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Torroella, Gualta i Ullà impulsen un
projecte mancomunat per recuperar
l'espai fluvial del Ter

L’alcalde escriu:
«Gestionem les finances
de l’Ajuntament amb
seny i sentit comú, però
malgrat la contenció, no
oblidem les inversions i
el suport als que més ho
necessiten.»

I també:
> El govern continuarà
treballant per contenir la
despesa el 2010
> Campanya promocional
«Torroella-l’Estartit,
l’essència de l’Empordà»

Ajuntament de
Torroella de Montgrí
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Editorial
Aquest mandat estarà marcat, i així es recordarà, per la
crisi. Atesa la situació, les persones que durant aquest període hem tingut responsabilitats a l'administració pública
hem hagut de prioritzar, més que mai, tot allò que fa referència a aspectes econòmics. En conjunt, tots plegats hem
tingut ben clar que, en un moment de dificultats com l'actual, les administracions havíem de tenir un paper actiu i
havíem d’articular mecanismes per atenuar la crisi. En
aquest període, doncs, el volum d'inversions públiques ha
estat molt elevat, amb l'objectiu de compensar la davallada
del sector de la construcció. D'altra banda, des del govern
dels estats s’han fet grans operacions per injectar capital al
sistema financer i evitar un col·lapse que hagués estat de
magnituds difícils d'imaginar, perquè fins ara, no ens havíem trobat en una situació com aquesta.
A Torroella, òbviament, els efectes de la crisi també s'han
deixat notar i, malauradament, hi ha famílies que ho estan
passant malament. L'Ajuntament també ha patit les conseqüències, ja que el volum d'ingressos que tenia fins ara, via
impostos i taxes, s'ha reduït de manera dràstica. Això ens
ha obligat a actuar per fer front a la nova situació. En
aquest sentit, els pressupostos han estat una eina fonamental per reflectir el conjunt de mesures que hem posat
en marxa i, per tant, han estat profundament pensats i treballats. Crec que la voluntat de l'equip de govern ha estat
valenta perquè, paral·lelament a contenir i racionalitzar la
despesa, ha volgut tirar endavant molt projectes orientats
a dinamitzar el municipi, sense oblidar els ajuts directes a
aquells que pitjor ho estan passant.
Els pressupostos per al 2010, que vam aprovar definitivament el 10 de desembre, són un reflex d'aquesta voluntat
de lideratge i compromís amb el municipi. Estaran marcats
per la política de contenció, planificació a curt i llarg termini, i racionalització de la despesa que es va iniciar el 2008
amb l'objectiu de fer front al nou context econòmic. Els
ingressos derivats de la construcció (ICIO i plusvàlues) han
continuat a la baixa, amb la qual cosa l'escenari que s'ha
definit per al 2010 continua en la mateixa línia i és igual de
realista. També s'ha tingut en compte la davallada dels
ingressos provinents de l'Estat, que s'han xifrat en uns
400.000 euros, per bé que una bona part poden quedar
compensats pel nou Fons Estatal d’Inversió Local.
El 2010 mantindrem la mateixa línia de contenció, que en
bona part s'ha fonamentat amb un ajust d'entre un 5 i un
10 per cent en despesa corrent del dia a dia, sense que això
hagi fet minvar ni la capacitat d'inversió ni les partides que
fan referència a aspectes socials. També s'ha fet un gran
esforç per aconseguir recursos externs via subvencions o
finançament en condicions avantatjoses.
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Josep Maria Rufí i Pagès. Alcalde

