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Demanem la cessió de la
base Loran i l’enderroc de la
base militar de Punta Milà.

El nou edifici de serveis del carrer Hospital acollirà l’Arxiu Municipal, Medi Ambient, Serveis Tècnics i Promoció Econòmica.

El nou equip de govern reestructurarà
les àrees municipals per a un millor
servei i un major estalvi econòmic
L’alcalde escriu:

«No han calgut cent dies perquè el nou equip
prengui el pols i el ritme de la institució. Estem
fixant les bases del nostre projecte de municipi.»

El Ple aprova la revocació de
la llicència de la mesquita
perquè estava mal donada.

S’inicia la tramitació de l’expedint de l’entitat municipal
descentralitzada de l’Estartit.

Àngel Valentí, Joan Surroca i
l’associació Els Reis de l’Estartit, Medalles del Montgrí.

Jordi Cordon i Pulido
Alcalde

Estem a punt d'arribar als cent primers dies del nou govern, un període que es pren com a referència
per fer els primers balanços de la
feina feta. Us avanço que a finals
de mes farem dos actes públics, a
Torroella i a l'Estartit, per presentar
a la població el nostre balanç i
avançar la planificació de futur.
Puc dir que no han calgut cent dies
perquè el nou equip prengui el pols
i el ritme de la institució. Ja ho vaig
dir en el seu moment que som l'equip dels dilluns, i des del primer
dia treballem intensament per desplegar el nostre programa i corregir
el rumb que fins ara portava
l'Ajuntament com a conseqüència
del pacte entre UPM i ERC.
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Centre de culte islàmic
Un exemple molt il·lustratiu d'això
que dic és la forma com es va tramitar el projecte del centre de culte
islàmic que l'anterior govern va
autoritzar al polígon industrial.
Quan vam accedir a l'Ajuntament,
vam constatar que el projecte ja
estava arxivat i la llicència donada.
Un cop revisat l'expedient, la sorpresa es va transformar en indignació en veure que a l'expedient faltaven importants informes tècnics i
jurídics i que, per tant, la llicència
es va donar de manera precipitada
i totalment incorrecta. Això no és
tot, ens vam trobar un document
en què es constatava que l'anterior
govern va pactar amb el col·lectiu

«No han calgut cent dies
perquè el nou equip de govern
prengui el ritme de la institució. Ja vaig dir que som l'equip
dels dilluns, i des del primer
dia treballem per situar el municipi on es mereix, malgrat
les dificultats del moment.»
com es concediria el permís. S’hi
concretava que es donaria la setmana abans de les eleccions, que
es pagaria l'endemà o el dia després i que les obres no començarien fins que es constituís el nou
ajuntament. En resum, una estratègia que denota una clara voluntat
de donar la llicència sense fer gaire
fressa i amb la por que això els
pogués perjudicar políticament. Si
tot estava tan bé, per quins motius
havien de condicionar la llicència?
Per què no podien començar a
construir quan els semblés?

«UPM i ERC van concedir la llicència de la
mesquita sense tenir
tots els informes. L'hem
hagut de revocar i, aprofitant que s’ha de tramitar de nou, hem demanat que estèticament
s’adequï a l’entorn.»
No vull entrar en els interessos que
van moure ERC i UPM a actuar d'aquesta manera, però és la meva
responsabilitat com a alcalde vetllar per fer complir la legalitat i protegir els interessos del municipi. En
aquest afer, l'Ajuntament estava
totalment en fals. Havia concedit
una llicència sense ajustar-se a la
legalitat i el col·lectiu també es tro-

