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Detall d’una de les franges de prevenció d’incendis forestals que s’han fet a les urbanitzacions amb més risc.

L’Ajuntament extrema les
mesures de prevenció d’incendis
al massís del Montgrí
L’alcalde escriu:

«La principal estratègia per combatre els
incendis forestals passa per la correcta gestió
del territori i la sensibilització ciutadana.»
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S’incrementen el nombre de
places d’aparcament públic a
Torroella

L’Ajuntament remodelarà la
plaça dels Dolors i la
reforçarà com a zona vianants

Entra en servei el nou tanatori municipal, un equipament
molt esperat

Josep Maria Rufí i Pagès
Alcalde

Tothom té ben present, encara,
aquell fatídic 26 de setembre de
2004 quan les flames van devastar
prop de 700 hectàrees del Montgrí.
Amb aquella gran columna de fum,
visible des de bona part de
l’Empordà, es perdia lentament
una part molt emblemàtica del
nostre paisatge
Per bé que els incendis, malauradament, no són fenòmens
estranys en les nostres latituds, el
cert és que a partir d’aleshores
vam constatar la necessitat d’extremar al màxim les mesures de
prevenció. Les administracions
podem fer poc per evitar-los,
perquè com bé sabem, rere la
majoria d’incendis hi ha la mà de
l’home. Amb tot, sí podem posar
en marxa mesures concretes que
permetin a l’ecosistema ser més
resistent i facilitar tot l’operatiu
d’extinció un cop s’ha iniciat el foc.
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Des de l’equip de govern hem
engegat diferents actuacions orientades a combatre els incendis. La
principal estratègia entenem que
passa per la gestió. Hem de tenir
en compte que el Montgrí, a diferència d’altres espais naturals, és
pràcticament tot de titularitat
municipal. Això implica més de
responsabilitat per a l’Ajuntament,
però també ens dóna més agilitat a
l’hora de posar en marxa projectes,
un fet que hem de saber utilitzar al
nostre favor.

«Aquest mandat estem destinant molts esforços a la
prevenció d’incendis al
Montgrí. La principal estratègia per combatre’ls
passa per la gestió i la sensibilització ciutadana.»
El darrer any han coincidit en el
temps diferents iniciatives que són
el resultat d’aquesta gestió i que
estic convençut esdevindran eines
útils per minimitzar riscos.
En poc temps s’ha fet moltíssima
feina. Hem executat actuacions
directes sobre el territori, com
l’obertura de zones de pastura,
línies de defensa i franges de protecció a les urbanitzacions i càmpings més propers a la massa forestal, però també hem aprovat una
ordenança que obliga els propietaris de parcel·les buides a man-

«El parc natural comportarà
més
recursos
econòmics i humans per
a la gestió del territori.
Serà, doncs, un instrument que donarà més
qualitat al paisatge i
una eina al servei de la
dinamització econòmica
del municipi.»
tenir-les netes reduir el risc d’incendis. Des de l’Ajuntament, a
més, col·laborem estretament amb
l’ADF i la Societat de Caçadors, així
com amb la Diputació, que un any
més, assumirà el cost de l’operatiu
de vigilància d’aquest estiu.

Totes aquestes iniciatives ajudaran
a minimitzar el risc, però tot plegat
seria insuficient si no comptéssim
amb la col·laboració ciutadana.
Crec que tothom, especialment
aquells que gaudim del nostre
paisatge, som conscients de la
seva fragilitat, però cal que
extremem totes les precaucions.
La importància del parc natural
Els torroellencs i estartidencs tenim
la sort de viure en un territori d’extraordinària bellesa, que cal protegir per molts motius. És un símbol
identitari, però esdevé, a més, un
element de dinamització econòmica. Hi ha pocs municipis que conjuguin una diversitat d’ecosistemes
tan gran —muntanya, riu, platja,
plana agrícola, aiguamolls, etc— i
això fa que cada cop ens visiti més
gent interessada pel paisatge.
Cal doncs, que extremem els nostres esforços a prevenir incendis,
però també a mantenir ben vius els
valors naturals de cadascun dels
ecosistemes. En aquesta tasca
comptarem amb un eina molt valuosa que serà la del parc natural,
que des del 23 de juny ja és una
realitat. La declaració representarà
més recursos tan econòmics com
humans per portar a terme una
tasca que, fins ara, podríem dir,
féiem sols des de l’Ajuntament. El
parc, doncs, donarà més qualitat al
nostre territori i serà una eina al
servei del progres econòmic local.

