secà, camps de regadiu, camps
d oliveres, prats i marges arbrats comporta un increment important de la biodiversitat, a més
de permetre una certa connectivitat ecològica a través del municipi.
Per últim cal esmentar que el municipi presenta un poblament disseminat molt important de
manera que l activitat agrícola esdevé clau pel manteniment de la qualitat paisatgística
d aquest territori, per què si no el paisatge es convertiria en una gran forest on les espècies
d ambients oberts anirien desapareixent.

Importància de les masses forestals formades pel bosc mixt d alzines i pins de la
zona compresa entre el bosc de Seseres, la Casanova i de Bellver, i l àrea de la
Mata-Bosc d en Poc Feliu.
En un context ampli els diferents petits retalls forestals escampats per el territori de
Viladasens es converteixen en elements a tenir en compte ja que funcionen com a zones de
refugi i/o de caça per determinades espècies. Ara bé, la presència de dues grans zones
forestals formades per alzines i pins ubicades en dues zones situades distintament, és a dir,
una en el sector de llevant (la Mata-Bosc d en Poc Feliu) i l altre al sector de ponent (boscos
de Seseres, la Casanova i de Bellver) es converteixen per tamany i pel fet de d estar
compostes més o menys per alzinars (i per tant hàbitat d interès comunitari) en les zones de
més valor ecològic, si no tenim en compte els ambients fluvials.

Important presència d hàbitats d interès comunitari
El fet que bona part del terme municipal presenti una qualitat natural molt bona ha permès la
presència d una gran varietat d hàbitats d interès comunitari, i en el cas de l alzinar, ocupar
importants extensions de terrenys, fet que es considera molt positiu. A més, cal també
esmentar que tot i no haver-hi un gran curs fluvial, la vegetació de ribera abasta una
superfície important i en determinats trams de rieres i torrents presenta un estat de
conservació òptim.
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Una important gestió forestal
La presència d importants masses arbrades ha comportat, segons les dades facilitades per
el Centre de la Propietat Forestal (CPF), que hi hagi una certa gestió silvícola. Així cal
esmentar que en el municipi hi ha tres finques amb Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal
(PTGMF), que abasten en total 206,8 Ha, és a dir, un 62% de la superfície forestal total de
Viladasens. Les finques són el mas la Móra, mas Bellver i Can Roca-Can Sesera.
Les tres finques es situen en les dues àrees comentades en el segon punt, i per tant es
recomana que davant el baix rendiment econòmic establir una gestió per tal de millorar i
potenciar l alzinar.
D altra banda cal també comentar que les plantacions de plàtans i pollancres ocupen una
superfície moderada i es concentren, bàsicament, al voltant de la riera de Cinyanella, tot i
que també destaquen fileres d un arbre d amplada al llarg de casi bé tots els cursos fluvials
del municipi. En aquest sentit doncs, es recomana deixar una franja de protecció arbrada a
l hora d explotar les pollancredes situades a la riera de Cinyanella i mantenir una cobertura
arbòria permanent a la resta de cursos.

Importància dels cursos fluvials
Els ambients aquàtics de Viladasens són els ambients que cal considerar com a prioritaris
pel que fa a la seva conservació, per diverses raons entre les quals destaquen:
Mantenen associats diversos hàbitats específics, alguns dels quals estan inclosos a
la Directiva Hàbitats (Directiva 92/43 CEE, modificada per la Directiva 67/97/CE),
com els herbassars megafòrbics o les gespes vivaces decumbents (PaspaloAgrostion semiverticilatae). Cal esmentar, que pel seu bon estat de conservació
destaquen els que es situen entre la matriu forestals i els trams alts de les rieres i
torrents; mentre que a la zona agrícola la vegetació natural sovint ha estat substituïda
per plantacions o reduïda a la mínima expressió.
Travessen el territori amb una direcció nord-sud, amb la qual cosa permeten una
certa connectivitat ja que permeten superar la carretera de Medinyà a l Estartit.
Permeten l existència dels principals valors faunístics de la zona.
I especialment la riera de Cinyanella, ja que aquesta i els seus afluents estructuren la
major part del territori municipal i es converteixen en un element ecològicament clau
per tal d assegurar la funcionalitat ecològica.
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Un poblament faunístic ric i divers
El fet que el municipi presenti diversos cursos fluvials amb un estat de conservació òptim,
més l alternança harmònica de zones forestals amb conreus i zones de pastura, provoca que
en el municipi s hi hagin desenvolupat tot una sèrie d ambients importants per l assentament
de la fauna. No es tracta, però, d ambients concrets que es puguin titllar de rars o peculiars,
sinó d ambients representatius de l àrea biogeogràfica on s ubica el municipi, i per tant és la
suma de tots aquests que el fan, en termes faunístics, important.

Geogràficament el municipi es situa en una zona estratègica pel manteniment de la
connectivitat ecològica entre els diferents espais d interès natural
El fet que Viladasens es situï en una zona que es troba entre el riu Ter i el riu Fluvià fa que
el seu terme municipal esdevingui clau pel manteniment, a nivell comarcal, dels fluxos
ecològics i paisatgístics, ja que formarà part d un conjunt de municipis que són claus per tal
de mantenir un continu ecològic entre els espais fluvials inclosos a la Xarxa Natura 2000: el
riu Ter i el riu Fluvià. De fet el municipi es troba al límit septentrional de la conca del Ter i per
tant es troba en contacte amb la conca del Fluvià.
Altrament a escala comarcal, la zona agroforestal del nord i nord-est del municipi forma part
d una àrea d interès natural de nivell supracomarcal que forma part d una unitat orogràfica
que té continuïtat vers l Alt i el Baix Empordà, i esdevé la darrera gran massa forestal de la
plana alt-empordanesa.
Tanmateix també, a escala local, caldrà esmentar altres espais d interès natural que
esdevenen importants per la conservació de la biodiversitat. Es tracta bàsicament de Serra
Mitjana-Bosc de Seseres-de Bellveri de Cinyana, que es situa al sector de ponent del
municipi; la riera de Cinyanella que permet la connectivitat entre les zones boscoses del
nord i nord-est del municipi amb les masses boscos esmentades anteriorment; i els boscos
de l Eixart-d en Torrent i del Pou de Glaç-Molí d en Roca, que funcionen com a boscos illa
entre la matriu forestal de Viladasens, Cervià de Ter i sant Jordi Desvalls.

Els efectes d alguns impactes
Sobre tots aquests valors naturals abans esmentats s observen un conjunt d impactes que
els afecten, dels que destaquem:
Presència d activitats extractives. Cal esmentar la presència d una activitat extractiva.
L impacte d aquesta activitat, a banda de l extracció, cal afegir-hi també l obertura de camins
i vials per a l accés de la maquinària pesant, les zones de deposició i classificació dels
materials extrets, la degradació general de l entorn produïda pel constant pas de camions, i
els diferents impactes acústics i visuals que s originen. A més, les obres de restauració en
molts casos són ridícules o inexistents, i només aporten una realitat escènica molt alterada.
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Les activitats ramaderes. En determinats indrets de la planes agrícoles hi ha una
elevada concentració d activitats ramaderes que suposa una ocupació intensiva d extensions
importants de sòl, i a més, normalment presenten una qualitat estètica molt deficient, tot i
que en alguns casos s ha implantat com a millora i/o remei, la col·locació de pantalles
visuals formades per fileres de xiprer. La presència de granges abandonades és també un
element força ben estès.
Incendis forestals. No hi ha constància de grans incendis forestals. Tanmateix, les
característiques mediterrànies de la vegetació, la gran extensió forestal i la presència de
línies elèctriques, fan que sigui un aspecte important a considerar.
Línies elèctriques. Tot i no ser un element molt abundant els efectes ambientals de
les línies elèctriques són sobretot de caràcter paisatgístic i pel risc d electrocutació dels
ocells. A més, aquestes infraestructures necessiten l eliminació de la vegetació dessota seu i
representen un risc d incendi si hi ha un funcionament incorrecte.
Les infraestructures viàries. Cal esmentar la presència de l autopista AP7 ja que
suposa un trànsit d uns 30.000 vehicles diaris. Els efectes d aquesta infraestructura són varis
i destaca, d una banda l impacte paisatgístic i de l altra la fragmentació que provoca, doncs
talla el municipi i només permet el travessar-la per dos punts.
Alteració de la vegetació de ribera. L alteració de la majoria dels cursos fluvials és
força important. Els de grans dimensions presenten a les seves ribes grans extensions
cobertes de plantacions de planifolis, mentre que els que tenen poca entitat presenten fileres
a banda i banda del curs. Aquestes que tenen una gran rendibilitat econòmica suposen
l eliminació i l alteració del bosc originari, amb els conseqüents efectes sobre els
ecosistemes aquàtics (augment de la insolació i de la temperatura de l aigua, rectificació del
curs, eliminació de la vegetació de ribera, etc.). Tanmateix, molts cursos quan travessen
conreus esdevenen canals de desguàs a l aire lliure amb una degradació i atomització molt
important.
Moviments de terres. Cal també esmentar com a impacte la important presència que
tenen els moviments de terres , com per exemple a la zona del voltant de Can Carles i els
boscos de Bellver.
Presència d antenes de telecomunicació. Al municipi, a la zona de la carretera vella
de Medinyà a França, en concret a la zona del Pla de la Sausa apareix una zona amb tres
antenes de telefonia mòbil que si bé es situen en una zona de baixa visibilitat, l impacte que
tenen sobre el paisatge és important. En aquest sentit es recomana poder agrupar les les
antenes en una de sola i aplicar-hi mesures per tal de pal·liar-ne els efectes visuals.
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3.2.3.

Diagnosi estratègica

SISTEMES NATURALS I DIVERSITAT BIOLÒGICA
Punts forts/Oportunitats
Gran diversitat d hàbitats, molts dels
quals esdevenen hàbitats d interès
comunitari.
Presència de diferents cursos fluvials
amb
vegetació
de
ribera
ben
conservada.
Important valor ecològic del mosaic
agroforestal que conforma el terme
municipal.
Presència d una densa xarxa fluvial i la
riera de Cinyanella esdevé el curs que
per ordre hidrogràfic i situació
geogràfica esdevé molt clau.
Importància
estratègica
per
la
conservació i
per mantenir
la
permeabilitat ecològica de les masses
forestals mixtes d alzines i pins del
nord, est, nord-est i oest del municipi.
Important presència de finques amb
PTGMF.
Interessants zones de pastura amb
devesa. Es tracta bàsicament d alzinars
amb pasturatge a l interior.

Punts febles/Àrees de millora
Domini del bosc aciculifoli i per tant
important risc d incendi.
Alteració per la plantació de planifolis
de la vegetació de ribera de molts dels
cursos fluvials.
Desaparició de marges arbustius i
arbrats
que
suposa
una
homogeneïtzació important de la zona
agrícola i una pèrdua important
d espècies.
La qualitat estètica de moltes granges
és molt dolenta i en molts indrets
presenten materials impropis de la
zona i l entorn.
Presència d una línia elèctrica amb un
important impacte visual.
Presència d una activitat extractiva.
En determinades zones hi ha una
concentració ramadera important que
pot comportar efectes negatius per la
qualitat de l aigua.
Presència
d activitat
abandonades.

ramaderes

Important fragmentació del territori
(actualment només hi ha tres passos)
que provoca l AP7.
Presència de moviments de terres amb
un cert impacte visual.
Concentració
d antenes
de
telecomunicació a la zona del Pla de
Sausa que provoquen un cert impacte
Diagnosi Viladasens
Pla d Acció Local per a la Sostenibilitat de Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls i Viladasens

19

SISTEMES NATURALS I DIVERSITAT BIOLÒGICA
Punts forts/Oportunitats

Punts febles/Àrees de millora
visual.
Presència de zones amb abocaments
de pneumàtics i també de runes.
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3.3. Riscos ambientals
3.3.1.