«Estem gestionant les
finances de l’Ajuntament
amb seny i sentit comú,
però malgrat la contenció
de la despesa, no oblidem
les inversions i el suport als
que més ho necessiten.»
Pel que fa a les inversions, prioritzarem les que permetin
millorar la qualitat de vida i siguin elements de dinamització econòmica. En aquest àmbit, cal destacar que s'iniciaran les obres de l'Espai Ter i l'arxiu municipal, dues de les
grans inversions d'aquest mandat. Les partides reservades a
les dues obres són d'1,1 milions d'euros i de 600.000 euros,
respectivament. També executarem la 2a anualitat de la
millora de l'espai fluvial del Ter (108.000 euros), la millora
del carrer Verges (269.000), l'adequació del pàrquing del
Lledoner i la nova estació d'autobusos (200.000 euros).
Continuarem fent un important esforç en reposició
(500.000 euros), enllumenat, via pública, mobiliari urbà,
asfaltatge, etc. Destinarem 152.000 euros a projectes tècnics, entre els quals hi ha el Pla d'Actuació Urbanística
Municipal. També preveiem l'anualitat del Pla de clavegueram (26.000 euros) i el projecte pel Pla de barris del nucli
antic de Torroella.Els pressupostos, a més, preveuen contenir la despesa de personal, la despesa en béns i serveis
corrents i les subvencions. Hi ha hagut racionalització en
tots els àmbits de la despesa corrent, però sense fer cap
retallada dràstica a les diferents àrees, des d'on s'és molt
estricte en relació amb la disciplina pressupostària.
Estic convençut que el 2010 representarà el punt d’inflexió
d’aquesta situació i encetarem el camí de la recuperació,
que podria ser lenta, però constant. En aquest sentit, aprofito per distijar-vos, de tot cor, un molt bon any nou.
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Medi Ambient

Torroella, Gualta i Ullà impulsen
un projecte mancomunat per
recuper l'espai fluvial del Ter
Els ajuntaments de Torroella de Montgrí,
Gualta i Ullà executaran el primer semestre de
2010 un ambiciós projecte per recuperar
l'estat ecològic del Ter. La iniciativa conjunta,
que comportarà una inversió de 370.000
euros, és un exemple de col·laboració
supramunicipal, imprescindible per a una
bona gestió del territori.
> Els alcaldes de Torroella, Ullà i Gualta, Josep Maria
Rufí, Josep López i Albert Bosch, respectivament, van
signar el 29 d’octubre un conveni de col·laboració per
executar el projecte de millora de l’espai fluvial del Baix
Ter. Aquest projecte té com a objectiu desenvolupar
diferents actuacions que permetin aconseguir un bon
estat ecològic del riu i incidir en la conscienciació de la
població, atès que és un espai molt humanitzat.

D’esquerra a dreta, Josep López, alcalde d’Ullà; Josep Maria
Rufí, alcalde de Torroella de Montgrí i Albert Bosch, alcalde de
Gualta, durant la signatura del conveni, que es va fer l’antic saló
de plens del nostre Ajuntament.

260.000 euros al projecte, que es realitzarà mitjançant
la contractació de persones que formen part de col·lectius desfavorits. D’altra banda, els ajuntaments també
han demanat una subvenció a l’Agència Catalana de
l’Aigua. Precisament, els criteris mediambientals i tècnics seguits en l’elaboració del projecte són els que
determina aquest organisme.

Les principals actuacions consistiran en eliminar els
abocaments incontrolats, eradicar les espècies vegetals
invasores, recuperar el bosc de ribera, incrementar el
valor lúdic de l'espai fluvial en les zones més properes
als nuclis urbans i reforçar la sensibilització ciutadana.
Els treballs comportaran una inversió de prop de
370.000 euros i s'iniciaran a primers de 2010, amb la
intenció que estiguin enllestits el mes de juny. La
Fundació La Caixa, a través de l’Obra Social, aportarà

Els tres alcaldes s’han mostrat molt satisfets pel desenvolupament del projecte i han destacat aquesta iniciativa com un exemple de bona col·laboració entre municipis. Han coincidit, a més, que servirà, no només per
recuperar mediambientalment el riu, sinó també per
apropar-lo més a la població.

Hisenda Municipal

El govern continuarà treballant per contenir i racionalitzar la despesa el 2010
> El pressupost per al 2010 continuarà marcat per la
política de contenció, planificació a curt i llarg termini,
i racionalització de la despesa que es va iniciar el 2008
amb l'objectiu de fer front al nou context econòmic. El
pressupost, aprovat definitivament el 10 de desembre,
puja a 17.971.258 euros. Tot i el context i l'esforç de
realisme financer fet per l'equip de govern, es manté
una elevada capacitat inversora —3 milions d'euros— i
es garanteix el mateix import que el 2009 en totes les
partides vinculades a serveis a les persones, com cultura, festes, promoció econòmica, esports, educació o
acció social. El tancament dels dos darrers pressupostos
constaten que les previsions realistes van ser correctes
perquè no s'han produït desajustos. Això ha situat la
hisenda municipal en una bona situació per afrontar el
2010 amb suficients garanties per mantenir un bon
nivell inversor i de serveis al ciutadà.
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PRESSUPOST INGRESSOS 2010
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
TOTAL

