Servéis
/ equipaments
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A

iiib iiquL'sr ¡irticlc preieneiii fer una aproximació ais serveis cxistencs a la plana del Raix Tcr i a la se\'a relacio
amh la tiene que h¡ \'¡LI.

A !a vef;ada també presenreni iins plancejaments que permetin
pensar snhrc el fiiciir d'aquesrs sen'cis. Son reílexíons feres des de
l'analisi de la realicar i de la seva interpretació.
Análisi de la poblacíó

Heiii comeni^ar per anaiitiar una serie de variables que a! nostre entenJre confiíjuren la realitai sociocultural deis municipis de
la i^Iana del Baix Ter. Aqüestes variables parteixen, d'una banda,
del perfil de la població, de les seves característii.¡iies principáis i
de les tendencies dcmcií^ratiques inés sii^nificatives; per una altra
banda, de la i.lescripció deis servéis mes basics, d'abast a tota la
pnblació, que al nustre crifcri son: els de sakit, els d'ensenyaraent,
els de servéis sticials i els d'ambit sociucultural. Aixi dones, la interrelació d'aquests dus aspectes: població i servéis, son els que
configuren la realitat humana de la plana del Baix Ter.
La distribució de la població no esrii repartida homogéniament en els nuclis existents. Els 20 municipis que composen !a
plana del Baix Ter están tormats per 32 nuclis poblacionals.
Quatre d'aquests municipis superen el miler d'habitants i de la
resta, n'hi ha disset per sota deis cinc-cents habitants. En els auinicipis de Torroella de Mont^TÍ i l'Escala es concentra el 51% de
tota la població.
Els estudis demogratics d'aquests darrers anys ens indÍL[uen
que aquesc repartiment s'ha produii peí despla9ament de la po-

blaciü deis pobles mes petits ais mes grans; la població globalment no creix de forma destacable sino que sen:illament es
crasllada. Aquesc perfil del repartiment poblacional tan propí
marcará de forma decisoria la distribució i l'accessibilitat deis
servéis.
S'ha produít un allarganient en Fesperan^^a de vida de la població. Hi ha mes persones que arriben a la vellesa amb totes les
capacitáis físiques í economiques i, per tant, generen unes demandes de servéis específics per a la seva atenció. Al mateix
temps son un coblectiu que s'incorpora amb dinamisme a les
ofertes culturáis i de üeure dirií;ides a tota la població.
L'incrcment del nivell d'instrucció de la població, motivat
per l'obligatorietat de l'escolaritiació fins ais catorze anys (setze a
partir del curs vinent). i l'augment del nombre de persones que
accedeixen a estudis secundaris i/o universitaris tan que el tipus
de demanda cultural i de lleure augmcnti quantitativament i
qualitativa, per exigencia cambé de l'administració.
El fet L[ue la plana del Baix Ter estigui situada en la Costa
Brava provoca, a causa del moviment turístic, un augment extraordinari de la població durant la temporada estival. Per exemple,
l'Estartic que conipta amb una població estable dVins 1.500 habitants pot acollir-ne durant l'estiu fins a 30.000. Aquest fenomen
exif;eix un necessari reajustament, i evidencment una ampliació
en l'oterta deis ser\'eis básics. El ílux de població d'estiu inílueix
moltíssini en el ritme habitual de la vida de la gent, fins al punt
L|ue es crea una realicat ben diversa de la resta de l'any.
Hem de teñir en compte que el nostre territori és Lina :ona
d'intercanvi i de pas, la nostra térra té una llarga tradició en
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UBASP Toiioella Oe
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SANITAT

A B S TortMlla Oe Manigij
A Q 5 LaBisbal
A B S Camalleta
A B S Sarna
ConsulWFi Municipal de País
ConsuHoFi Mun Qe l'EíCala
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Aawiíat de coneixemcm de ÍVmtinn adret^aáa a nois i naics.
(Fundada MiLsBadia. ¡995).

Ek pavellons cslmnhts. ima necesshai ¡>CT a la ÍJL'IU deis pobles.
(PaveÜó de TcinTjeíííi).

riicollimcnt de perstincs provinents d'alcres cultures, cosn c|Lie
ens h;i cnriqíiit cuní ;i poblé i cns hii millonir cnni ;i persones. Especialment en els darrers anys, compnn'em una creixenc presencia de persones vingudes d'arreu d'Europa i d'Africa que generen
unes relacions incercuírurals, que son agents de canvi de les ofertes institucionals i de les demandes de la mateixa pohlació.
La plana del Baix Ter és una zona ecomiiiiicament afavorida,
amh una de les rendes per ciipita mes altes de tut Catalunya. La
pruficosa conjunció enrre ragriciikura. el curisme i el desenvolupament deis ser\'eis ha propiciat un ali ni\'ell de henestar.
Aquesta .situació ectmomica favorable ta que les demandes sociocuiturals siguin de mes nivell.
Un cop fet aquest retrat, passarem a caracteritzar els servéis
basics de la nostra zona, detallant graficament la seva discribució
a través de quatre mapes que ens servirán de base per fer-ne una
valorado general.