Síntesi de la situació actual

RISCOS AMBIENTALS
Risc
d inundacions

El risc d inundacions segons l INUNCAT es considera
baix.
Viladasens se situa en la zona d intensitat 4 del mapa
de zones sísmiques de Catalunya.

Risc sísmic

No hi ha constància històrica de terratrèmols que
l hagin afectat.
De manera general Viladasens es considera
moderadament vulnerable a la contaminació.
Segons Decret 283/1998 el municipi està inclòs en la

Riscos ambientals
d origen natural

Contaminació de designació de zones vulnerables en relació a la
sòls i d aigües
contaminació de nitrats procedents de fons agràries.
subterrànies
No hi ha cap emplaçament en el municipi que es trobi
inclòs en l inventari Permanent de Sòls Contaminats
de Catalunya.

Contaminació
atmosfèrica

A Viladasens no hi ha cap empresa inclosa en el
Catàleg
d Activitats
Industrials
Potencialment
Contaminants de l Atmosfera.

Risc geològic

La caracterització geològica, morfològica i climàtica de
Viladasens no propicia la formació del conjunt de
processos gravitacionals (colades, desprendiments,
volcaments ).
Segons el Decret 64/1995 Viladasens està considerat
baix risc d incendi forestal.

Incendis forestals Durant el període 1968-2004 s ha declarat 1 incendi en
Riscos derivats
d activitats
antròpiques

el municipi amb una superfície total afectada de 2 ha.

Transport de
mercaderies
perilloses

Segons el Programa de Transport de Mercaderies
Perilloses (TRANSCAT) Viladesens està considerat de
baix risc.
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3.3.2.

Diagnosi municipal

Viladasens es pot considerar com un municipi amb un grau baix de riscos ambientals, tot i
que de manera aïllada pot presentar algunes situacions de risc puntual com és el cas dels
incendis, avingudes i riscos geològics.

Un municipi amb risc baix d inundacions
Viladasens es troba solcat per una sèrie de rieres i torrents menors, la majoria dels quals
vorejen el nucli de la població i desemboquen aigües avall en el Ter. El risc per inundacions
en el municipi segons el Pla Especial d emergències per Inundacions a Catalunya
(INUNCAT) és baix .

Un risc sísmic de grau moderat
El mapa de risc sísmic de Catalunya indica que Viladasens es troba en una zona qualificada
com de risc 4 (intensitat VII-VIII), el qual correspon a un grau de risc força habitual a
Catalunya. Tot i que representi un nivell mig del que es detecten a Catalunya, no hi ha
constància històrica de terratrèmols en aquest municipi.

Un medi físic moderadament vulnerable a la contaminació
En general el municipi es considera moderadament vulnerable a la contaminació de sòls i
aigües subterrànies, atés que les litologies que es desenvolupen dominades per un
substrat granular neogen i dipòsits al·luvials quaternaris impliquen que el grau de
vulnerabilitat general del medi es consideri moderat, caracteritzat per permeabilitats
moderades i una certa infiltració vertical que el fan susceptibles davant d alguens afeccions.
Aquesta vulnerabilitat moderada del medi juntament amb la presència d activitats,
especialment agropecuàries comporten problemes puntuals de contaminació en les àrees
més vulnerables. És un clar exemple la presència de nitrats en l aigua de les captacions
municipals. En aquest sentit Viladasens es troba inclòs en la designació de zones
vulnerables per contaminació de nitrats procedents de fonts agràries (Decret 283/1998).
Pel que fa a la contaminació de sòls no hi ha constància de cap emplaçament en el municipi
que es trobi inclòs en l inventari Permanent de Sòls Contaminants de Catalunya.

Un risc geològic baix
A grans trets a Viladasens no tenen lloc els condicionants litològics, estructurals, morfològics
i climàtics que poden originar el desencadenament de moviments gravitacionals i altres
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riscos geològics d entitats. Tanmateix l erosió de sòls en aquesta àrea no és destacable si
no és propiciat per accions d origen antròpic i en àrees puntuals.

Un municipi amb baix risc d incendi
El Decret 64/1995 declara a Viladasens com a municipi de baix risc d incendi. La zonificació
del municipi pel que fa a combustibilitat i inflamabilitat posa de manifest dues àrees
principals: els extrems NE i SW de relleu més acusat i amb àrees boscoses i matollars de
major inflamabilitat i la resta del territori dominada per i zones de conreus i matollars de
baixa inflamabilitat i en la que s ubica el principal nucli de població.
En el municipi ha tingut lloc 1 incendi a l any 1978 que va afectar a 2 ha forestals i del que es
desconeix la causa.

Un municipi adscrit a una ADF inactiva
A pesar que Viladasens està declarat de baix risc d incendi segons Decret 64/1995, el
municipi pertany a la ADF Cinyana. Aquesta ADF la integren el municipi de Viladasens i el
seu veí Vilademuls. Es va constituir l any 1987 i controla una superfície forestal conjunta de
3.777 ha.
Això és molt important perque a través de les ADF es contribueix a minimitzar el risc
d incendi ja que un dels seus principals objectius és l adoptar les mesures pertinents per a la
prevenció dels incendis forestals. No obstant en l actualitat aquesta ADF està inactiva i per
tant no es desenvolupen cap tipus d actuacions en la prevenció d incendis forestals. En
aquest sentit caldria considerar la continuïtat en l ADF Cinyana i comtemplar la possibilitat
d adherir-se a un altre ADF o fins i tot constituir-se en una de pròpia.

Continuïtat en el manteniment de la xarxa de camins
L Ajuntament de Viladasens sol·licita anualment a la Diputació de Girona una subvenció per
a dur a terme l arranjament i el desbrossament de la seva xarxa de camins i pistes forestals.
Aquest manteniment dels camins i pistes forestals del municipi es considera molt important
en tant que contribueix a la minimització del risc d incendi en el municipi.

Baix risc en el transport de mercaderies perilloses
La xarxa viària de Viladasens és poc destacable en tant que pel municipi travessa la
carretera local de Viladasens a Orriols (GIV-6234) i l autopista AP-7 per l extrem occidental
del municipi. No obstant això i segons el Programa de transport de mercaderies perilloses a
Catalunya (TRANSCAT) el risc està considerat com baix.
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En fase de redacció del Pla d Emergències Municipal
Viladasens en el marc del Decret 210/99 ha de redactar el Pla d Emergències Municipal
(PEM) atentent als riscos especials que el caracteritzen. En aquest sentit han de redactar
amb carácter obligatori els següents plans d actuació municipal (PAM):
Per emergències sísmiques en tractar-se d un municipi amb intensitat sísmica superior o
igual a VII en un període de retorn associat de 500 anys segons el Pla SISMICAT.
Per incendis forestals a partir de la revisió i ampliació del Pla INFOCAT que inclou a
Cervià de Ter en la seva relació de municipis que han d elaborar els plans d actuació.
Tanmateix cal destacar la recomanació des de la Regió d Emergències de Girona de
redacció dels plans d actuació per emergències per a nevades (NEUCAT) i per transport de
mercaderies perilloses (TRANSCAT)a més a més d inundacions (INUNCAT)
En l actualitat Viladasens està en fase de redacció del seu PEM.
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3.3.3.

Diagnosi estratègica

RISCOS AMBIENTALS
Punts forts/Oportunitats
El municipi està considerat de baix risc
d inundació.
En el municipi no es donen els
condicionants necessaris per a la
generació de riscos geològics.
No hi ha cap emplaçament a
Viladasens inclòs en l Inventari de Sòls
Contaminats de Catalunya.
En el municipi no hi ha cap empresa
inclosa en el Catàleg d Activitats
Industrials Potencialment Contaminants
de l Atmosfera (CAPCA).

Punts febles/Àrees de millora
Segons el Pla SISMICAT es tracta d un
municipi
amb
intensitat
sísmica
superior o igual a VII en un període de
retorn associat de 500 anys.
El municipi està designat com a zona
vulnerable en relació a la contaminació
de nitrats procedents de fonts agràries.
Viladasens juntament amb Viladamuls
formen la ADF Cinyana que en
l actualitat està inactiva.

Segons Decret 64/95 Viladasens està
declarat de baix risc d incendi.
L Ajuntament amb periodicitat anual
manté la seva xarxa de camins
contribuint a minimitzar el risc per
incendis forestals.
El risc per transport de mercaderies
perilloses està considerat com baix.
En l actualitat el municipi està en fase
de redacció del seu Pla d Emergències
Municipals.
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3.4. La mobilitat
3.4.1.

Síntesi de la situació actual
LA MOBILITAT
Evolució de la mobilitat obligada a Viladasens
100
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0
1991
D e s p. a dins

1996
D e s p. a f o ra

Mode de transport en els desplaçaments
externs de mobilitat obligada. 2001

2001
D e s p. de s de f o ra

Mode de transport en els desplaçaments
interns de mobilitat obligada. 2001

0,0%
97,1%

2,9%

0,0%

2,9%

37,5%

62,5%

62,5%

0,0%
Transport col·lectiu

Vehicle privat

Transport col·lectiu

Altres

A peu o en bicicleta

Altres

A peu o en bicicleta

Parc mòbil de Viladasens (2002):

Nre vehicles/1000 hab.

Vehicle privat

índex de motorització

1200

122 turismes,
22 motos,
41 camions i furgonetes,
0 tractors industrials,
5 Altres.
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200
0
1991

1993

1995

1997

1999

2002

Xarxa viària interna de Viladasens
Excepte la travessera de la carretera Gi-6234, bona part de la xarxa viària interna del nucli de
Viladasens i dels veïnats correspon a vials força estrets (excepte a les zones de nova
urbanització del sud del nucli urbà) i molt poc transitats.
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3.4.2.

Diagnosi municipal

Proximitat a la xarxa viària bàsica
Viladasens es troba pròxim a les grans infraestructures viàries del Gironès. Així es troba a
5,7 km de l accés a l A-2 i a 5,0 km de l entrada/sortida de l Escala.

Alguns punts conflictius en relació amb el soroll
Tot i que el soroll no és percebut com el principal problema de la població de Viladasens
existeixen alguns punts conflictius en aquests municipis. En concret el principal focus de
soroll és el provocat per l autopista AP-7, que afecta a un parell del masies i al mas Nicolau.