I
II
III
IV
V
VII
IX

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
PASSIUS FINANCERS

6.571.000
300.000
4.996.660
3.031.768
275.030
1.101.000
1.695.800
17.971.258

PRESSUPOST DESPESES 2010
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
TOTAL
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I
II
III
IV
VI
IX

DESPESES DE PERSONAL
BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INVERSIONS
PASSIUS FINANCERS

6.633.184
6.250.750
180.000
1.046.000
3.038.000
823.323
17.971.258
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Promoció econòmica

Torroella-l’Estartit, l’essència de l’Empordà
L'Ajuntament ha posat en marxa una campanya promocional que, sota el lema genèric de "Torroella-l'Estartit,
l'essència de l'Empordà, vol reforçar el coneixement
extern del nostre municipi amb l'objectiu d'atreure més
visitants i dinamitzar el comerç i el turisme.
La iniciativa es va presentar públicament durant la Fira
de Sant Andreu en un estand al recinte firal on s'explicava detalladament el procés gràfic que ha portat a la
concepció de la imatge gràfica de la campanya i es presentaven alguns dels seus productes promocionals.
El lema apel·la al fet que el municipi ocupa una posició
de centralitat en el territori que configuren l'Alt i el Baix
Empordà, i que té tots aquells valors tangibles i intangibles del concepte Empordà, tant des del punt de vista
paisatgístic com turístic, comercial o cultural. El lema es
reforça amb un símbol que representa un cor construït
amb empremtes dactilars.
La iniciativa es portarà a terme fins l'abril de 2011. Al
llarg d'aquests mesos, es faran diverses accions comu-

nicatives, especialment en mitjans de comunicació d'abast
superior al comarcal, orientades al mercat català i francès
(sud de França). D'altra banda, es crearan productes de merchandising, una pàgina web, etc...

616a Fira de Sant Andreu

A l’esquerra, un moment de la inauguració. D’esquerra a dreta, Joan Margall, primer tinent d’alcalde; Josep Maria Rufí, alcalde; Jordi
Martinoy, delegat del govern; Dolors Bassa, regidora de Promoció Econòmica i Josep Guix, delegat d’Acció Rural. Al centre, exhibició
d’escultures de fruita, de Judit Comes (Frutart). A la dreta, el pastor basc Mikel Aizpurua, guanyador del Concurs de Gossos d’Atura.

La Fira de Sant Andreu manté una gran vitalitat malgrat el context de crisi
> El 28 i 29 de novembre vam celebrar la 616a Fira Agrícola, Ramadera i Comercial de Sant Andreu, una edició que
va estar marcada per una elevada participació en tots els àmbits expositius, malgrat el context de crisi econòmica
actual. El nombre de sol·licituds per participar aquest any ha estat molt elevat. Això, segons la regidora de Promoció
econòmica, Dolors Bassa, demostra que el sector empresarial i comercial considera la fira com una oportunitat per
donar a conèixer els seus productes i que aquesta confiança és el resultat de la bona reputació que la fira ha anat
acumulant al llarg dels anys. També va destacar el fet que dels 60 expositors de la carpa comercial, 23 eren empreses del municipi, una xifra més elevada que altres anys, la qual cosa també cal valorar molt positivament. D’altra
banda, també es va registrar una multitudinària afluència de visitants, fet que referma el gran interès que té una de
les principals fires multisectorials de les comarques gironines.
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Equipaments

Patrimoni

Nova nau per a la brigada municipal

Restaurem l’emblemàtic rellotge de
sol de la plaça de la Vila de Torroella

> El novembre es va completar la construcció de l’estructura de la nova nau per a la brigada municipal, que
s’ha emplaçat en un terreny del polígon industrial de
titularitat municipal. Tot i que no s’ha completat totalment l’obra, perquè encara resten instal·lacions interiors, ja s’ha començat a utilitzar com a magatzem.
Aquest equipament s’havia fet del tot necessari ja que
les actuals instal·lacions de l’antic escorxador són insuficients i hauran d’anar a terra perquè estan afectades
pel giratori que preveu el Pla General a l’accés al nucli
urbà de Torroella.