bava en fals. A la llarga, el procés
es podria haver revisat i qualsevol
persona podria haver denunciat el
cas, fins al punt que es podria
haver obligat a enderrocar l'edifici i
a l'Ajuntament haver de pagar
indemnitzacions. Hem estat a
temps de refer la feina mal feta i
els promotors han entès la situació
d'indefensió en què es trobaven.
Aprofitant que s’haurà de fer un
nou tràmit, hem demanat als promotors que refacin la façana perquè s’adequï a l’entorn, un punt
que el col·lectiu està disposat a
replantejar.
Res de tot això hauria passat si les
coses s'haguessin fet bé. Penso
que és un tema prou important
com per no donar el permís gairebé d'amagat i s’hauria d’haver buscat el consens de tots els grups.
Nous projectes, nous reptes
A banda d'aquest tema, durant els
primers mesos hem treballat intensament per posar les bases del nou
projecte municipal. Quan repasso
la feina feta, no puc deixar de sorprendre'm i he d'agrair als membres
del govern la seva implicació.
També he de destacar la col·laboració dels treballadors municipals.
Els inicis mai són fàcils, però amb
un equip humà d’aquesta vàlua
podrem fer grans coses i situar el
nostre municipi en el nivell que es
mereix, malgrat el context de crisi
general en què ens trobem.

Equipaments

Reestructuració d’àrees municipals
El nou equip de govern iniciarà a mitjan setembre una important
reestructuració de les dependències de l'Ajuntament, amb l'objectiu
d'aconseguir unes millors condicions en els llocs de treball, una
racionalització en la gestió diària i un major estalvi econòmic.
Serveis Socials, situats ara en uns
baixos de les galeries d'El Centre,
es traslladaran a l'antiga biblioteca,
on s'instal·larà un elevador per
facilitar l'accés a les persones amb
mobilitat reduïda.
A la Casa de la Vila s'hi concentraran els serveis vinculats a l’àrea
d'Hisenda. Actualment Intervenció
es troba a l'antiga biblioteca i
Recaptació, en un local de la plaça
de la Vila. D'altra banda, s'hi mantindran els serveis existents, l'atenció al públic i l'àrea de Secretaria.

Els canvis s’implementaran
a partir de la posada en
funcionament del nou edifici
de serveis municipals del
carrer Hospital. A banda de
millorar-ne la gestió,
l’Ajuntament s’estalviarà
2.700 euros mensuals del
lloguer de quatre locals.

A la planta baixa del nou edifici s'hi
emplaçaran una part dels serveis
d'Urbanisme, actualment a la segona i tercera planta de la Casa de la
Vila; i Promoció Econòmica, actualment a l'antiga biblioteca. Al primer
pis hi haurà Medi Ambient, una
altra part dels serveis urbanístics i
l’Arxiu Municipal, que també ocuparà la segona planta.

S’inicia el trasllat de l’arxiu

A primers de setembre es va iniciar el trasllat de la documentació al nou Arxiu
Municipal. A l’esquerra, la regidora de Cultura, Núria Bosch; la regidora
d’Urbanisme, Sandra Bartomeus, i l’arxiver, Enric Torrent.

Estalvi econòmic
Els canvis es portaran a terme a
curt termini i es preveu enllestir tot
el procés entre els mesos de
setembre i octubre. A banda d'una
millora en el servei i la gestió diària,
la reestructuració comportarà un
important estalvi econòmic en concepte de lloguers de quatre locals
que no són de propietat, d'aproximadament 2.700 euros cada mes.

El nou Arxiu Municipal ocuparà una
part de la primera planta i la totalitat de la segona. Es tracta d’un
servei que fins ara no disposava
d'espai propi. Això motivava la dispersió de tot el material custodiat,
tant l'històric com l'administratiu,
per diferents espais de la vila.
L’equipament permetrà fer un salt
de qualitat al servei. Disposarà de
sales de treball i consulta, comptarà amb noves tecnologies i dues
sales per guardar la documentació
amb armaris compactes, on la
temperatura i la humitat està regulada per evitar que es malmeti. De
moment s’ocuparà una de les
sales, situada al primer pis.
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Equipaments

Parc Natural

El Ple revoca la llicència
de la mesquita perquè faltaven importants informes
El permís, que UPM i ERC van donar cinc dies abans de les
eleccions municipals i no es va pagar fins a dos dies després,
presentava greus deficiències administratives i una estètica
arquitectònica que trencava l’harmonia urbanística de l’entorn.