Increment de les necessitats de mobilitat de la població

Nre de desplaçaments/dia

Pel que fa a la mobilitat obligada s observa com a Viladasens els desplaçaments externs es
fan cap a destins cada vegada més llunyans, i que en la seva gran majoria es realitzen en
vehicle privat (generalment sense compartir). Aquesta situació resulta molt desfavorable pel
que fa al consum de recursos (energia, materials, consum de sòl,...) i a la incidència ambiental
que comporta (trànsit, soroll, emissió de contaminants atmosfèrics,...).
Evolució de la mobilitat obligada per treball a Viladasens

100
80
60
Externs

40

Interns

20
0
1991

1996

2001

Millora en la promoció de l accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques,
tot i que lluny dels objectius fixats per la normativa vigent
La Llei 20/1991 de promoció de l accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i
els decrets que la desenvolupen, regulen les condicions que ha de reunir l entorn urbà
(edificis, espai públic, transport col·lectiu,...) per tal de garantir el dret a l accessibilitat al
col·lectiu de persones amb mobilitat reduïda. La Llei, dicta que els edificis públics han de ser
totalment accessibles, igual que els carrers i voreres, entre d altres.
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En aquest sentit, Viladasens ha adequat progressivament alguns vials de l espai viari a
aquesta normativa, malgrat encara queda molt camí a recórrer per tal de suprimir les barreres
arquitectòniques de tots els carrers i equipaments públics.
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3.4.3.

Diagnosi estratègica

LA MOBILITAT
Punts forts/Oportunitats
Proximitat
a
infraestructures
supracomarcals.

les

principals
viàries

La circulació interna, l aparcament i
l accidentalitat no presenten masses
problemes a l interior del nucli urbà.
Tot
i
no
disposar
d un
pla
d accessibilitat i de supressió de les
barreres arquitectòniques, les noves
actuacions
s apliquen
criteris
d accessibilitat en la via pública.

Punts febles/Àrees de millora
En les èpoques de pluges intenses o
de major trànsit de maquinària agrícola
es produeix un cert deteriorament de la
calçada o la incorporació de terra en la
calçada d una part dels vials de la
xarxa local de Viladasens.
Predominança absoluta del vehicle
privat en els desplaçaments per
mobilitat obligada.
Reducció progressiva de l índex
d autocontenció (% persones que
treballen al municipi respecte al total de
la població ocupada).
Increment progressiu del parc mòbil i
de l índex de motorització en els
darrers anys.
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3.5. Balanç d aigua
3.5.1.

Síntesi de la situació actual

BALANÇ D AIGUA
Gestió i proveïment

Volums explotats

L aigua d abastament municipal prové d una
única captació d aigüa subterrània:
m3/any

Pou Viladasens

54000

Pou Fellines-Mas Nicolau
La gestió i l abastament municipal recau en
l Ajuntament, el qual ha otorgat la seva
concessió a l empresa PRODAISA.

52000
50000

48000
2000

2001

2002

2003

2004

Consums unitaris d aigua. Any 2004.

Consum
La xarxa d aigua potable a Viladasens abasteix a un total
de 60 abonats: 42 al nucli urbà i 18 a Fellines.

400
289,22

l/hab.dia

N o hi ha diferenciació entre consum domèstic, industrial i
municipal.
El preu de l aigua en els darrers anys ha augmentat
sensiblement en els darrers anys.

300

348,84

195,72

200
100
0
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Evolució volum incontrolats (%)

0,6
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20
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2003

Viladasens nucli

2004

Mas Nicolau

Volums posats en xarxa, registrats i incontrolats
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4.000
3.000
2.000
1.000
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Posats en xarxa (m3) registrats (m3) Incontrolats (m3)
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BALANÇ D AIGUA
Qualitat de l aigua potable
Les analítiques de l aigua d abastament municipal posen de manifest la presència de nitrats concentracions
que arriben a sobrepassar el 100 mg/l (el límit de potabilitat està fixat en 50 mg/l).
En l actualitat existeix la recomanació de no destinar l aigua de la xarxa potable a ús de boca.

Fonts pròpies
En el registre de d aigües de l ACA no consta cap aprofitament d aigües subterrànies.

Sanejament i abocament
Viladasens no disposa d estació depuradora d aigües residuals.
El PSARU 2002 contempla la construcció d una estació depuradora. No obstant segons el Programa
d Actuacions al Territori (PAT) no hi ha programada cap actuació.
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3.5.2.

Diagnosi municipal

L empresa PRODAISA disposa de la concessió per a la gestió i el subministrament de
l aigua a Viladasens des de l any 2002. Les fonts d abastament municipal corresponen a
dues captacions d aigües subterrànies situades a Viladasens i a Mas Nicolau. Es tracta de
pous entubats d entre 50 i 100 m de fondària i que per tant exploten la unitat paleògena.
A Viladasens hi ha un total de 60 abonats que abasten a un total de 172 habitants dels
nuclis de Viladasens, la Mata i Mas Nicolau. El consum de l any 2004 fou de 2.847 m3.
Pel que fa a fonts pròpies s ha estimat un volum d aigua a anual de 334.080 m3 per a usos
agrícoles, de 120.516 m3 per a usos ramaders i 5.329 m3 per a usos domèstics.
Finalment, pel que fa al sanejament, cal destacar que no existeix cap estació depuradora. El
nucli de Viladasens té un col·lector que aboca al torrent de la Móra. La Mata disposa de
fossa sèptica comuna que posteriorment aboca a la riera de Mata i Fellines i Mas Nicolau
tenen fosses sèptiques.

Una correcta gestió de l aigua
La gestió íntegra de l aigua a Viladasens és competència de la companyia d aigües
PRODAISA des de 2002, fet que constribueix a una millor gestió de l aigua, tot afavorint el
control des de l Ajuntament sobre l estat i la qualitat de la seva captació municipal.

Un elevat consum unitari d aigua en el municipi
Els consums unitaris d aigua potable dels darrers anys a Viladasens es consideren molt
elevats, si bé tenim en compte que la dotació que es pren habitualment com a mitjana és de
200 l/habitant i dia.

Any

Consum unitari (l/hab.dia)

2002

348,40

2003

360,92

2004

348,82

Tal i com es pot observar els consums unitaris disten molt dels 200 l/habitant.dia fet que es
considera molt negatiu. Aquesta petita variabilitat que s observa en els consums en els
darrers anys s explica sobretot pel règim pluviomètric anual, però els elevats consums són
motivats molt probablement pel fet que a Viladasens no hi ha distinció entre usuaris
domèstics i industrials, de manera que tot el consum és assimilable a domèstic i es
comptabilitza com a tal.
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En aquest sentit caldrà adoptar les mesures pertinents de manera que sigui possible
comptabilitzar els consums segons els diferents usos per tal d obtenir valors més aproximats
als consums reals de la població. D altra banda caldrà prendre les accions oportunes per tal
de fomentar a la població l estalvi d aigua.

Presència de nitrats en l aigua d abastament
Durant els darrers s han començat a detectar problemes de qualitat en relació a nitrats en
els pous d abastament municipal.
Les concentracions que presenta l aigua d abastament municipal es consideren molt
elevades ja que arriben a duplicar el límit que estableix la normativa vigent per aigües de
consum i que és de 50 mg/l (vegeu gràfic).
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Nova construcció de pous municipals
Atés que el subministrament del municipi s ha vist
garanties sanitàries pertinents, l Agència Catalana
hidogeològic per a la recerca de noves alternatives
municipal. En aquest sentit ja s han construït dos
substituïran en breu a les actuals captacions.

compromès en no poder oferir les
de l Aigua ha realitzat un estudi
hidrogeològiques per a l abastament
pous a l àrea de Mas Bellver que
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En el Registre d Aigües de l Agència Catalana de l aigua no consta cap aprofitament
de Viladasens
En l actualitat cap de les captacions de titularitat municipal estan inscrites en el Registre de
l Agència Catalana de l Aigua i per tant no estan degudament legalitzades. La seva
legalització és considera molt convenient ja que esdevindria en una mesura de protecció
dels pous municipals tant a nivell de quantitat com de qualitat.
Per aquest motiu seria convenient que des de l Ajuntament es fomentés la regularització
primerament de les seves captacions i posteriorment de tots els aprofitaments existents en
el municipi. D aquesta manera s aconseguiria la determinació de la totalitat de captacions
existents per poder promoure així la seva legalització i controlar la seva explotació.

Un volum d incontrolats a la xarxa d abastament municipal aceptable
El volum d incontrolats a les dues xarxes d aigua potable (Viladasens i Mas Nicolau) en els
darrers anys ha disminuït de manera destacada del 36% a l any 2002 (quan tot just
PRODAISA acabava de prendre la gestió) fins a poc més del 20% en l actualitat. Si es té en
compte que el valor habitual de pèrdues en les xarxes d abastament és de l ordre del 20% ,
es pot afirmar que aquest volum d incontrolats actuals és òptim.

40

% incontrolats

30

20

36,42

33,33

10

20,36

0
2002

2003

2004

En aquest sentit és important continuar adoptant les mesures oportunes per tal d optimitzar
la gestió de l aigua potable i reduir aquests incontrolats.
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Perspectives de sanejament en el futur
En l actualitat Viladasens no té estació depuradora d aigües residuals (EDAR). El Programa
de Sanejament de les Aigües Residuals Urbanes (PSARU) de 2002 gestionat per l Agència
Catalana de l Aigua, contempla la construcció d una EDAR en el municipi .
No obstant des del Programa d Actuacions al Territori (PAT) de la mateixa Agència no hi ha
programada cap actuació fins al moment.
Val a dir que la construcció d una EDAR en el municipi permetrà tractar totes les aigües
residuals del municipi i millorar la qualitat dels abocament als corrents superficials.
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3.5.3.

Diagnosi estratègica

BALANÇ D AIGUA
Punts forts/Oportunitats
La construcció de dues noves
captacions per part de l Agència
Catalana de l Aigua garanteix el futur
subminstre del municipi.
El volum d incontrolats de la xarxa
d aigua potable és óptim.
El PSARU 2002 contempla en un futur
la construcció d una depuradora en el
municipi que tractarà les aigües
residuals.

Punts febles/Àrees de millora
Les captacions municipals no estan
degudament legalitzades.
Els consums unitaris d aigua es troben
molt per sobre dels 200 l/hab.dia
(dotació que es considera habitual per
a estudis d abastament).
El descens de la qualitat de l aigua
potable
ha
fet
necessària
la
recomanació de no destinar l aigua a
ús de boca. Les concentracions de
nitrats dupliquen els límits de
potabilitat.
La presència de habitatges i masos
aïllats que s abasten de fonts pròpies
no permet garantir el control de la seva
potabilitat.
No hi ha depuradora d aigües residuals
en el municipi.
La presència de fosses sèptiques
pròpia dels habitatges no connectats a
la xarxa de sanejament, es consideren
possibles focus de risc de contaminació
de sòls i aigües.
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3.6.

Contaminació atmosfèrica

3.6.1.

Síntesi de la situació actual
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
Emissions per sectors de Viladasens (en tones)

Àmbit
Transport urbà
Transp. interurb
Indústria
Domèstic
Agrícola
Total

CO2
293
9.012
49
60
974
10.387

SOx
0,5
13,7
0,0
0,0
0,6
14,85

NOx
2,6
79,9
0,1
0,1
0,7
83,36

CO
9,0
297,4
0,0
0,0
0,46
306,8

PST
0,3
8,7
0,0
0,0
0,1
9,1

COV
1,7
54,2
0,0
0,0
0,1
56,0

CH4

0,0
242,9
243,0

Efecte Hivernacle de Viladasens

Emissions de CO2 equivalent

15.246 tones (6.234)

Emissions de CO2 equiv. /habitant i any

78,6 t/hab. i any (32,1)

Hectàrees de bosc necessàries per absorbir les emissions
de CO2 equivalent
Nº vegades la superfície de bosc per absorbir les emissions
de CO2 equivalent

2.310 hectàrees (945)
4,16 vegades (1,70)

Immissions de contaminants de l estació de control de Sarrià de Ter

Contaminant
PST
SO2
NO2
CO
O3
H2S

Valor límit
(guia)

Mitjana anual

150µg/m

3

Percentil 95

300µg/m

3

Percentil 50

80µg/m

3
3

Percentil 98

250µg/m

Percentil 50

(50µg/m )
3
200µg/m
3
(135µg/m )

Percentil 98

3

3

Màx. 8 horària

15mg/m

Màx semihorari

415mg/m

Mitjana anual (màx)

180µg/m

Màx. Diari

40µg/m

Màx. semihorari

100µg/m

3

3

3
3

2002

Tendència
1993-2002

58
97
1
10
29
69
1,8
2,7
33 (147)
4
39
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3.6.2.