que els servéis teñen una distribució atomitsada. El mapa sanitari
n'és un exemple ciar. Per a una població d'aproximadament
22.000 hab. cenim en l'actualicat sis divisions sanitaries. Aquesta
fragmentació pot dificultar la coordinació i la unificació de criteris peí desenvolupament d'un treball en comú.
Si observem les divisions de cadascun deis diferents mapes,
veurem que aquesces no sempre coincideixen. Aqüestes coincidencies no es produeixen ni entre les diferents xarxes de serveis ni amb les tendéncies deis circuits naturals preexistents de
la població. Aqüestes divergéncies pro\'oquen confusió i desorientació al ciiitada.
D'aquesLs servéis basics n'hi ha tres: salut, ensenyament i
servéis socials que son responsabilitat directa de Tadministració.
Peí que fa ais servéis culturáis, les administracions locáis han assumit el compromís de procurar-los, tut i no ser-ne els
responsables únics.
Fa vine anys bi havia un buít total de servéis públics (només
n'existien de privats), amb i'adveniment de la democracia els
ajuntaments es van autoadjudicar, per sorc deis ciufadans, la responsabilitat de procurar els recursos socioculturáis necessaris.
Cadascuíi deis municipis lia respost segons les se\'es possibilitats a les peticions culturáis del seu poblé. Així, en els municipis
mes petits ban crear equipaments polivalents, deis quals n'hem
comptabilitzat 17 de diverses mides, usos i plantejauíents. Per la
seva banda els municipis mes grans s'ban procurar equipaments
per a usos mes específics, i per exemple, en tota la zona, només

Mapes descriptius deis servéis al Baix Ter
1. Servéis Socíals
2. Sanitat
3. Ensenyament
4- Servéis .sociociiltiirals-equipaments
La dispersió de la població en diversos nucli.s urbans marca la
pauta a seguir peí liesplegament deis servéis, entenent amb aixo
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hi ohsen'em un teatre i un cinema niunicipals. Curiosament, son
practicament inexiscents els equipíinencs culruraís i de lleure de
titularitat privada amb un carácter marcadamenc social.
Perspectives de futur
Després de valorar tots els aspectes que fins ara us hem presentar, el que ens resta és plantejar-vos tota una serie de raonaments que des del nostre punt de vista s'haurien de teñir en
compte per planificacions futurcs en el nostre territori.
Sense un precís coneixement de la reaiitat és impossible fer
una planificació adequada. Per tant, per qualsevol cipus d'activitat que suposi una actuació futura sera indispensable basar-se en
fets objectivables.
Pensem que els planificadors sovint s'obliden d'aquesca premissa; aixf poden arribar a confeccionar projectes ccoricament
perfectes, pero de difícil aplicació a la nostra rc.ilitat. Les planificacions globals dtfícilment poden coincidir amb Íes necessitats
reals de la pnblació, basicament perqué aquesta és dinámica i
canviant. Aixo ens porta a pensar que és essencial que les administracions locáis, com a ens mes propers al ciutadá, participin
en la planificació deis servéis de manera decisiva i vinculant.
Si aqüestes ¡dees les apliqucm a la reaiitat de la plana del
Baix Ter, considerem del toe indispensable que els nostres ajuntaments treballin de manera conjunta, que unifiquin criteris
d'actuació i que siguin capados de generar noves idees per establir projecres de futur comuns.
Cal recordar que els recursos economics disponibles son limitats i que, per tant, cal educar-nos en politiques de cooperació i
solidaritat intermunicipals. Aquesta coMaboració s'ha de plantejar cap a Fobtenció del benefici comú, pero al mateix temps
sense perdre la perspectiva de la identitat de cada municipi, ans
al contrari. cal refor^ar-la.
Cal que recuperem la tradició del concepte del "bon veí»
tan propi de la nostra Cerra, que consisteix en el treball comú peí
guany comú. Aquesta actitud afavorira el progrés i la prosperitat
de tots plegats. Només d'aquesta manera es pot aconseguir una

Cadíi cii|> mes ^cni s'njiíiUti per tirar cnduvaní activitats cukurah.
(Trabada de /)iiiitfiírí.'s),
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racionaiirzació i una optimització deis servéis i béns públics i
s'eviten duplicitats innecessaries.
Un cop arribats a aquesta entesa cal que els responsables municipals passin a l'acció directa. Per aixo els cal identificar els
agents sociocukurals del seu territori i les seves tendéncies i actituds. La col-laboració entre els responsables polítics i els agents
socials és básica perqué qualsevol actuació sobre el territori tingui éxit, i és Túnica manera d'establir una relació de sinergia
entre els membres participanrs.
Les administracions hauran d'afavorir la creació d'una xarxa
d'agents socials per tal de no perdre contacte amb la reaiitat i,
dones, ser capagos de poder actuar d'acord a qualsevol canvi que
s'bi produeixi.
Voldríem recuperar la idea sobre la poca participació del sector pri\'at en la prestació de servéis socioculturals d'interés general. Pensem que seria oportú que la iniciativa privada crees equipaments o iniciatives d'aquest ámbit per poder ampliar l'oíerta
existent i perqué obriria una via a la redistribució de capital públic. La fórmula del patrocini o de! mecenatge, o el plantejament
de convenís entre sector públic i privar podria ser molt beneficios pet a la promoció del lleure i la cultura.
Valorant tots els pros i els contrcs pensem que la situació general és positiva, pero és millorable. Es evident que els darrers
quinie anys ban canviat la fesomia deis servéis públics, pero no
podem pensar que la íeina ja está feta. Ara ens enfrontem amb
un nou repte, el d'aconseguir que aquests servéis siguin els millors i que siguin accessibles a tots els ciutadans.
Pero no podem oblidar que els recursos son "faves comptades» i que per aconseguir aquests objeccius les institución^ publiques, el sector privat i els agents socials han d'avenir-se per obtenir el máxim de beneficis comuns per millorar dia a dia la nostra
societat.
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