El Ple va aprovar el dijous 1 de
setembre, l’inici de l’expedient per
revocar la llicència d’obres i d'usos
del centre de culte islàmic que
havia concedit l’anterior equip de
govern cinc dies abans de les eleccions municipals del 22 de maig.
La decisió s’ha hagut de prendre
per les importants deficiències
detectades en l’expedient, entre
les quals destaca la manca de l’informe tècnic de l’arquitecte municipal i el dels serveis jurídics.
Aquesta circumstància feia que
tant els promotors com l’Ajuntament estiguessin en fals perquè
la llicència podria haver estat
objecte de revisió en qualsevol
moment, fins i tot quan l’edifici
estigués construït.
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Falsificació històrica
Aprofitant que s’ha d’iniciar un nou
tràmit per concedir la llicència, el
nou equip de govern ha demanat
als promotors que replantegin l’aspecte estètic de l’equipament.
L’alcalde, Jordi Cordón, vol que
aquest no representi una «falsificació històrica» i respecti l’harmonia
urbana de l’entorn: «El teixit urbà
de Torroella és el resultat d’una

evolució històrica amb la qual cal
ser molt respectuosos per no generar distorsions que comportin una
interpretació errònia del moment
actual. Per nosaltres tanta importància té el nucli antic, com la perifèria.» L’alcalde insisteix que no
s’està en contra de la construcció
del centre a l’espai projectat, però
considera que la forma i les presses com es va tramitar l’expedient
generaven seriosos dubtes.
Manca de transparència
Es considera un greu error que,
atesa la rellevància de l'equipament, es concedís la llicència cinc
dies abans de les eleccions, s’acordés que el seu pagament fos l’endemà i que es condicionés l’inici de
les obres fins després de la constitució del nou ajuntament. Amb independència que això es pugui
considerar formalment com un
error, el nou govern ha iniciat el
procediment per revocar la llicència
per motius tècnics i administratius.
La decisió va ser comunicada prèviament als promotors, que han
manifestat la seva predisposició a
adaptar el projecte a la legalitat i a
replantejar l’aspecte exterior.

Editen un nou plànol
guia del parc natural
El Parc Natural del Montgrí, les Illes
Medes i el Baix Ter acaba d'editar
un nou plànol guia amb informació
actualitzada del territori i una proposta de 17 itineraris per a la
descoberta del parc.
S’inclou l’àmbit geogràfic del parc i
les seves figures de protecció, els
equipaments i punts d’interès, els
punts d’informació actuals del
parc, recomanacions per a la visita
del territori en el cas de disposar de
mig dia, un dia o bé dos o més dies
així com una proposta d’itineraris
de descoberta per fer a peu, en
bicicleta de muntanya i connexions
de cicloturisme. El dors del plànol
conté una descripció dels elements
d’interès natural i cultural, numerats i georeferenciats al mapa. Al
mateix temps, també es descriuen
els principals ambients naturals per
on passen els itineraris.
Festes

Aclariment sobre l’autorització de la festa
de les vaquetes
El 17 d'agost es va celebrar un ple
extraordinari per aprovar la celebració de la festa de les vaquetes.
Fins ara aquest tema no havia de
passar per Ple, però la nova llei de
regulació de les festes tradicionals
amb bous, ara ho estableix com un
tràmit obligatori perquè, finalment,
la Generalitat ho autoritzi.
L'aprovació es va fer amb els vots a
favor de CiU, L'EST, PP i UPM; els
vots en contra d'ERC i l'abstenció
de COET. En qualsevol cas, el Ple
no va aprovar la declaració d'aquesta festa com a tradicional, tal com
va recollir algun mitjà de comunicació, que posteriorment va rectificar. L'Ajuntament únicament va
constatar que la festa se celebra a
Torroella des de l'any 1980 i va sotmetre l'autorització a votació.