Diagnosi municipal

La via Gi-633 i l AP-7 són els principals focus generadors de les emissions de
contaminants atmosfèrics
Viladasens no compta amb grans focus emissors de contaminants atmosfèrics, essent el
trànsit i el sector agrícola els principals focus emissors difusos. Així, aproximadament el 90%
de les emissions de bona part dels contaminants atmosfèrics (CO2, SOX, NOX, CO, PST i
COV) es generen a la carretera AP-7. Aquest fet n impossibilita una actuació des de l àmbit
municipal, i més tenint en compte la tendència creixent a incrementar el trànsit en aquesta
via.
Per altra banda, cal tenir en compte que gairebé la totalitat de les emissions de metà
provenen del sector agrícola (principalment per les emissions de les dejeccions ramaderes).
Per minimitzar-les resulta important aplicar millores en la gestió i maneig de les dejeccions
ramaderes.

Baixa vulnerabilitat del territori a la contaminació atmosfèrica
Segons els criteris establerts en els Mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori (MVCT)
elaborats pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, Viladasens
s inclou en una zona de baixa/molt baixa vulnerabilitat a la contaminació atmosfèrica, que
significa un risc molt baix d exposició de la població i dels espais naturals als contaminants
atmosfèrics. Aquesta baixa vulnerabilitat atmosfèrica implica una alta capacitat del territori
per a l establiment de nous focus emissors de contaminació atmosfèrica.

A Sarrià de Ter hi ha l única estació automàtica de control de la contaminació
atmosfèrica
A Viladasens no hi ha cap estació automàtica i fixa de la contaminació atmosfèrica, essent
l estació de Sarrià de Ter la més propera al municipi (a 12,5 km en línia recta). Les dades de
qualitat dels contaminants mesurats en aquesta estació mostren valors per sota dels llindars
establerts per la normativa vigent.
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Estacions de control de la contaminació atmosfèrica del Gironès
Saus
Banyoles
Porqueres

Garrigoles

Vilopriu
Viladasens
Cornellà del Terri

Camós

Colomers
Sant Jordi Desvalls Jafre

Palol de Revardit

Cervià de Ter

Bordils
Canet d'Adri

Sant Julià de Ramis
Celrà
Sarrià de Ter

Sant Gregori

Juià

Flaçà
Sant Joan de Mollet
Foixà

Sant Martí Vellla Pera

Madremanya

Rupià Parlavà

Corçà

Girona
Salt
Bescanó
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura

Vilablareix
Aiguaviva

Quart
Fornells de la Selva
Llambilles
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3.6.3.

Diagnosi estratègica

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
Punts forts/Oportunitats
Segons els criteris establerts en els
Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del
Territori
(MVCT)
elaborats
pel
Departament de Medi Ambient a
Viladasens s observa una baixa
vulnerabilitat dels espais i de la
població i una alta-moderada capacitat
d absorbir nous focus d emissió.
Hi ha una estació de control de la
contaminació atmosfèrica força prop (a
Sarrià de Ter).

Punts febles/Àrees de millora
Les
infraestructures
viàries
que
canalitzen
el
trànsit
interurbà
(especialment l AP-7) són els principals
focus emissors de contaminants
atmosfèrics.
Si es té en compte les emissions del
trànsit
interurbà
Viladasens
necessitaria 4,2 vegades la superfície
de bosc actual per absorbir les
emissions de CO2 generades.
La xarxa de gas natural no arriba a
Viladasens. El gas natural és un
combustible que genera una menor
quantitat d emissions de contaminants
atmosfèrics comparativament amb els
combustibles líquids i sòlids.
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3.7. Soroll
3.7.1.

Síntesi de la situació actual

SOROLL
Valors límit d immissió i d atenció a l ambient exterior i interior (en dBA)
(Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica)
Sensibilitat
acústica

Valors límit d immissió
(a l exterior)

Valors d atenció
(a l exterior)

Valors límit d immissió
(a l interior)

Dia

Nit

Dia

Nit

Dia

Nit

Alta

60

50

65

60

30

25

Moderada

65

55

68

63

35

30

Baixa

70

60

75

70

35

30

Sonometries efectuades

Lectura a 0 m de la zona de servitud de
l AP7(Laeq5min) ): 63,0 dBA
Lectura a 5 m (Laeq5min): 59,9 dBA
Lectura a 15 m (Laeq5min): 54,4 dBA
Lectura a 25 m (Laeq5min): 52,1 dBA
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3.7.2.

Diagnosi municipal

L adaptació a la normativa de soroll, una assignatura pendent a curt termini
El 12 de juny del 2002, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de Protecció contra la
contaminació acústica, que regula les mesures necessàries per prevenir i corregir la
contaminació pels sorolls i les vibracions.
Aquesta normativa classifica la superfície urbana en tres zones de sensibilitat acústica: alta
(zones que demanen una protecció elevada contra el soroll), moderada (que admeten una
percepció mitjana del nivell sonor) i baixa (que admeten una percepció elevada del nivell de
soroll). En cadascuna d elles s estableixen els següents valors límit d immissió i d alarma.
Actualment Viladasens compta amb una proposta de cadastre de soroll. Tal i com defineix la
Llei 16/2002 el municipi ha d aprovar els mapes de soroll abans de l'11 d'octubre de 2005.

Alguns punts conflictius en relació amb el soroll
Tot i que el soroll no és percebut com el principal problema de la població de Viladasens
existeixen alguns punts conflictius en aquests municipis. En concret el principal focus de
soroll és el provocat per l autopista AP-7, que afecta a un parell del masies i al mas Nicolau.
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3.7.3.

Diagnosi estratègica

SOROLL
Punts forts/Oportunitats
El municipi compta amb una proposta
de mapa de capacitat acústica i l ha
d aprovar abans de l'11 d'octubre de
2005.

Punts febles/Àrees de millora
Hi ha alguns punts on el soroll esdevé
una mica conflictiu, principalment el
provocat pel trànsit motoritzat a la
carretera AP-7.
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3.8. Residus
3.8.1.

Síntesi de la situació actual

RESIDUS

3

2000

2001

2002

Viladasens
Gironès

1,45
1,63

2,01
1,73
1,61

1

1,4
1,33
1,43

1,5

1,66
1,55
1,61

2

2,46

2,5

1,53
1,46
1,56

kg/hab i dia

Ràtio producció de residus municipals per habitant (1999-2003). Kg/habitant i dia.

Catalunya

0,5
0
1999

2003

Rendiments de les recollides selectives i nivells d eficiència establerts
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0
2000

2001

2002

2003

2000

2001

2002

2003

Nivells d eficiència establerts pel el Programa de Gestió de Residus Municipals a Catalunya
Fracció
(2001-2003)
(2004-2006)
Vidre
60%
75%
Paper i cartró
60%
75%
Envasos lleugers
15%
25%
Matèria orgànica
40%
55%

Nombre d usuaris de Viladasens de la deixalleria de Celrà (any 2004): 0
Residus industrials
Nre. empreses inscrites al registre de productors de residus de Catalunya: 1
Nre. de tones declarades: 0 t

Producció de residus ramaders: 7.857 tones de fems i 20.299m3 de purins
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3.8.2.

Diagnosi municipal

La producció unitària de residus és superior a la mitjana
A Viladasens la producció unitària de residus gairebé s ha duplicat des de l any 1999,
passant de 1,4 kg/hab/dia als 2,4 kg/hab/dia de l any 2003, que supera de manera
significativa la producció unitària dels altres dos municipis i de la mitjana del Gironès i de
Catalunya. L existència d establiments de restauració i l increment de la segona residència
pot haver influit en aquesta tendència creixent.

El nivell d eficiència de recollida selectiva és elevat
Les previsions del Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2001-2006
(PGRMC) pel que fa a la gestió dels residus municipals fixa uns nivells d eficiència en la
recollida selectiva de les diferents fraccions a assolir abans de finalitzar l any 2006.
Dels valors que actualment presenta Viladasens, destaca l eficiència en la recollida de vidre,
superant el nivell fixat al PGRMC i assolint el 100% de rendiment de recollida. L eficiència de
recollida d envasos lleugers també és elevada, duplicant gairebé el nivell fixat per a l any
2006, tot i que amb certa tendència a la baixa. D altra banda l eficiència de recollida de
paper-cartró esdevé negativa segons el PGRMC ja que el 2003 només havia assolit la
meitat del rendiment establert.

Bona acceptació del programa de Compostatge Casolà impulsat pel Consell
Comarcal
El Consell Comarcal del Gironès ha endegat un projecte de compostatge casolà als
municipis de Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls i Viladasens com a prova pilot de
funcionament del compostatge en municipis més petits de 1000 habitants. El funcionament
d aquesta campanya per a fomentar el compostatge casolà és totalment voluntaria: les
families només ho han de demanar al Consell Comarcal i se ls hi facilita un compostador de
manera gratuita, dipositant una petita fiança que es retorna al cap de dos anys.
Aquesta campanya s ha començat a dur a terme els primers mesos de l any 2005 i per tant
encara no hi ha dades estadístiques del seu funcionament tot i que des del Consell es fa una
valoració positiva per les 7 families de Viladasens adherides al programa al març del 2005.
Així mateix caldria potenciar el compostatge casolà en els habitatges dels veinats, mentre
que en determinades zones del nucli urbà es pot fomentar la recollida de la fracció orgànica
bé per contenidor o pel sistema porta a porta.
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Nul·la utilització de la deixalleria de Celrà
Segons les dades de la deixalleria de Celrà, la més propera al municipi de Viladasens, la
població de Viladasens no utilitza aquesta instal·lació motivat per la distància (superior a 10
km). Caldria plantejar l apropament del servei de deixalleria fixa o mòbil a la població.

Problemàtica d abocaments incontrolats de pneumàtics
Tot i que actualment només resta una zona d abocament incontrolat de pneumàtics a la
carretera d Orriols i que ja s ha denunciat al Departament de Medi Ambient i Habitatge,
l abocament de pneumàtics en diverses àrees del municipi que es fa de manera regular.

Hi ha un excedent important de dejeccions ramaderes
Viladasens és un dels deu municipis del Gironès que es troba designat com a zona
vulnerable per la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. Teòricament, la
producció de dejeccions en les explotacions ramaderes de Viladasens és molt superior a la
capacitat d absorció per part de la superfície de conreu disponible en el municipi. Així si
calculem aquest balanç segons les dades del cens actual, caldria més del doble de l actual
superfície agrícola, mentre que si el balanç s efectua segons la capacitat màxima de les
explotacions en caldria més del triple.
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3.8.3.