Prevenció d’incendis forestals

L’Ajuntament extrema les mesures de
prevenció d’incendis al massís del Montgrí
El Montgrí, per les seves característiques naturals, és
especialment vulnerable i
sensible als incendis forestals. L’Ajuntament n’és
plenament conscient i destina molts recursos a tot allò
que fa referència a tasques
de prevenció. Aquest any
s’ha fet un gran esfoç i s’hi
han desenvolupat diferents
projectes que representen
una inversió d’uns 100.000
euros.
Nova zona de pastura
S’ha obert a la zona de la Mala
Terra i té 3’8 ha. Servirà de línia de
defensa i afavorirà l’arbrat dispers.
S’han descobert de garrigar dos
aixarts que podrien ser conreus per
afavorir la fauna.
Línies de defensa a pistes
S’han netejat de sotabosc les
línies de defensa de les pistes de
Palau, mas Sec i Transversal. En
total, 7 quilòmetres de pista.
Franges perimetrals de protecció:
S’ha actuat en els sectors de més
risc: Torre Gran, Torre Vella, Coll

d’en Tallans i els càmpings Estartit,
Castell Montgrí i Neus. Resta pendent Torre Moratxa i el Càmping
Montgó. Els propietaris han assumit el cost dels treballs.

Millorar l’accessibilitat
S’ha arranjat la pista que dóna
accés a l’aixart d’en Pi per millorar
l’accés al sector oest de la
muntanya.

Vigilància
S’han contractat 3 vigilants durant
temporada d’alt risc. Treballaran 8
hores diàries i disposaran d’un
vehicle de l’ADF. El cost de l’operatiu l’assumeix la Diputació.

Ordenança municipal de solars
Va entrar en vigor el maig i ha permès requerir a molts propietaris
que netegin les seves parcel.les.
Això permet reduir el risc d’incendi
millora la salubritat i imatge.

Societat de Caçadors
S’ha contractat un guarda qualificat que treballarà tot l’any i també
farà tasques de prevenció.

Coordinació amb l’ADF
S’han fet trobades per preparar la
temporada i s’ha participat en simulacres a nivell de província.

Parc natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter

El Parc Natural ja és una realitat
El Parlament va aprovar la llei del parc
natural del Montgrí,
les illes Medes i el
Baix Ter el 14 de
maig i la declaració
va entrar en vigor el
23 de juny.

La Generalitat presentarà aviat el
decret per constiruir l'òrgan rector,
un ens de representació social i
institucional. Després es constituirà l'òrgan gestor, de perfil més
executiu. Els propers tràmits seran
la redacció del pla especial de protecció i el pla rector d’ús i gestió,
que s’han de fer abans de 3 anys.
El nostre municipi aporta el 55%
de la superfície del parc i acollirà la
seu central —en un edifici de nova
construcció— i el centre de documentació i d’interpretació, al
Museu de la Mediterrània.
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Via pública

L’Ajuntament incrementa notablement el
nombre de places d’aparcament a Torroella
Està generant noves places mitjançant els estacionaments en bateria i habilitarà nous pàrquings públics al voltant del nucli antic.
Més aparcaments públics
Tot plegat està vinculat a un pla
municipal d’aparcaments que permetrà habilitar a mig termini prop
de 500 noves places al voltant del
nucli antic. Aquestes sortiran de
diferents actuacions, entre les
quals hi ha la reordenació i millora
del pàrquing del Lledoner, que es
farà a partir de la primavera vinent.
A l’esquerra, els nous aparcaments en bateria del carrer Figueres. A la dreta, l’antic escorxador,
que s’enderrocarà aquesta tardor. El solar es condicionarà provisionalment com a aparcament.

L'Ajuntament està executant un pla
de millora de la seguretat viària i la
mobilitat per adaptar la situació del
municipi a les directrius del Servei
Català de Trànsit. En el marc
d'aquesta actuació s'està millorant
la senyalització, tan horitzontal
com vertical, i s'està prioritzant que
els carrers tinguin un sol sentit.
Això permet disminuir el risc d'accidents i incrementar les places d'a-

parcament, ja que on es pot per
l'amplada, s’habiliten aparcaments
en bateria. Amb aquest nou plantejament, hem guanyat 80 noves
places als carrers Figueres, Roser,
Tramuntana, Pep Ventura, Ronda
Pere Blasi i Passeig Vicenç Bou.
Paral·lelament, s'estan revisant els
guals, ja que molts no estan al dia.
Això permet guanyar places i posar
fi a greuges comparatius.