> L'Ajuntament ha restaurat l'emblemàtic rellotge de
sol del segle XVIII que hi ha en una de les façanes de la
plaça de la Vila. Es tracta d'una peça de gran valor simbòlic i artístic que els darrers anys havia perdut el color.
Només s’hi observaven els relleus treballats a l'arrebossat. Això feia que quedés totalment deslluït i perdés la
força que tenia en el conjunt de la plaça. La intervenció
que s'hi ha practicat ha permès recuperar els colors de
l'any 1725, data de construcció del rellotge, segons
figura en una inscripció.

Cultura

Instal·lem un conjunt escultòric de Marc Alós a la plaça del port de l’Estartit
Mural a la biblioteca Pere Blasi
D’altra banda, Marc Alós ha cedit al municipi una peça
de grans dimensions que la setmana passada es va
col·locar a la biblioteca municipal Pere Blasi. En aquest
cas, es tracta d’un mural de 3,3 metres de llargada per
65 centímetres d’amplada, fet amb refractari blanc i
vidre reciclat acolorit, cuit a 1260ºC. El mural representa una panoràmica del massís del Montgrí vist des de la
plana de Pals.

> L’Ajuntament ha instal·lat a la plaça del port de
l’Estartit un conjunt escultòric format per 6 peces de
l’artista local Marc Alós. L’obra porta per títol «Banc de
peixos» i està composta per peces mòbils que es mouen
amb el vent, simulant els corrents marins. Cada peix fa
2 m de llarg per 1 m d’amplada i se sustenta en pals
metàl·lics de 2,2 i 2,4 m. Alós també ha tingut en
compte la integració del conjunt escultòric en l’entorn i
el fet que no comporti molèsties als veïns.
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Urbanisme

Equipaments

2a i 3a fase dels carrers de l’Estartit

Construcció del nou tanatori

> A primers de novembre va començar la remodelació dels
carrers Eivissa, Roma, Pintor Mascort, Roca Maura, Església
i Víctor Concas de l’Estartit. L'obra millorarà els serveis i la
imatge de la via pública en un àmbit que presentava dèficits importants en serveis com el clavegueram, l'aigua o l'enllumenat -molt desfasats-, i un ferm en mal estat.

> L'1 d'octubre es va posar la primera pedra del nou
tanatori municipal, que entrarà en servei la primavera
de 2010. És un equipament molt necessari per apropar
el servei a la població i evitar els desplaçaments que han
de fer actualment familiars i amics en els difícils
moments de comiat dels nostres éssers estimats.

Sarfa recupera la parada de l’Hospital de Palamós
La companyia de transport públic Sarfa ha recuperat, a partir de l’1 de desembre, la parada de l’Hospital de
Palamós. Des de l’Ajuntament havíem insistit en nombroses ocasions per tal que s’oferís aquesta opció als
usuaris de la línia, atès que la majoria de desplaçaments a aquesta població es fan, principalment, per anar al
centre mèdic de referència de la comarca. La millora representarà un gran avantatge, sobretot per a les persones grans, perquè incrementaran, així, el seu grau d’autonomia.
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Les VII Beques Joan Torró i
Cabratosa ja tenen guanyadors
El passat 4 de desembre es va reunir el jurat de les
Beques Joan Torró i Cabratosa. Desprès d'una deliberació difícil es va decidir atorgar el premi, en modalitat de
ciències socials, al treball titulat «Estudi de la forma
urbana de Torroella de Montgrí» de Carlos Bitrián Varea
i Maria Campos Piera i, en la modalitat de ciències naturals, al treball «Estudi de la població de dofí mular
(Tursiops truncatus) al voltant de l'Àrea Protegida de les
Illes Medes mitjançant l'ús de tècniques d'acústica passiva (T-PODs)», de Carla Álvarez Chicote. El jurat ha
valorat molt positivament que s'hagin presentat 19 treballs i que tots siguin d'una qualitat molt elevada.