Diagnosi estratègica

RESIDUS
Punts forts/Oportunitats
Bon nivell de recollida selectiva de
vidre i d envasos lleugers.
El projecte de compostatge casolà
impulsat pel Consell Comarcal del
Gironès ha tingut 3 adhesions a
Viladasens.

Punts febles/Àrees de millora
La producció unitària de residus de
Viladasens (en Kg/habitant i dia) és de
2,5, valor gairebé un 70% per sobre de
la mitjana comarcal.
Nul grau d utilització de la deixalleria de
Celrà.

Bona ràtio de contenidors de rebuig i
de recollida selectiva.

Es detecta l abocament de pneumàtics
a la carretera de Viladasens a Orriols.

La única activitat industrial del municipi
està inscrita al registre de productors
de residus de Catalunya.

Els excedents de les dejeccions
ramaderes poden generar problemes
ambientals que cal minimitzar amb
unes bones pràctiques agrícoles
ramaderes.
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3.9. Energia
3.9.1.

Síntesi de la situació actual

ENERGIA
Principals infraestructures energètiques de Viladasens
- Línes elèctriques de mitja tensió. Hi ha alguns trams soterrats (plaça de la Font del nucli urbà,
a la zona de Can Bellver, i al centre del nucli de Fellines).
- El principal distribuïdor de GLP és Repsol Butano a través d Adrià Gas Butà S.A.
Consum d energia de Viladasens, per sectors
Consum d energia elèctrica
50

En Teps

40
Domèstic

30

Municipal

20

Industrial

10
0
2001

2002

2003

2004

Consum de combustibles líquids per sectors

En Teps

Consum de butà i propà
Butà domèstic
Propà domèstic
Propà industrial

10

19,21; 1%
99,2; 3%

296,47; 8%
15,09; 0%

8
6

Domèstic

4

Agrícola

2

Industrial
3058,51; 88%

0
2002

2003

2004

Transport (interurbà)
Transport (urbà)
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3.9.2.

Diagnosi municipal

El transport interurbà és el principal consumidor d energia
El pas de l autopista AP-7 dins el terme municipal es tradueix en un elevat consum energètic
(en forma de gasoil-gasolina). Dins el balanç energètic del municipi el 88% del consum total
d energia dins el terme municipal correspon al transport interurbà. En aquest sentit la
tendència de futur apunta a un increment progressiu d aquest percentatge degut a l augment
de la intensitat de trànsit en aquesta carretera.

El sector agrícola representa un percentatge elevat dels combustibles líquids
L activitat agrícola-ramadera encara esdevé important en l economia local. El consum de fuel
i de gasoil agrícola resulta significatiu en relació amb la resta de sectors (domèstic i
industrial).

El grau d implantació de les energies renovables al municipi és baix
Tot i que el nivell de radiació solar a Viladasens és prou significatiu per tal d implantar
energia solar, actualment no hi ha pràcticament cap instal·lació i aprofitament de l energia
solar (ja sigui tèrmica o fotovoltaica). Aquest fet resulta important pel paper simplificador de
l administració local vers l aplicació d aquesta tecnologia. Així mateix serà important
fomentar aquest tipus d instal·lació en les noves zones d urbanització.

Eficiència millorable de l enllumenat públic
Tot i que en algunes de les zones de nova urbanització ja s ha canviat cap a làmpades més
eficients encara hi ha molts punts de llum força antics i millorables en quan a eficiència
energètica (bona part del casc antic). En les zones de nova urbanització o reformes de
l enllumenat públic existent caldrà prioritzar la instal·lació de punts de llum més eficients
(làmpades de vapor de sodi d alta pressió) i minimitzar la possible contaminació lumínica de
tant de l enllumenat públic com privat.
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3.9.3.

Diagnosi estratègica

ENERGIA
Punts forts/Oportunitats
Progressiu soterrament de les línies
elèctriques en l entramat urbà.

Punts febles/Àrees de millora
No arriba la xarxa de gas natural.
El consum unitari d energia és molt
elevat.
Baix grau de gestió de l enllumenat
públic.
El pas de l autopista AP-7 pel municipi
repercuteix amb l elevat consum de
combustibles líquids.
Existència de l encreuament de línies
elèctriques aèries en alguns punts de la
trama urbana, fet que n accentua
l impacte visual.
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4. Aspectes de sostenibilitat econòmica
4.1.

Estructura econòmica i àmbit d influència

4.1.1.

Síntesi de la situació actual
ESTRUCTURA ECONÒMICA I ÀMBIT D INFLUÈNCIA
RBFD/habitant (Catalunya=100).Anys 1986,1992 i 1995

Municipi
Flaçà
St. Jordi Desvalls
Colomers
Cervià de Ter
Bordils
Girones
Catalunya

1986
102,3
76,3
75,7
81,1
92,80
102,1
100

1991
98,7
79,2
75,4
79,8
93,20
104,1
100

1995
96,6
79,1
71,3
77,6
88,80
101,0
100

Taxa d atur 2000-2004
Any
2004
2003
2002
2001
2000

Cervià
de Ter
13
12
12
6
10

Sant Jordi
Desvalls
16
8
12
17
6

Viladasens

20
15
10

1
2
4
4
1

5
0
2000

2001

2002

Cervi? de Ter

2003

2004

Sant Jordi Desvalls

Viladasens

Entrades i sortides per treball dels residents
Sector-Activitat
Agricultura
Pesca
Ind. Extractives
Ind. Manufacturera
Electricitat-gasaigua
Construcci
Comer¨ i reparci
Hosteleria
Transport i
comunicaci
Mediaci inancera
f
Immobiliaria,lloguer
Adm. P?blica
Sanitat i Serveis
Socials
Personal dom¸ stic
Altres serveis

16
0
0
2

Treballen
fora de
Viladasens
1
0
0
9

0

0

0

0
0
6

5
9
1

0
0
85

0

4

0

0
0
0

1
6
3

0
0
1

0

6

0

0
0

1
3

0
0

Treballen a
Viladasens

ndex
Auto
94
0
0
18

Entrades i sortides per treball entre
Viladasens i altres municipis
Municipi
Girona
Sant Jordi
Desvalls
Figueres
Cervià de
Ter

Atrets
5

Generats
9

Balanç
-4

3

2

-1

2

1

-1

0

1

-1

Diagnosi Viladasens
Pla d Acció Local per a la Sostenibilitat de Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls i Viladasens

51

100
90
80
70
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50
40
30
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10
0

94
85

83
67

48

30 37

Cervi? de Ter
Agricultura i ramaderia

39

27

25

Sant Jordi Desvalls
Construcci

18
Viladasens

Comer¨ i reparaci

Hosteleria

Comparativa dels príncipals índex d autocontenció dels municipis
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4.1.2.

Diagnosi municipal

Viladasens s emmarca en una àrea de creixement econòmic
Les dades mostren que la comarca del Gironès es troba en les zones més dinàmiques i
riques de Catalunya, pel que fa a creixement econòmic. A l any 1991 el PIB del Gironès
(22,7%) era superior al de Catalunya. Posteriorment a l any 1999 el PIB per habitant del
Gironès superava els 16.200 , degut a l avenç de la producció industrial i el sector serveis.
Però en el 2003 els sectors econòmics han patit una davallada, en especial en el sector
primari degut a la caiguda del cereal, les hortalisses, el porcí i la llet, afectant a totes les
economies poc o molt vinculades amb aquest sector, com fou el cas de Viladasens. Pel que
fa a la resta de sectors, com la indústria i la construcció, el seu ritme de creixement ha estat
molt lent.
L estalvi familiar, o el que es el mateix la RBFD mostra que el nivell de vida dels habitants
del Gironès era superior a la mitjana de Catalunya. L evolució d aquest durant els anys 1986,
1992 i 1995 mostra que tot i que a nivell comarcal aquest ha disminuit, manté un renda
superior a la catalana. Així mateix observem que el municipi de Viladasens, està per sota
d aquests percentatges.

Viladasens, dins de l àrea d influència de la capital
Les dades de població i habitatge de l any 2001 mostren que hi ha un volum molt important
de població ocupada de Girona que es desplaça als municipis veins. Girona genera un
mercat ampli de treball que abraça més dels seus límits municipals. Els fluxes de sortides
s han incrementat un 50% entre els anys 1986 i 1996. Aquests increment de desplaçaments
obligatoris entre Girona i els 26 municipis de l àrea urbana de Girona (AUG), dels quals
Viladasens tot i no formar part, està directament influenciat per aquests desplaçaments.
La relació de desplaçaments és mútua perquè Viladasens genera un volum de població
importantísisma per motiu laboral cap a la capital. Així mateix genera intercanvi de població
amb les poblacions veïnes.
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4.1.3. Diagnosi estratègica
ESTRUCTURA ECONÒMICA I ÀMBIT D INFLUÈNCIA

Punts forts/Oportunitats
Té un elevat índex d autocontenció en
l agricultura i la ramaderia (94%).

Punts febles/Àrees de millora
Els macroindicadors econòmics (PIB)
són inferiors a la mitjana comarcal.
Pateix un alt grau de mobilitat obligada
per motius de treball.
Manca de llocs de treballs en el
municipi que s ajustin a la demanda
laboral.
Li manca capacitat per absorvir la
població dedicada als serveis i al sector
industrial, que són els que generen
més moviments.
Perd la força productiva dels seus
conciutadans, que s inverteixen i
enriqueixen a les economies veines.
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4.2.

Mercat de treball

4.2.1.

Síntesi de la situació actual
MERCAT DE TREBALL
VILADASENS

Ocupats ( 16 anys). Vildasens1991-1996

Població activa/no activa de Viladasens 2001-1996
Relació amb l activitat
Població activa
Ocupats
Busquen 1ª ocup.
Desocup. Ocupats
anterior
Servei militar
Població no activa
Jubilats o pensionis.
Incap. Permanents
Escolar i estudiants
Feines de la llar
Altres situacions
Total població

1996
86
84
0
2
1
95
37
1
33
21
3
182

2001 Varició
80
74
1
5
0
98
44
5
29
13
7
178

Establiments d empreses i professionals per grans
sectors d activitat a Viladasens. 1998-2002
Any
Ind. Const. Com. Serv. Prof i Total
Detall
Artist
2002
1
4
1
4
2
12
2001
1
4
1
4
2
12
2000
1
2
1
4
2
11
1999
1
2
1
4
2
10
1998
1
3
1
4
2
14
Pes Percentual d'empreses i professionals per sectors
d'activitat. Viladasens.2002

17%

8%

34%
33%

Ind? stria
Construcci
Comer¨ al detall
Serveis
Professional i artistes

Any

Agric.

Indus.

Const.

Serv.

Total

2001

17

11

5

41

74

1996

36

10

6

32

84

1991

48

12

2

27

89

Evoluci

dels sectors d'activitat. Anys 1991-1996-2001

60
50
40

2001

30

1996

20

1991

10
0
Agricultura

Ind? stria

Construcci

Serveis

Ocupats per gènere i per sectors
d activitat.Viladasens.2001.
Sexe
Agric.
Indús. Constr.
Serv,
Homes
14
8
5
25
Dones
3
3
0
16
Total
17
11
5
41

Evolució de l atur per sectors d activitat.
Viladasens.2004
Any
2004

Agri

Ind

Cons

Serv

Ocup

0

0

0

1

1

Contractacions Viladasens. Anys 2000-2004
>=20 >=25 >=30
Anys
<20
>=45
a <25 a <30 a <45
2004
5
4
5
13
3
2003
9
5
6
9
3
2002
2
2
1
9
5
2001
4
7
6
12
4
2000
2
9
6
3
2

8%
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4.2.2 Diagnosi municipal

Baix percentatge de població activa
Les dades de 2001 ens mostren que la població en edat de treballar (>16 anys)
representava un 58% respecte del total de la població del municipi. No obstant el tant per
cent de població activa es troba entorn el 45% envers un 55% de població no activa.
La població activa s ocupa bàsicament en el sector serveis i en l agricultura i la ramaderia, i
en darrer lloc apareixerien la indústria i la construcció respectivament.

