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ADREÇA DE L’INSTITUT*
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Pilar Juanhuix / Natàlia Marquès / Joan Vila

Títol de l’article de periodisme de dades*
Fons FEDER al Consorci de Vies Verdes de Girona

Article de periodisme de dades*

En aquest informe analitzarem a grans trets els fons FEDER destinats a les vies verdes catalanes.
Concretament les de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, Ajuntament de Sabadell, Ajuntament de
Palafrugell, Diputació de Barcelona, Ajuntament d’Olot, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú, Ajuntament de Barberà del Vallès, Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Ajuntament de Lleida,
Consell Comarcal del Baix Ebre, Consell Generau d’Aran, Consell Comarcal del Gironès, Ajuntament del
Vendrell i el Consorci de les Vies Verdes de Girona.
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El disseny de les Vies Verdes optimitza els avantatges qualitatius dels traçats ferroviaris. Això proporciona a
les Vies Verdes un grau màxim de facilitat i comoditat. No cal un esforç físic per recórrer-les. Proporciona
un nivell de seguretat elevat, ja que està allunyat de les carreteres. Les vies verdes ofereixen l’oportunitat
de descobrir la riquesa cultural, històrica i paisatgística d’aquestes terres, a peu o a cop de pedal. La
geografia del terreny i la gran varietat de paisatges fan d’aquesta zona un espai idoni per la pràctica del
cicloturisme i el senderisme.
Els fons FEDER “El Fons Europeu de Desenvolupament Regional” és el fons que finança actuacions
adreçades a promoure el creixement i l'ocupació com també la cooperació territorial europea amb la
finalitat de reforçar la cohesió econòmica, social i territorial amb el propòsit de corregir els principals
desequilibris regionals de la UE.
Es tracta de fons gestionats directament per les administracions públiques (central, autonòmica i local)
gràcies a un contingent de fons assignat a priori per realitzar projectes als territoris respectius.
Pel que fa als percentatges de diners aportats a les institucions veiem que la part més important és la del
Consorci de les Vies Verdes amb un 39,34% de la subvenció. També és destacable la subvenció rebuda per
la Diputació de Barcelona que és d’un 13,30%, l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha rebut un 2,28% de
subvenció, l'Ajuntament de Sabadell un 6,58%, l'Ajuntament de Palafrugell un 2,87%, l'Ajuntament d'Olot
un 3,04%, l'Ajuntament de Mataró un 4,69%, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú un 8,53%, l'Ajuntament
de Barberà del Vallès un 7%, l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès un 1,47%, l'Ajuntament de Lleida un
2,02%, el Consell Comarcal del Baix Ebre un 2,43%, el Conselh Generau d'Aran un 1,79%, el Consell
Comarcal del Gironès un 2,52% i l'Ajuntament del Vendrell un 2,14%.
En relació amb els imports la subvenció del FEDER al Consorci de Vies Verdes, és de 318.713,43€ per a
Platja d’Aro i Sant Antoni de Calonge, 241.765,37€ per all Mallol i Sant Esteve d’en Bas, 781.235,82€ per a
Sant Joan de les Abadesses fins a la Vall de Bianya, 457.902,80€ per a Celrà a Girona, 351.510,61€ per a Vall
del Ter i la Vall del Llémena, 545.269,99€ per a Aiguaviva amb Vilablareix i amb l’Aeroport de Girona,
750.000,00€ per a Cassà de la Selva.
Totes les regions europees es beneficien del Fons Europeu. Tanmateix el nivell depèn del nivell del
desenvolupament de cada lloc. Les regions més desenvolupades amb un PIB superior al 90% de la mitjana
europea, com és el cas de Catalunya, reben un 50% del finançament total, tal com hem pogut comprovar
en els pressupostos de les vies verdes que hem estudiat.
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Imatge descriptiva de l’article de periodisme de dades*

Títol de la imatge descriptiva de l’article de periodisme de dades*
Fons FEDER destinats a Vies Verdes catalanes

Font de la imatge descriptiva de l’article de periodisme de dades*
Elaboració de dades de la Generalitat
Elaboració de dades del Consorci Vies Verdes
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GRÀFIC/INFOGRAFIA 1 (imatge destacada)* - CANVA.COM
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Títol del gràfic/infografia 1*

Vies verdes catalanes finançades amb fons FEDER

Font del gràfic/infografia 1*
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=863381&language=ca_ES

GRÀFIC/INFOGRAFIA 2*
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Títol del gràfic/infografia 2*
Fons FEDER destinats a Vies Verdes de Girona

Font del gràfic/infografia 2*
https://www.viesverdes.cat/noticies_actualitat/un-ajut-feder-permetra-el-desenvolupament-de-set-rutes-ciclables-prop-de-vies-verdes/

ENLLAÇ a la infografia dinàmica/interactiva 1 – INFOGRAM*
https://infogram.com/timeline-light-dashboard-1hmr6gzrw7do2nl

CODI D’INCRUSTACIÓ de la infografia dinàmica/interactiva 1*
<div class="infogram-embed" data-id="db093d1d-20be-4db7-9f65-f938387af432" data-type="interactive"
data-title="Timeline Light Dashboard"></div><script>!function(e,i,n,s){var
t="InfogramEmbeds",d=e.getElementsByTagName("script")[0];if(window[t]&&window[t].initialized)windo
w[t].process&&window[t].process();else if(!e.getElementById(n)){var
o=e.createElement("script");o.async=1,o.id=n,o.src="https://e.infogram.com/js/dist/embed-loadermin.js",d.parentNode.insertBefore(o,d)}}(document,0,"infogram-async");</script><div style="padding:8px
0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;textalign:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px"><a href="https://infogram.com/db093d1d20be-4db7-9f65-f938387af432" style="color:#989898!important;text-decoration:none!important;"
target="_blank">Timeline Light Dashboard</a><br><a href="https://infogram.com"
style="color:#989898!important;text-decoration:none!important;" target="_blank"
rel="nofollow">Infogram</a></div>
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