El pessebre de Can Quintana

IV Jornada de Política Internacional
«Les nacions sense estat. El cas
d'Escòcia»

Hi ha possibilitats, al segle XXI, de crear nous estats dins
la UE? Tindrien viabilitat econòmica? Serien acceptats
per la comunitat internacional? El govern d'Escòcia planeja realitzar un referèndum sobre la independència
aquest 2010. Analitzarem amb un grup d'experts
aquest cas i les repercussions que pot tenir.

Una de les tradicions més arrelades del Nadal i més difoses als països mediterranis és la del pessebre. La molsa,
el suro, els troncs, juntament amb el naixement, els pastors i el caganer formen part de la nostra identitat.
Alguns sabien que en Josep Mir, de Llabià, cada Nadal,
en muntava d’espectaculars a casa seva, per això l’hem
convidat a fer-ne un al museu. D'aquesta manera
tothom podrà gaudir del magnífic treball d'un pagès
que per aquestes dates es converteix en pessebrista i en
un gran artista.

Equipaments

Equipaments

Enderroc de Can Mach

Pavimentació de la Plaça Jacques Cousteau

> El 9 de desembre van començar els treballs d’enderroc de l’antic magatzem de Can Mach. L’espai que ocupava es destinarà a la construcció del nou edifi de serveis i arxiu municipal, que podria estar operatiu a primers del 2011.

> L’Ajuntament ha pavimentat la plaça Jacques
Cousteau de l’Estartit amb l’objectiu de millorar-ne el
seu aspecte general i facilitar-ne les tasques de manteniment. S’han conservat les dues zones de petanca i
s’ha col·locat paviment tou a la zona de jocs infantils.

Dissabte 20 de febrer, al matí
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MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES

IM NÚM. 141 · DESEMBRE DE 2009

FESTA DE REIS
Dimarts, 5 de gener
Cavalcada de Ses Majestats
els Tres Reis d'Orient
19.15 h Torroella de Montgrí
Xocolatada popular. Focs i arribada
amb barca dels Tres Reis d’Orient
1 9.30 h L ’Estartit

Serveis municipals
Ajuntament
fax

Centre de Serveis de l'Estartit

fax

Oficina de Turisme

fax

Àrea de Cultura

fax

Recaptació municipal
Serveis Socials
Promoció Econòmica i Comerç
Pavelló poliesportiu
Punt Klau
Ràdio Montgrí
Oficina de Català
Servei de Control de Mosquits
Deixalleria i neteja
Llar de jubilats de l'Estartit
Llar de jubilats de Torroella de Montgrí

972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
900
972
972

75
75
76
75
75
75
75
75
75
75
76
75
76
75
75
75
75
72
75
75

88
81
02
25
25
19
17
73
74
81
00
51
07
73
74
73
96
06
00
88

09
12
36
33
15
10
49
01
37
12
29
81
04
01
14
01
43
78
08
20

Urgències i Sanitat
Policia Local
Urgències
Urgències mèdiques
Consultori mèdic Torroella
- per concertar cita prèvia
Consultori mèdic l'Estartit
Ambulàncies
Mossos d’Esquadra
Bombers
Centre d’Emergències de Catalunya
GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas)

972 75 01 49
fax 972 75 11 57
092
972 60 00 03
972 76 11 01
972 60 92 22
972 75 00 63
972 30 00 23
088
972 75 00 75
112
972 75 11 36

Equipaments docents
Escola bressol Mar i Cel
Escola Portitxol
Col·legi Guillem de Montgrí
IES Montgrí
Escola de Música
Escola d'Adults
Llar d’infants Petit Montgrí
Col·legi Sant Gabriel
Escola bressol Els Petits

972
972
972
972
972
972
972
972
972

75
75
75
75
76
75
75
75
75

19
14
72
92
00
51
92
84
82

17
47
72
42
87
44
72
16
23

972
972
972
972
fax 972

75
75
75
75
75

99
02
78
51
51

19
17
53
80
82

Biblioteca municipal de Torroella Pere Blasi
Biblioteca municipal de l'Estartit
Cinema Montgrí
Museu de la Mediterrània-Can Quintana

Amb la col·laboració de:

Agenda 21

Ajuntament de
Torroella de Montgrí

Dipòsit legal GI-112-1985

Equipaments culturals