Taxa d atur baixa
Les dades de l atur, encara que poc representatives, mostren que aquest és baix en el
municipi. En 1998 s enregistraven 2 persones aturades mentre que en el 2004 aquesta xifra
ja s havia reduïta la meïtat.
Pel que fa al perfil dels aturats destaca que el percentatge de dones aturades és en general
més elevat que el dels homes. Aquest representa un 100% dels aturats només en el darrer
any 2004. Per edats, bona part de l atur es centra en les franges d edat de 40 a 44 anys. En
aquesta franja però és més elevat el nombre de dones aturades que el dels homes.
Finlalment per sectors d activitat, el més afectat per l atur és el sector serveis que representa
un 100% dels aturats totals.

Increment de les contractacions i del predomini dels contractes temporals
Segons el Departament de treball en els darrers anys en el municipi de Viladasens s han
incrementat les contractacions i de manera força equitativa tant els de les de caràcter
temporal com els indefinits.
Per franges d edat observem que en la franja d edat que s han generat més contractes és
entre els menors de 30 anys fins a menors de 45. S observa una important increment de la
contractació de l any 2002 al 2003.
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4.2.3 Diagnosi estratègica
MERCAT DE TREBALL I POBLACIÓ ACTIVA

Punts forts/Oportunitats
Un 58% de la població està en edat de
treballar.
Nivell d autocontenció elevat en el
sector primari.
La taxa d atur és baixa (5%, any 2001).
La contractació s ha incrementat en el
darrers anys de forma destacada .

Punts febles/Àrees de millora
Nivell
d autocontenció
molt
baix
(població resident que treballa en el
municipi) en el sector secundari i
terciari.
El percentatge de població no activa
supera al de la població activa.
Manca de llocs de treball en els sectors
d activitat més ocupats, com és el
sector serveis .
L atur femení és encara molt superior al
dels homes.

Diagnosi Viladasens
Pla d Acció Local per a la Sostenibilitat de Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls i Viladasens

57

4.3.

El sector primari

4.3.1.

Síntesi de la situació actual
SECTOR PRIMARI
Població ocupada per gènere

Població ocupada

%

Tot i que el sector primari a Viladasens representa el
21,25% de la població ocupada en el municipi (dades
2001), en els darrers 10 anys ha disminuït de manera
progressiva.

Dones

Homes

60
50
40
30
20
10
0

Població ocupada per edats

1991

1996

>60
anys

2001

<34
anys

35-59
anys

Agricultura
La superficie agrícola del municipi és de 325 ha.

800

La majoria de les explotacions de Viladasens són
de propietat.

%

600
400

El municipi compta amb 24 explotacions
agrícoles, de les quals 16 són petites
explotacions (<20 ha), 5 tenen entre 20-50 ha i 3
de més de 50 ha.

614

200

58

0
Sec?

Regadiu

Els conreus dominants són els farratges i cereals.

No hi ha cap productor d agricultura ecològica en
el municipi.
En les bases de la Oficina Comarcal del Gironés
del DARP hi ha un total de 24 expedients
d aprofitaments forestals que han afectat a una
superfície de 202,5 ha.
Hi ha 3 finques forestal amb Pla Tècnic de Millora
Forestal aprovat.
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Ramaderia
En l actualitat a Viladasens hi ha 16 explotacions ramaderes (segons dades Ajuntament).
El bestiar porcí és el dominant (dades DARP,2005).
Espècie

UR

Caps

Explotacions

Bovins

894

1.096

11

Cabrum
0,79%

Porcins

3.862

11.860

11

Ov
2,60%

Oví

131

Cabrum

1.308

2

40

4

1

Equí

0

0

0

Aviram

84

12.000

2

Conilles

36

2.420

1

Total

-

13

1

5.047

28.701

29

Aviram
1,66%

Conilles
0,71%
Bovins
17,71%

Porcins
76,52%

Les explotacions ramaderes encara es troben per sota de la seva capacitat.
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4.3.2.

Diagnosi municipal

El caràcter rural del municipi fa que el sector primari (agricultura, ramaderia i explotació de
boscos) sigui força destacable, ja que una part important de la població ocupada a
Viladasens es dedica a aquest sector (23%).

Un territori amb una superfície agrícola important
Les dades de l Institut d Estadística de Catalunya ens mostren que en els darrers anys la
superfície agrícola ha augmentat sensiblement. A Cervià de Ter la SAU ha passat de les 574
ha de 1999 a les 672 ha actuals. Per tant la superfície agrícola de Viladasens representa un
43,13% de la superfície municipal.
Aquesta activitat agrícola no representa l única font d ingressos i esdevé un recurs de
l economia familiar, encara que ocupa el 22,9% del conjunt de la població ocupada al
municipi, percentatge molt superior al comarcal (2,2%) i al conjunt de Catalunya (2,5%).
La població ocupada en aquest sector és majoritàriament masculina i ha anat disminuïnt en
els darrers anys, fet que posa de manifest la reducció del nombre d explotacions en el
municipi. De fet l any 1991 l ocupació d aquest sector era del 53,9% i en l actualitat és del
23% aproximadament.

No implantació d agricultura ecològica
La major part de les terres de cultiu del municicpi són de secà (91%) i es dediquen
principalment a cultius de cereals de gra (blat, ordi i civada) a farratges i a conreus
industrials (gira-sol).
No obstant cal destacar que no existeix cap productor d agricultura ecològica en el municipi
segons les dades proporcionades pel Departament d Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Algunes finques forestals disposen de Pla Tècnic de Millora Forestal aprovat
La superfície forestal de Viladasens és important ja que disposa de 805 ha, el que
representa poc més de la meitat del terme municipal (52%).
Tot i que existeixen diversos aprofitaments forestals en el municipi, segons el Departament
d Agricultura, Ramaderia i Pesca hi ha 3 finques forestals que disposen de Pla Tècnic de
Gestió i millora forestal (PTGMF).
És important potenciar aquests plans entre propietaris de finques forestals per a la
preservació dels boscos i manteniment de la xarxa de camins.
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Reducció del nombre d explotacions ramaderes
Segons el cens de 1999 de l Institut d Estadística de Catalunya, l àmbit supramunicipal
comptava amb un total de 61 explotacions ramaderes. En l actualitat les dades facilitades
pels respectius ajuntaments indiquen que existeixen 37 explotacions de les quals 16 es
localitzen a Viladasens (vegeu gràfic següent).

140
120
100
80
60
40
20
0

115
76
64

64
66 61
14
22
25

1982

1989

Cervi? de Ter

16
10 11

1999

2005

Sant Jordi Desvalls

Viladasens

Les explotacions ramaders estan molt aprop de la seva capacitat
La comparativa entre el cens i al capacitat de les granjes a Viladasens, a partir de les dades
del Departament d Agricultura, Ramaderia i Pesca de 2005, permeten concloure que en
l actualitat poques explotacions poden augmentar la seva cabana ramadera amb les
capacitats actuals, les quals es troben entre el 80 % i 100% (vegeu taula).

Espècie

Viladasens
Cens

Capacitat

% any 2005

Boví

1.096

1.364

80

Porcí

11.860

13.121

90

Oví

1.308

1.615

81

Cabrum

4

4

100

Gallines i
pollastres

12.000

12.000

100

Ànecs

2.420

2.420

100

Estruços

0

0

0

Conills

0

0

0

Porc senglar

13

13

100

Abelles

16

16

100

Total

28.717

30.553

-
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4.3.3.

Diagnosi estratègica
SECTOR PRIMARI

Punts forts/Oportunitats
El municipi ha incrementat de manera
destacada la seva SAU.
L ocupació
en
aquest
sector
presentava en el 2001 un percentatge
superior al comarcal i al conjunt de
Catalunya.
Hi ha tres finques forestals que
disposen de Pla Tècnic de Gestió de
Millora Forestal (PTGMF).

Punts febles/Àrees de millora
Disminució en els darrers anys de
l ocupació en aquest sector, malgrat
que aquesta suposa el 22% de la
població ocupada en el municipi.
No existeix cap productor d agricultura
ecològica.
Les
explotacions
ramaderes
pràcticament han assolit les seves
capacitats màximes.
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4.4.
4.4.1.

El sector secundari
Síntesi de la situació actual
SECTOR SECUNDARI
Ocupació

L ocupació del sector secundari a
Viladasens representa el 20% del
total de població ocupada al
municipi.

100
80
60

Nombre
ocupats

80

40

58

A Viladasens la indústria és la que
ocupa dominantment a la població.

20

40

48
11

0
Cervi? de Ter Sant Jordi
Desvalls

Dominantment la població ocupada
en aquest sector són homes.

5

Viladasens

Ind? stria Construcci

Evolució del nombre d establiments per sectors
Any

Indústria

Construcció

1998

1

3

1999

1

2

2000

1

2

2001

1

4

2002

1

4

Establiments per àrees d activitat
Activitat

1995

2002

Tendència

Energia i aigua

0

2

Química i metall

1

1

Transformació metalls

0

1

Productes alimentaris

2

1

Tèxtil i confecció

0

0

=

Edició i mobles

2

2

=

Indústria no classificada

0

0

=

Total d activitats

5

7

=
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4.4.2.

Diagnosi municipal

El sector secundari és el tercer en ocupació laboral dins el municipi desprès del sector
terciari i primari. La quasi nul·la presència de la indústria en el municipi és qui ofereix un
major nombre de places laborals envers la construcció i bàsicament es centra en la indústria
química i del moble.

Poca presència industrial en el municipi
Segons l Institut d Estadística de Catalunya, a l any 2001 el sector secundari ocupava a 16
residents de Viladasens el que suposa un 20% de la població ocupada en el municipi. No
obstant les dades posen de manifest que la ocupació en la indústria duplica al sector de la
construcció.
Aquesta situació és motivada pels alts i baixos del mercat que pateix la construcció de
manera directa i pel fet que es tracta d un sector subjecte a mobilitat en tant que
constructors d un municipi sovint treballen en altres poblacions.
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4.4.3.

Diagnosi estratègica
SECTOR SECUNDARI
Punts forts/Oportunitats

Punts febles/Àrees de millora
Mot baixa presència industrial en el
municipi.
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4.5.
4.5.1.

El sector terciari
Síntesi de la situació actual
SECTOR TERCIARI
Ocupació
100

El sector terciari a Viladasens
representa el 51,25% de la població
total ocupada al municipi.

80
Nombre
ocupats

60
40
20

El sector dels serveis és qui ocupa a la
major part de la població.

58
30 36

44

9

18

0
Cervi? de
Ter

El sector terciari ocupa més a la
població masculina.