D’altra banda, aquest mes ha
entrat en servei un nou aparcament habilitat en un camp que
l’Ajuntament ha llogat al costat del
passeig del riu Ter.
L’altra gran bossa se situarà al sud,
al solar que quedarà lliure un cop
s’enderroqui l’antic escorxador,
actuació programada per a la tardor. Actualment la brigada municipal està enllestint el seu trasllat a
la nova nau del polígon industrial.

Urbanisme

Medi ambient

Remodelem la plaça dels Dolors

Nova imatge per al
tram baix del Ter

espai rellevant per la seva proximitat al nucli antic i comercial.
S’eliminarà l’illa central i s’ampliarà
la vorera que dóna a El Recer, que
ocuparà pràcticament dos terços
de la plaça.
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La propera tardor es portarà a
terme la remodelació de la plaça
dels Dolors, una obra que en millorarà la seva imatge i la reforçarà
com a espai preferent per a
vianants. El seu aspecte actual és
molt deficient, tot tractar-se d’un

Es deixarà un vial de circulació, es
mantindrà la zona de càrrega i
descàrrega i es crearà un aparcament per a minusvàlids i 8 motos.
Els dos pins, que malmeten el ferm
i ocasionen moltes molèsties als
veïns a causa dels estornells, es
retiraran. S’hi instal·laran dos nous
punts de llum, nou arbrat i mobiliari
urbà. L’obra té un pressupost de
155.000 euros.

La millora de l’espai fluvial del Ter
avança a bon ritme i ha transformat
l’aspecte que oferia el riu des de la
mota. La retirada de canyissars que
s’hi ha fet ens permet gaudir de la
bellesa del curs d’aigua sense
pràcticament cap obstacle.

Organització municipal

Els dos regidors de LEI renuncien
a les responsabilitats de govern
El primer tinent d’alcalde, Joan Margall,
assumeix la regidoria de Turisme i Platges
Els regidors Eduard Vila i Genís
Dalmau, del grup municipal del LEI,
van presentar el 7 de maig la seva
renúncia a qualsevol responsabilitat de govern de l'Ajuntament.
D'aquesta manera formalitzaven el
trencament de l'acord de mandat
que van signar el 5 de juliol de
2007 amb UPM i ERC, en funció
del qual Genís Dalmau assumia la
regidoria de Turisme i Platges.
Per bé que la incorporació del LEI
no era necessària per aconseguir la
majoria, el nou equip de govern van
decidir incorporar Dalmau perquè
es visualitzés la filosofia de la nova
etapa que volien iniciar al capdavant de l'Ajuntament.
També es creia important que
l'Estartit tingués un representant al
govern. D'altra banda, Eduard Vila,
era president del Consell Municipal
de l'Estartit, com a cap de la llista
més votada al nucli.

Els dos regidors del LEI van fonamentar la seva renúncia en el fet
que no s'hagi tramitat l'entitat
municipal descentralitzada (EMD) i
a la manca d'inversió prevista a
l'Estartit per al 2010. L'alcalde,
Josep Maria Rufí, va lamentar la
decisió perquè considera que ara
no es donen les condicions per tirar
endavant una EMD i perquè durant
tot el mandat s'ha fet un gran
esforç inversor a l'Estartit.
Canvis al cartipàs
La renúncia dels dos regidors ha
comportat una petita modificació
en el cartipàs. La regidoria de
Turisme i Platges ha estat delegada
al primer tinent d'alcalde, Joan
Margall (UPM), mentre que les
competències que tenia Eduard
Vila en llicències d'ocupació de via
pública i d'activitats; així com les de
Seguretat Ciutadana i guals, han
estat delegades a Caterina Matas i
Ramon Moreno, respectivament.

Reforçar el territori
i la cultura com a
recurs turístic
L’alcalde, Josep Maria Rufí (ERC),
ha assenyalat que Turisme és una
àrea estratègica per les implicacions socials i econòmiques que té,
i que el el canvi al capdavant de la
regidoria no serà únicament de
persona, sinó que anirà acompanyat d’un replantejament de
certs aspectes de la gestió, amb
l’objectiu d’avançar cap a un model
que reforci la destinació Torroellal’Estartit-Illes Medes com un tot,
més enllà de la tradicional oferta
de sol i platja, a la qual no s’hi vol
renunciar, i que actualment té uns
serveis associats molt competitius i
de gran qualitat.
S’incidirà especialment en reforçar
el patrimoni cultural i el territori
com a actius turístics. Per bé que ja
s’està fent, es considera necessari
posar-hi més èmfasi aprofitant els
recursos de què ja es disposen, i
també planificant amb rigorositat la
incidència que tindrà el Parc
Natural del Montgrí, les Illes Medes
i el Baix Ter com a eina de desenvolupament turístic i econòmic.