Equipaments

Demanem la cessió de la base Loran i que
s’enderroqui de base militar de Punta Milà
L’Ajuntament ha enviat al Ministeri de Defensa dos informes urbanístics i dos de policials en
què es posa de manifest la perillositat i el precari estat de conservació de les instal·lacions.
L’alcalde, Jordi Cordón, que s’ha reunit personalment amb responsables de Defensa a Madrid,
vol naturalitzar Punta Milà i que la base Loran es pugui utilitzar com a equipament públic.
mativa vigent i als usos admesos
pel planejament urbanístic municipal i el parc natural. L’alcalde creu
que podria ser un equipament vinculat al parc natural o que podria
tenir un ús social.

En els informes, realitzats pels
serveis tècnics municipals i pel
sotsinspector cap de la Policia
Local, Vicenç Montero, es descriu
detalladament quin és l'estat de les
construccions, molt deteriorades
pel seu abandonament, i es
denuncia la manca de condicions
mínimes de seguretat.

En el cas de Punta Milà, es demana l'enderroc de la totalitat de
les edificacions per tal que, posteriorment, la natura faci el seu curs
i es naturalitzi la zona.
Pel que fa a la base Loran, els edificis que es conserven podrien
aprofitar-se i adaptar-los a la nor-

Cordón es va entrevistar a mitjan
juliol amb responsables del
Ministeri de Defensa a Madrid per
tractar personalment el tema. En
aquesta reunió ja va comunicar
que encarregaria els informes tècnics en què es precisa l'estat de
degradació i de manca de seguretat de les instal·lacions. Confia que
l'Estat serà sensible a la petició
municipal i valorarà l’interès públic
que implica la cessió de la base
Loran a l’Ajuntament, que tindria
un ús més enllà de l’estrictament
municipal.

Seguretat

Equipaments

Fires

La Policia Local incorpora desfibril·ladors

La Biblioteca Pere
Blasi obrirà a les
tardes durant l’estiu

Nova
edició
del
Festival del Còmic

A l’esquerra, construcció de la base Loran. A la dreta, de la Punta Milà.

L'Ajuntament ha equipat dos cotxes
patrulla de la Policia Local amb un
aparell desfibril·lador per millorar el
temps de resposta davant d’emergències i accidents en què les víctimes pateixen aturades cardíaques. Els agents podran fer una
primera intervenció, abans no arribin els serveis mèdics.

La Biblioteca Municipal Pere Blasi
ha restat tancada durant les tardes
de juliol i agost. Aquesta va ser una
decisió que va prendre l’anterior
equip de govern i va estar motivada
per qüestions d’organització interna
del servei. El canvi ha motivat un
elevat nombre de queixes d’usuaris
habituals i de visitants, molts dels
quals han manifestat la seva sorpresa. El nou equip de govern creu
que va ser una mesura poc encertada, atenent, sobretot, al component turístic del nostre municipi, i
de cara a la temporada vinent treballarà perquè es mantingui el
servei habitual.

El 25 i 26 de juny es va celebrar
una nova edició del Festival del
Còmic, una proposta que a poc a
poc es va fent un nom en el sector.
El programa va seguir l’estructura
d’edicions anteriors i va incloure
propostes per a tots els públics,
una gran part de les quals tenen
una marcada orientació familiar.
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Festa Major de Sant Genís

Àngel Valentí, Joan Surroca i l’associació Els
Reis de l’Estartit, Medalles del Montgrí 2011

L'activista cultural Àngel Valentí, el defensor de la pau Joan Surroca i l'associació lúdica i cultural Els Reis de l'Estartit
van rebre el 24 d’agost la Medalla del Montgrí, el màxim distintiu institucional que concedeix l’Ajuntament des del
1986 amb l’objectiu de reconèixer les persones i els col·lectius que han destacat en algun aspecte de la vida
municipal. L’acte va estrenar format i posada en escena, per tal de dotar la cerimònia de més agilitat i modernitat.
Aquest va ser el tret de sortida oficial de la Festa Major de Sant Genís. En acabar l’acte, es va celebrar el sopar
popular, que va anar precedit d’un magnífic i treballat pregó a càrrec del Cor Anselm Viola. D’aquesta manera, es
continua la iniciativa de l’any passat d’encarregar el pregó a entitats locals.
Serveis