Sant Jordi
Desvalls

Comer¨

Viladasens

Serveis

Establiments
Any

Comerç de
detall

Serveis

Professionals i
artistes

1998

9

14

8

1999

11

15

6

2000

9

16

7

2001

9

14

4

2002

8

12

4

Ràtio d establiments/1000 habitants
Activitat

Gironès Girona Sarrià Flaçà Cervià St Jordi Viladasens

Productes alimentaris

5,72

6,42

6,70

9,05

5,95

6,25

5,78

Roba i calçat

4,43

5,98

1,34

0

1,49

1,56

0

Articles per a la llar

2,69

3,78

4,83

0

0

0

0

Llibres i periòdics

0,73

1,15

0,27

1,13

0

0

0

Productes químics

1,63

1,78

1,88

1,13

2,98

3,13

0

Material de transport

0,79

0,72

1,07

0

0

1,56

0

Comerç no classificat

4,21

5,55

2,68

5,66

1,49

0

0

Total d activitats comerç

20,20

25,38

18,77 16,97

11,90

12,50

5,78

Comerç a l engròs

6,43

6,84

6,43

2,26

7,44

3,13

5,78

Hosteleria

6,31

7,44

5,09

4,52

2,98

1,56

5,78

Transports i comunicacions

6,27

5,56

9,65

10,18

5,95

1,56

11,56

Mediació financera

2,50

3,54

1,07

3,39

0

1,56

0

Serveis a empreses

6,05

9,27

0,54

1,13

1,49

0

0

Serveis personals

13,04

16,18

10,72 10,18

8,93

10,94

0

Immobiliàries i altres

5,48

6,61

4,02

0

0

0

Total d activitats serveis

46,08

55,44

37,53 35,07

26,79

18,75

23,12

3,39
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4.5.2.

Diagnosi municipal

El sector terciari es constitueix el primer sector en ocupació laboral dins el municipi. Dins el
sector terciari hi ha un clar domini del sector serveis per sobre del comerç. En aquest sentit
les principals empreses es dediquen al transport i comunicacions, al comerç a l engròs i i
finalment apareix el ram de l hosteleria. D altra banda, pel que fa al comerç hi ha un clar
predomini del comerç al detall dedicat als productes alimentaris.

Domini del sector serveis enfront el comerç
Segons l Institut d Estadística de Catalunya, a l any 2001 el sector terciari ocupava a 27
residents de Viladasens. Tant el sector comerç com el dels serveis ocupen principalment a
la població masculina, la qual representa el 66,67% en el comerç i el 72,22% en el sector
serveis. No obstant el sector dels serveis ocupa el doble de població que el comerç.

Absència de petit comerç
En el municipi hi ha un clara mancança del petit comerç tal i com mostren les dades
tractades. Segons l Impost d Activitats Econòmiques (IAE) hi ha un únic establiment de
productes alimentaris. Això també s ha posat de manifest a través del sondeig d opinió
realitzat en el municipi, on la població apunta a la manca d una bona oferta comercial i
diversificada.
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4.5.3.

Diagnosi estratègica
SECTOR TERCIARI
Punts forts/Oportunitats

Punts febles/Àrees de millora

El sector serveis ocupa a la major part
de la població ocupada.

Manca d una major presència del petit
comerç.

El sector comerç i el sector serveis
ocupen majoritàriament a la població
femenina.

No hi ha mercat setmanal en el
municipi.
El municipi té un cert potencial turístic
poc aprofitat (turisme rural).
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5. Aspectes de sostenibilitat social
5.1.

Població

5.1.1.

Síntesi de la situació actual

POBLACIÓ
Evolució de la població de Viladasens

Població 2004 (habitants): 194
Densitat 2004 (hab./km2): 12,3
Població segons entitats demogràfiques:

250
200

Fellines

150

30,5%
Mas Nicolau

100
59,3%

50

La Móra
7,8%
2,4%

0

Viladasens

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Estructura de la població de Viladasens
1981

Homes

2005

Dones

H omes

De 90 a 94 anys

D ones

De 80 a 84 anys
De 70 a 74 anys
De 60 a 64 anys
De 50 a 54 anys
De 40 a 44 anys
De 30 a 34 anys
De 20 a 24 anys
De 10 a 14 anys
De 0 a 4 anys
-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

Moviments migratoris de Viladasens
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
1988

Viladasens

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002
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5.1.2.

Diagnosi municipal

L estructura de la població tendeix a l envelliment

%

A Viladasens hi viuen menys de 200 persones. Al igual que en el conjunt de Catalunya, la
seva estructura poblacional presenta una marcada tendència a l envelliment. Actualment la
població major de 65 anys gairebé triplica la que té menys de 15 anys, i supera el 26% (més
d una persona de cada quatre). Davant d aquesta situació cal plantejar un increment dels
recursos adreçats a les persones de major edat i alhora plantejar polítiques i estratègies per
captar gent jove i canviar la dinàmica.
Viladasens

35

Gironès

30
25
20
15
10
5
0
1981

1991

1996

2001

2004

Creixement natural negatiu
En els darrers 20 anys el creixement natural (diferència entre naixements i defuncions) de la
població de Viladasens ha estat negatiu. Segons els valors del creixement natural la
població del municipi s hauria reduït en una desena de persones.

L arribada de població de fora de l Estat, un fenomen força nou en el municipi
A Viladasens, la població resident nascuda a fora de l Estat era nul·la fins a l any 2001. En
canvi, en els darrers quatre anys ha arribat població nascuda a l estranger, i actualment
l 11,3 % dels habitants de Viladasens són nascuts a fora de l estat.
Segons el país d origen predominen els nouvinguts procedents d Ucraïna (7 persones),
Alemanya (4 persones), Rússia (3 persones) i Argentina (3 persones).
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5.1.3.

Diagnosi estratègica

POBLACIÓ
Punts forts/Oportunitats

Punts febles/Àrees de millora

Els saldos migratoris positius i
l arribada de població de fora de l estat
han permès incrementar la població en
els darrers anys.

Estancament demogràfic que es
tradueix en un major envelliment de la
població (amb un índex d envelliment
clarament superior al comarcal).

L arribada de població nouvinguda
ajuda al rejoveniment de l estructura de
la població.

Més d un terç de la població viu
dispersa en el territori fet que
n incrementa
les
necessitats
de
mobilitat per tal d accedir als serveis
bàsics.
En els darrers 20 anys el municipi ha
presentat un creixement natural negatiu
o proper a zero (major nombre de
defuncions que de naixements).
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5.2.
5.2.1.

Habitatge
Síntesi de la situació actual

HABITATGE
Evolució del nombre d habitatge de Viladasens (segons tipologia)
Habitatge
1981
1991
2001
Variació 1981/01
Principal
46
54
60
30,4
Secundari
2
16
18
800,0
Vacant
22
11
7
-68,2

Edificis destinats principalment a habitatges, segons l any de construcció (%).
Any de
1900- 1941- 1961- 1971- 1981- 1991<1900
construcció*
1940
1960
1970
1980
1990
2001
Viladasens
63,2
7,4
0,0
2,9
0,0
5,9
20,6

Règim de tinença dels habitatges de
Viladasens (%). Any 2001
8,4%
11,7%

15,0%

Grau de conservació dels habitatges de
Viladasens (%). Any 2001

En propietat (amb
hipoteca)

1,2%

En propietat (sense
hipotèca)

Mal estat

En lloguer

64,9%

Ruïnós

Alguna deficiència

Altres
98,8%

Bon Estat
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5.2.2.

Diagnosi municipal

Augmenta el percentatge d habitatge de segona residència i disminueix l habitatge
buit
En les dues darreres dècades a Viladasens ha augmentat el percentatge d habitatge de
segona residència i ha disminuït l habitatge buit. Aquesta situació es pot considerar positiva
(és preferible un habitatge de segona residència que un de buit) però cal evitar que la
situació de despoblament propiciï que habitatges principals passin a secundaris.
La major part de l habitatge buit correspon a llars que presenten alguna deficiència o mal
estat de conservació, per tant, en el moment que s arrangin probablement aquest habitatges
seran ocupats.

Un parc d habitatges força antic
El parc d habitatges de Viladasens és molt antic, i especialment en el casc antic tenen un
elevat valor arquitectònic. A Viladasens més del 60% de les vivendes té més de 100 anys.

El parc d habitatges creix més ràpid que la població
En les dues darreres dècades (entre 1981 i l any
2001) s ha incrementat el nombre d habitatges
construïts mentre que l evolució de població ha
decrescut, fet que contribueix a una ocupació del
territori més difusa i també a un major nombre de
segones residències.

200

Població

Habitatge

150
100
50
0
1981

2001

Augment de la pressió urbanística
L encariment i la poca disponibilitat de sòl al continu urbà de Girona, ha provocat un
increment de la demanda d habitatge en les poblacions més perifèriques, entre les quals s hi
comença a comptar Viladasens. No obstant això, en aquest municipi (a l igual que en la
resta de la comarca) l increment del preu del sòl supera amb escreix l increment de l IPC.
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La major part de l habitatge es troba completament pagat
Segons el règim de tinença dels habitatges, a Viladasens la major part dels habitatges són
de propietat i en la seva majoria es troba completament pagat. Aquest fet es tradueix en un
menor endeutament de la població per qüestions d habitatge.

La superfície mitjana dels habitatges supera àmpliament la mitjana comarcal
La superfície útil mitjana dels habitatges dels tres municipis és de 138 m2, molt per sobre de
la mitjana comarcal (que és de 103 m2) i la del conjunt de Catalunya (86 m2), i pràcticament
cap habitatge té menys de 60 m2.
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5.2.3.

Diagnosi estratègica

HABITATGE
Punts forts/Oportunitats
En els darrers anys s ha reduït el
percentatge d habitatge buit o vacant i
ha augmentat el de segona residència.
El 63% dels habitatges tenen més de
100 anys i generalment compten amb
un bon estat de conservació.

Punts febles/Àrees de millora
Increment del preu del sòl molt per
sobre de l IPC.
En els darrers 15 anys no s ha construït
cap habitatge de protecció oficial.

Augment de la demanda d habitatge de
població procedent de l Àrea Urbana de
Girona, degut a la major disponibilitat
de sòl i al menor preu per metre
quadrat.
El 65% dels habitatges són de propietat
i es troben completament pagats.
La superfície mitjana dels habitatges és
d uns 138 m2, molt per sobre de la
mitjana comarcal i catalana.
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5.3.

Salut i protecció social

5.3.1.

Síntesi de la situació actual

SALUT I PROTECCIÓ SOCIAL
Servei farmacèutic
Cervià de Ter i Sant Jordi Desvalls disposen d una farmàcia, mentre que a Viladasens no n hi
ha cap. El funcionament d aquestes farmàcies s organitza entre els municipis de Sant Jordi
Desvalls, Cervià de Ter i Medinyà, a partir de torns de guàrdia diürnes de dilluns a divendres,
mentre que per les guàrdies de nit o de cap de setmana la població s ha de dirigir al municipi
de Sarrià de Ter.