Urbanisme

El passeig del Molinet es
reobrirà el juliol i agost
L’Ajuntament no vol
renunciar a l’interès
turístic i al valor simbòlic d’aquest emblemàtic punt de
l’Estartit, tancat des
del 2001 pel risc
d’esllavissades.

L'alcalde, Josep Maria Rufí, assegura que la consolidació de la
muntanya i la reforma del passeig
són una prioritat, i que els projectes estan molt avançats. Amb
tot, en veure que poden dilatar-se,
s’ha decidit reobrir-lo provisionalment els mesos de juliol i agost.
Amb aquest objectiu, la brigada hi
ha intervingut per condicionar-lo
mínimament i retirar el material
acumulat durant les darreres llevantades. A l'accés s'informarà de
la situació i s'advertirà que totes les
persones que hi accedeixen sota la
seva responsabilitat, per bé que
l'Ajuntament ha pres totes les
mesures al seu abast per minimitzar el risc. El passeig només s'obrirà durant el dia.
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Equipaments

Via pública

Enjardinem el giratori
del pont del riu Ter

El tanatori entra en servei

L'edifici es va començar a construir
l'1 d'octubre de 2009 en una finca
de titularitat municipal situada
davant mateix del cementiri. Té
375 m² i disposa de dues sales de

vetlla i una sala de cerimònies multiconfessional per a un centenar de
persones assegudes, a part de
sales d'espera i serveis. La seva
construcció ha anat a càrrec de
l’empresa concesionària del servei,
la Funerària Poch-Grup Memora,
que des del 2007 també gestiona
el cementiri. Ha tingut un cost de
600.000 euros. L’Ajuntament s’ha
fet càrrec de la urbanització de
l’entorn, que ha costat 400.000
euros, finançats pel Fons Estatal
d’Inversió Local.

El nostre Ajuntament es farà càrrec
del manteniment del giratori del
pont del riu Ter. Atès que es troba
dins del terme de Gualta, els dos
ajuntaments han signat un conveni
on es concreta l’acord de col·laboració. El giratori està situat en un
dels principals accessos a Torroella,
motiu pel qual es considerava molt
important tenir-lo ben ornamentat i
millorar-ne l’aspecte general. A mitjans de juny la Generalitat el va
enjardinar, tal com feia temps demanava l’Ajuntament. S’ha optat
per plantar-hi vegetació que necessiti poca aigua i un manteniment
mínim.

Cultura

Equipaments

Via pública

Antològica del pintor
Francesc Soler

Noves dependències
municipals

Pavimentem la
carretera de l’Estartit

La Capella acollirà del 16 de juliol
al 2 d’agost una exposició antològica que l’Ajuntament dedica al pintor torroellenc Francesc Soler. La
mostra s’emmarca en la línia encetada per l’Ajuntament d’apropar
a la població l’obra d’autors locals
de reconeguda trajectòria.

Ja estan plenament operatives les
noves dependències municipals
que l’Ajuntament ha habilitat al
primer pis de l’antiga biblioteca de
Torroella. S’hi han traslladat les
àrees de Promoció Econòmica i
Comerç; Medi Ambient, Salut,
Gestió de residus i Neteja, i Serveis
Econòmics.

El mes de juny es va reforçar el
ferm de la carretera que uneix
Torroella i l'Estartit, que es trobava
en un estat molt deficient. També
es va aprofitar per millorar la
senyalització viària i les tanques de
seguretat. L'actuació, promoguda
per la Generalitat, ha tingut un cost
1'1 MEUR.