Administració local

Garantim el subministrament
d’aigua en les hores punta

El Ple aprova iniciar l’expedient
de l’EMD de l’Estartit

L’Ajuntament ha signat un conveni amb la
Mancomunitat de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i
Torrent pel qual s'obtindrà una cessió temporal del
cabal d'aigua del pou que aquest ens té a Gualta.
S’aconsegueix, així, una nova via d'abastiment per
eliminar els problemes que es produeixen durant
l'estiu, quan la població es multiplica. El conveni ens
permetrà extreure'n fins a 3.000 m3 d'aigua entre el
15 de juliol i el 15 d'agost. Això representa un increment del 33% de la capacitat extractiva municipal.

El Ple municipal va aprovar el 4 d’agost l'inici de l'expedient per tramitar la constitució de l'entitat municipal descentralitzada (EMD) de l'Estartit. Aquest és el
pas previ que cal adoptar administrativament per tal
d'encarregar seguidament els estudis o informes que
avalin tant la viabilitat de l'EMD com les competències
que tindrà assignades i els límits geogràfics.

Cooperació

Ajut a la fundació Ulls del Món
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L’Ajuntament va aportar 5.454 euros l’any 2010 al
programa Ulls del Sàhara, desenvolupat als campaments de refugiats saharauís de Tindouf. Aquesta
aportació es va fer a través del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament i les actuacions es
van fer a través de la fundació privada Ulls del Món,
una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu
prevenir, combatre i senesibilitzar sobre la ceguesa
evitable entre les poblacions més pobres del món.

Un cop s'hagi completat a nivell municipal, es trametrà
a la Generalitat, que és l'administració competent per
crear aquest tipus d'organisme. L’aprovació en el plenari es va fer amb els vots a favor de CiU, L’EST i PP
(equip de govern), l’abstenció d’UPM i els vots en contra d’ERC i COET.
Un instrument per modernitzar la gestió
Per l’alcalde, Jordi Cordón, «l’EMD no s’ha d’interpretar com un element de divisió, sinó com un instrument
de modernització de l’Administració local». Cordón
creu que cal superar els perjudicis que hi poden haver
al respecte, i que cal considerar l’EMD com una eina
vàlida per atendre millor les necessitats del dia a dia
de l’Estartit. Està convençut que d’aquesta manera el
conjunt del municipi en sortirà reforçat, sense que això
afecti el concepte d’identitat col·lectiva.

El museu, present a Palerm
El Museu de la Mediterrània serà present, a partir del
mes d'octubre, a l'Arsenale di Palermo-Museo del
Mare. Durant quatre mesos es podrà visitar a la capital de Sicília l'exposició «Veus de la Mediterrània» que
es va poder veure a Torroella l'any 2010. Aquesta és
una fita molt important i donarà notorietat i presència
tant al museu com a la nostra població.
L’exposició mostra, per primera vegada, un estudi de la
veu, un dels patrimonis immaterials més importants de
la Humanitat, com a element de comunicació entre els
pobles de la Mediterrània propera, l’Occidental i ens
convida a un passeig sorprenent per les mil i una veus
de la Mediterrània.

Agenda tardor
Us proposem tot un seguit d'activitats per al proper
semestre. Tindrem inauguracions d'exposicions del
Cicle Ponts, una col·lectiva que fa una mirada especial
cap al Montgrí i una exposició de Carme Sanglas. Al
setembre, organitzarem les Jornades Europees del

Patrimoni. A l'octubre les VIII Jornades Ernest Lluch
(amb el títol «La primavera àrab») i un cap de setmana
per contemplar els valors espirituals dels paisatges. Al
Novembre es faran dues conferències sobre les festes
d'hivern a l'Empordà i dels masos de la plana del Baix
Ter. I acabarem l'any amb el pessebre que l'amic Josep
Mir muntarà al museu