Serveis socials
Viladasens pertany a la unitat bàsica d atenció social primària que engloba els municipis de
St. Julià de Ramis, Cervià, St. Jordi Desvalls i Viladasens, i que té la seu a St. Jordi.
Principals demandes ateses pels serveis socials a la població de Viladasens (any 2004).
Problemàtica
Conciliació vida familiar/laboral

Nre. persones
Problemàtica
ateses
2
Desconeixement de recursos

Nre. persones
ateses
0

Dependència

2

Malaltia mental

1

Ingressos insuficients

0

Violència domèstica

0

Disminució psíquica

0

Disminució física

0

Mala relació familiar

0

Regularització d immigrants

0

Negligència (infància)

0

Total

5

Relació de recursos que s han adjudicat a Viladasens (any 2004)
Problemàtica

Nre. persones Problemàtica

Nre. persones

Ajuts a la família

2

Transport adaptat

0

Ajuts a la dependència

2

Centre de dia

0

Ajuts econòmics

0

Centre d atenció al disminuït

3

Lleure actiu de la tercera edat

0

Centre de salut mental

1

Inserció laboral

0

Ajuts de menjador escolar

0

Justícia

0

Recursos d immigració

0

Acolliment familiar (infància)

0

PIRMI

0

Residència assistida

0

Servei d ajuda a domicili

0

Violència domèstica

0

Total

8
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5.3.2.

Diagnosi municipal

Viladasens pertany a l Àrea Bàsica de Salut de Sarrià de Ter
Viladasens, juntament amb els barris de Pont Major i Campdorà de Girona i les poblacions
de Colomers, Sant Jordi Desvalls, Sant Julià de Ramis i Cervià de Ter, pertany a l Àrea
Bàsica de Salut de Sarrià de Ter.
No obstant això, el municipi disposa d un consultori local que cobreix les visites ordinàries,
les urgències i assistències domiciliàries que sorgeixen durant l horari de consulta, mentre
que fora d aquest horari cal adreçar-se al CAP de Sarrià de Ter. La valoració qualitativa dels
serveis sanitaris és positiva, tot i que la futura derivació del servei d urgències mèdiques
nocturnes cap al CAP Güell de Girona ha provocat cert malestar entre la població.

Viladasens pertany a l Unitat Bàsica d Atenció Social Primària de Sant Jordi Desvalls
Viladasens comparteix la Unitat Bàsica d Atenció Primària amb Sant Jordi Desvalls, Cervià
de Ter i Sant Julià de Ramis. Cada unitat es composa d un Equip Bàsic d Assistència Social
Primària (EASP), que en el cas de la unitat III de Sant Jordi Desvalls està format per un
treballador social, una educadora social i un administratiu compartit amb les UBASP V i VIII
de Quart i Sant Gregori. La oficina central d aquesta UBASP es troba a l edifici de
l ajuntament de Sant Jordi Desvalls.

Existència del programa d atenció especialitzada 75 anys i més
A nivell comarcal existeixen diferents serveis i projectes que es presten des de l Àrea de
Serveis Socials del Consell Comarcal del Gironès. La proposició d aquests programes es fa
com a iniciativa de les pròpies UBASP quan detecten una problemàtica destacada en les
pròpies poblacions.
Les característiques d un municipi rural com Viladasens, amb un gran nombre de població
dispersa i amb una elevada tendència a l envelliment ha condicionat la realització del
programa 75 anys i més. Es tracta d un cens actualitzable i real de totes les persones majors
de 75 anys amb l objectiu de detectar i preveure situacions de risc a través d una valoració
de diversos aspectes: habitatge, relacions socials, situació familiar, situació econòmica,
salut,... per tal de definir nivells de risc entre moderat i alt i poder fer un seguiment adequat
de la situació d aquella persona.
Caldria definir però, nous programes per tal d incidir en les problemàtiques que van sorgint a
la població com l arribada regular de població immigrant en els últims anys que hauria de
formar part d un programa professional més específic.
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Baixa demanda d assistència als serveis socials per part de la població
De tots els municipis que formen part de la UBASP Viladasens és el que aporta un
percentatge menor de demandes als serveis socials, bé per desconeixença d aquest servei i
per les pròpies característiques d una petita població rural molt dispersa amb poques
problemàtiques socials. Tot i així les principals demandes d atenció als serveis socials es
basen en ajuts familiars i econòmics, així com en problemàtiques de salut.
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5.3.3.

Diagnosi estratègica

SALUT I PROTECCIÓ SOCIAL
Punts forts/Oportunitats

Punts febles/Àrees de millora

Valoració positiva del servei d atenció
sanitària de l Àrea Bàsica de Salut.
Realització del programa d atenció
especialitzada 75 anys i més.
Reduït nombre
serveis socials.

de

demandes

als

A la nit o durant el cap de setmana la
població s ha de dirigir a farmàcies del
municipi de Sarrià de Ter.
Els serveis socials realitzen un
seguiment de les diferents persones
amb problemàtiques, però quan es
deriven cap a d altres centres el
seguiment resulta molt més difícil.
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5.4.

Educació

5.4.1.

Síntesi de la situació actual

EDUCACIÓ
Població de més de 10 anys segons els nivells
d instrucció (%). Any 2001.
Nivell d instrucció
No sap llegir o escriure
Sense estudis
Primer grau
Batx. elemental (EGB,ESO)
FP Grau Mitjà
FP Grau Superior
Batxillerat superior
Diplomatura
Llicenciatura i doctorat

Coneixement del català (%).
2001
L entén
El sap parlar
El sap llegir
El sap escriure
No l entén
Població > 2 anys

%
1,80
11,98
28,14
24,55
7,19
4,19
7,78
4,79
9,58

99,4
87,4
90,3
68,6
0,6
175

Alumnes de Viladasens escolaritzats a Cervià i d altres municipis. 2004/05
Municipi

Cervià de Ter
Sant Jordi Desvalls
Celrà
Girona
Olot
TOTAL

Infantil

Primària

Secundària

Batxillerat

C Formatius, FP i
superiors

1
2
3

5
5

11
1
12

-

2
2
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5.4.2.

Diagnosi municipal

Tendència a l increment dels nivells educatius de la població
Si analitzem els nivells educatius de la població per franges d edat s observa un increment
dels nivells educatius en les franges d edat més joves. Així, la franja d edat entre 25 i 34
anys, el 35% és llicenciat o diplomat. Aquest fet esdevé un factor corrector i positiu en
l evolució dels nivells d educació del conjunt de la població del municipi.

El nivell educatiu de la població és similar a la mitjana comarcal i catalana
El nivell educatiu de la població de Viladasens es manté en proporcions similars a la
comarca i Catalunya, tan pel que fa a nivell elemental com pel que fa a estudis de grau
superior. Aquestes dades es consideren elevades en la comparació amb altres municipis
rurals d aquestes característiques ja que en general un municipi que compta amb una
estructura de la població més envellida presenta un nivell educatiu inferior.

Pràcticament la totalitat de la població entén i parla català
Les dades del grau de coneixement del català són molt positives a Viladasens: més del 90%
de la població l entén, el sap parlar i llegir, mentre que més de 68% l escriu.

Viladasens no disposa de cap centre d ensenyament
Degut a les característiques de reduïda població del municipi Viladasens no disposa de cap
centre d ensenyament. Els alumnes d aquesta població es troben destinats a l escola l Aixart
de Cervià de Ter.

Bon funcionament de la Zona Escolar Rural
Els alumnes d educació infantil i primària del municipi estudien a Cervià de Ter. El CEIP de
Cervià s adscriu en la zona escolar rural ZER Baix Ter. Aquesta zona manté una estreta
relació entre les escoles que la formen. Així es realitza una reunió setmanal amb la direcció
de les tres escoles que la formen per tal de coordinar una línia comuna entre les àrees
curriculars així com activitats conjuntes, excursions, projectes,... D altra banda es realitza
una reunió mensual amb caràcter obert als mestres de les tres escoles i que generalment
assoleix una participació molt alta.
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Nul·la oferta d educació no reglada
L oferta d educació no reglada a Viladasens actualment és nul·la, provocada en bona part
per la manca d equipaments municipals on realitzar les activitats i la reduïda participació de
la població local. Aquesta situació millorarà qualitativament amb la construcció del nou
centre cívic municipal, actualment en execució, i que englobarà els serveis d aula taller,
biblioteca, sala d ordinadors, cafeteria i una àmplia sala polivalent per a tot tipus d activitats.
Un cop acabat aquest nou equipament caldria plantejar una estratègia de dinamització
cultural municipal per tal d activar la realització d activitats en aquesta instal·lació.
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5.4.3.

Diagnosi estratègica

EDUCACIÓ
Punts forts/Oportunitats
El nivell d analfabetisme per sota de la
mitjana comarcal.

Punts febles/Àrees de millora
No hi ha cap oferta d educació no
reglada.

Increment dels nivells educatius en les
franges d edat més joves.
Bon funcionament de la zona escolar
rural del Baix Ter.
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5.5.
5.5.1.

Cultura
Síntesi de la situació actual

CULTURA
Entitats del municipi: la Colla de Caçadors, que compta amb uns 30 membres que es reuneixen
els diumenges per la cacera del senglar i l Agrupació de Defensa Forestal de Viladasens i
Vilademuls
Equipaments i infraestructura cultural
Actualment s està acabant la construcció del nou centre cívic, que compta amb els espais
següents: aula taller a la planta baixa, biblioteca i sala d ordinadors a la primera planta,
cafeteria i sala polivalent àmplia amb capacitat per unes 300 persones.
Llistat d equipaments esportius de Viladasens
Una pista poliesportiva a l aire lliure i que en aquests moments al costat s hi està construint el
pavelló municipal.
Les instal·lacions esportives de la casa de colònies Can Sans.
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5.5.2.

Diagnosi municipal

Manca d associacions i/o entitats dinamitzadores del municipi
Actualment no hi ha cap entitat de caire social i cultural a Viladasens, tan sols existeixen la
Colla de Caçadors i l Agrupació de Defensa Forestal.

Disminució de l organització d activitats lúdiques per manca d espais adequats
El descontent de la població per la manca d infraestructures adients per la realització
d activitats al municipi ha provocat la pèrdua de bona part de les activitats que s oferien
durant la festa major, ja que en cas de pluja no hi havia cap espai adequat i provocava en
molts casos l anul·lació d aquestes activitats.

La construcció del nou equipament municipal solventarà la nul·la existència d espais
municipals
En aquests moments s està construint el primer equipament municipal pròpiament dit a
Viladasens, ja que fins ara quan s organitzava alguna activitat de poca capacitat o es
necessitava una sala de reunions, s utilitzava la sala d espera del consultori mèdic. Així
doncs, aquesta situació millorarà qualitativament amb la construcció del nou centre cívic
municipal, actualment en execució, i que englobarà els serveis de aula taller, biblioteca,
sala d ordinadors, cafeteria i una àmplia sala polivalent per a tot tipus d activitats.
Un cop acabat aquest nou equipament caldria plantejar una estratègia de dinamització
cultural municipal per tal d activar la realització d activitats en aquesta instal·lació.

La Casa de Colònies Can Sans una activitat privada a tenir en compte
La casa de colònies de Can Sans amb unes instal·lacions esportives i d alberg de gran
capacitat permeten una promoció del municipi tant a nivell escolar com d afluència de
visitants que cal tenir en compte per part del municipi.
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5.5.3.

Diagnosi estratègica

CULTURA
Punts forts/Oportunitats
El nou centre cívic, és un equipament
que albergarà l aula
taller, la
biblioteca i sala d ordinadors, una
cafeteria i una sala polivalent àmplia
amb capacitat per unes 300 persones.

Punts febles/Àrees de millora
Els
últims
anys
ha
disminuït
progressivament
l organització
d activitats lúdiques i festives al
municipi per manca d espais coberts
municipals.
Manca d entitats de caire social i
cultural al municipi.
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