El 2 de juliol es va inaugurar oficialment el nou tanatori municipal, un
equipament molt necessari i esperat, que permetrà apropar aquest
servei a la població. A partir d'ara
els familiars i amics dels nostres
difunts no s’hauran de desplaçar a
d'altres poblacions per fer la vetlla.
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Nits d'Estiu
Dijous 15 de juliol, a les 22 h
Projeccció del documental Pilarin, memòries d'un
exili de Jordi Bellapart
Divendres 23 de juliol, a les 20,30 h
Poesia al parc. Lectura de poemes, a càrrec de Marc
Romera i Josepmiquel Servià
Dijous 29 de juliol, a les 22 h
Projecció de la pel·lícula Zorba, el grec
Dijous 5 d'agost, a les 22 h
Cants a Tenora. Concert amb Jordi Molina, Mata de
Jonc i Enric Canada
Dimecres 11 d'agost, a les 22 h
Música andalusí, amb ZEJEL

Visites guiades
El Museu de la Mediterrània torna a programar un
seguit de visites guiades amb encant.
Aquest any el dimarts a la nit s'estrena la visita guiada
Una nit màgica al museu, una visita a la nit per l'interior del museu descobrint els racons més misteriosos
i plens de sorpreses, olors i gustos.
El dimecres a la tarda podeu fer Un passeig per
Torroella, una visita guiada per Torrella de Montgrí, on
descobrireu els racons de l'època medieval, moderna i
contemporània de la vila.
Els dijous us invitem a fer una visita a l'exposició Veus
de la Mediterrània on us mostrem la veu com a element de comunicació entre els pobles de la
Mediterrània propera.

Dilluns 16 d'agost, a les 22 h
Música portuguesa, amb LUSOFONIAS

I els divendres farem una visita a L'Estartit terra de
pescadors, on redescobrireu els racons perduts d'un
poble lligat a la mar des dels seus.

Medi Ambient

Medi Ambient

La Fundació Cousteau grava
imatges de les Medes

Caja Madrid dóna un vehicle a
l’Ajuntament per al medi natural

El vaixell d'estudi de la Fundació Cousteau, l'Alcyone,
va fer escala de l'11 al 16 de juny al port de l'Estartit
en el marc d'una expedició d'estudi de reserves
marines que està realitzant per a un documental de
National Greographic. A la imatge, l’alcalde, Josep
Maria Rufí, amb el fill pètit de Cousteau, Pierre-Yves, i
el cap de l’expedició, Enric Sala.

L'Obra Social Caja Madrid ha subvencionat íntegrament amb 33.000 euros la compra d'una furgoneta
adaptada 4x4 que es destinarà a tasques de manteniment i millora del medi natural. L’Ajuntament ha valorat i agraït molt positivament la predisposició mostrada per l’entitat des del primer moment que es va
plantejar aquesta col·laboració.
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Manual de bones
pràctiques

FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL CARME
16 de juliol
29è FESTIVAL DE MÚSIQUES
del 30 de juliol al 20 d’agost
FESTA MAJOR DE SANTA ANNA
26 de juliol
FESTA MAJOR DE SANT GENÍS
Del 21 al 28 d’agost

TELÈFONS D’INTERÈS
Serveis municipals
Ajuntament
Centre de Serveis de l'Estartit
Oficina de Turisme
Àrea de Cultura
Recaptació municipal
Serveis Socials
Promoció Econòmica i Comerç
Pavelló poliesportiu
Punt Klau
Ràdio Montgrí (107.1 FM)
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 75
972 75
fax 972
972 75
fax 972
972 75
fax 972
972 75
fax 972
972 75
972 76
972 75
972 76
972 75
972 75
972 75
972 75
900 72
972 75
972 75

88
81
76
25
75
19
75
73
75
81
00
51
07
73
74
73
96
06
00
88

09
12
02
33
25
10
17
01
74
12
29
81
04
01
14
01
43
78
08
20

972 75
fax 972
092
972 60
972 76
972 60
972 75
972 30
088
972 75
112
972 75

01 49
75 11 57

972
972
972
972
972
972
972
972
972

75
75
75
75
75
75
75
76
75

92
19
82
72
14
92
84
00
51

72
17
23
72
47
42
16
87
44

972 75
972 75
972 75
972 75
fax 972

99
02
78
51
75

19
17
53
80
51 82

36
15
49
37

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
Grupo Especial de Actividades Subacuáticas

00
11
92
00
00

03
01
22
63
23

00 75
11 36

Escola bressol Petit Montgrí
Escola bressol Mar i Cel
Escola bressol Els Petits
CEIP Guillem de Montgrí
CEIP Portitxol
IES Montgrí
Col·legi Sant Gabriel
Escola Municipal de Música
Escola Municipal d'Adults

Equipaments culturals
Amb la col·laboració de:

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

Dipòsti legal GI-112-1985

Equipaments docents