Exposició Medes
Des del passat mes de juliol i durant tot un any es pot
gaudir al museu d'una de les exposicions sobre les illes
Medes més impressionants que s'han fet mai.
L'exposició proposa als visitants un viatge de sensacions que, al llarg d'un recorregut per les Medes, va
mostrant els valors naturals i culturals de les illes, així
com també el paisatge humanitzat del seu voltant.
A partir de diferents elements que ens apropen a tocar
la zona on baten les onades, els fons sorrencs de les
illes, les profunditats de les coves submarines o la flora
i fauna que habita la reserva, els visitants es veuran
submergits en un meravellós espectacle marí, talment
com si estiguessin bussejant.

Equipaments

Finalitza la 2a fase del projecte de construcció de l’Espai Ter
El nou equip de govern
està treballant en la planificació d’usos i busca
finançament per completar la 3a fase, que té un
pressupost d’1,9 milions
d’euros.

L'Ajuntament podrà disposar
aquest mes de l'Espai Ter després
que s'hagin completat les obres de
les dues primeres fases. Restarà
una tercera, valorada en 1,9
milions d'euros, que inclou la graderia retràctil, l’escenari, l’aïllament acústic i l'equipament audio-

visual. Amb tot, a partir d'aquest
mes ja es podrà utilitzar. El primer
gran acte que s'hi farà serà la Fira
de Sant Andreu.
El nou govern està treballant per tal
de planificar-ne el usos i treure'n el
màxim rendiment. En aquest sentit,
es vol optimitzar al màxim la capacitat de sectorialització de l'edifici,
on la gran sala, el vestíbul d'entrada i l'amfiteatre poden funcionar de
manera independent en funció de
les necessitats.
Paral·lelament, s'han iniciat contactes amb les administracions
superiors per finançar la darrera
fase. L’alcalde, Jordi Cordón, va
desplaçar-se el juliol fins a Madrid
per explicar el projecte a responsables del Ministeri de Cultura.

7

Obligacions per als
propietaris de gossos

Fira de Pirates i
Corsaris
a les illes Medes

- Cal identificar l’animal amb microxip.
- Cal inscriure’l al registre municipal. La
Policia Local i l'Àrea de Medi Ambient i
Salut és qui s'encarrega del cens, que és
totalment gratuït.
- Cal prendre les mesures pertinents
perquè no ocasioni molèsties amb els
seus lladrucs als veïns.

23, 24 i 25 de setembre
TELÈFONS D’INTERÈS
Serveis municipals
Ajuntament

- Per poder respondre en tot moment
del comportament de l'animal a la via
pública, i cal dur-lo lligat, tant pels
camins urbans com rurals.
- Cal prendre mesures per evitar que
s’escapin i corrin solts per la plana.
- Cal Recollir els seus excrements i controlar els llocs on fan les miccions.
- Mantenir-lo en condicions de benestar i seguretat adequades a la seva raça.

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
Tanatori municipal
Policia Local

Urgències

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
972 75
972 75
fax 972

Sistema d’Emergències Mèdiques-SEM
Ambulàncies
Bombers
Policia-Mossos d'Esquadra
Policia Local
Guàrdia Civil-GEAS

88
81
76
25
75
19
75
73
75
81
00
51
07
73
74
73
96
06
00
88
85
01
75

09
12
02
33
25
10
17
01
74
12
29
81
04
01
14
01
43
78
08
20
72
49
11

36
15
49
37

57
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Sanitat
Consultori mèdic - CAP de Torroella
Consultori mèdic de l'Estartit
Cita mèdica prèvia
Sanitat respon-consultes sobre salut

972
972
972
902

76
75
60
11

11
00
92
14

01
63
22
44

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

- Portar-lo amb morrió.
- Tenir més de 16 anys per poder-lo passejar.
- Tenir una assegurança.

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

Dipòsit legal GI-112-1985

Equipaments docents

En cas que es tracti d'un gos de raça
perillosa, és obligatori:

