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Una central de biomassa
produirà l’energia per escalfar el Guillem de Montgrí.

Visitants i expositors van fer una valoració molt positiva de l’Espai Ter com a recinte firal.

L’estrena de l’Espai Ter com a recinte firal
ens permet extreure les primeres conclusions sobre els seus usos potencials
L’alcalde escriu:

«Treballarem de valent per acabar l’Espai Ter durant
aquest mandat i optimitzar-ne el funcionament per
treure’n el màxim profit per al conjunt del municipi.»

Reclamem la consolidació
urgent de la muntanya del
Molinet.

Primera sessió pública de la
junta del Consell Municipal
de l’Estartit.

La contenció i racionalització
de la despesa marcaran els
pressupostos per al 2012.

Jordi Cordon i Pulido
Alcalde

La posada en funcionament de
l'Espai Ter ens ha servit per treure
les primeres conclusions de cara a
optimitzar-ne l'ús. Certament, la fira
va fer un salt de qualitat amb la
mostra comercial a l'interior del nou
equipament i l’opinió general, tant
dels visitants com dels expositors,
va ser molt positiva.
Malgrat tot, l'Espai Ter té unes limitacions clares derivades del seu
plantejament arquitectònic. No es
tracta d'un polivalent com ens havia
presentat l'anterior equip de govern.
En tot cas, es tracta d'un auditoriteatre que té una certa polivalència
pel fet que tindrà una graderia
retràctil que permetrà alliberar la
sala. No obstant això, hi haurà moltes coses que no s'hi podran fer. Tots
plegats ho hem de tenir clar per no
generar falses expectatives.
Per exemple, no està preparat per
acollir concerts de rock que impliquin una certa massificació, per la
fragilitat de l'equipament i per temes
de seguretat. Ara mateix, tots els
espais estan comunicats, i caldria
fer una gran inversió per deixar la
sala de baix com un únic recinte
aïllat i impedir que el públic es
pogués moure lliurement pel primer
pis, amfiteatre i despatxos.
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Cal tenir en compte, també, que el
revestiment de fusta de les parets,
és molt maco però delicat. En cas
que s'haguessin de celebrar esdeveniments d'aquest tipus, també cal-

«L’estrena de l’Espai Ter com a
recinte firal ens ha servit per
confirmar quines són les seves
limitacions d’ús. Hi haurà moltes
coses que no s’hi podran fer. La
nostra prioritat serà acabar-lo i
optimitzar-ne el funcionament
per treure’n el màxim profit.»

dria protegir-lo. Després de veure
com va quedar l’envelat i l'entorn en
acabar el concert de Di-versiones,
amb sinceritat, us he de dir que no
m'imagino aquell concert a l'interior
de l'Espai Ter.
Haurem de definir uns criteris estrictes sobre quins tipus d'espectacles
s'hi poden fer. Com ha estat concebut té sentit, preferentment, com un
auditor-teatre-palau de congressos
que ens permet celebrar determinades fires o activitats populars.

«L’Espai Ter és un auditori-teatre-palau de
congressos que ens
ofereix una certa polivalència, però en cap
cas és un local polivalent com ens havia
presentat
l’anterior
equip de govern.»
Des de l'oposició s'ha criticat l'actual
equip de govern perquè diuen que
no creiem en l'Espai Ter. Sempre
hem dit que per nosaltres no era
una prioritat, i menys en l’actual
context econòmic. És una obra
monumental, molt maca, això sí,
però que ens comportarà elevades
despeses de manteniment. No
neguem quina ha estat la nostra
posició al respecte, però ara mateix

tenim responsabilitats de govern.
Ens toca, doncs, posar-lo en marxa
amb l'objectiu de treure'n el màxim
profit. I ho farem, conscients, això
sí, de les seves limitacions.
El funcionament òptim de l'Espai Ter
el tindrem quan l'obra estigui acabada. Mentrestant, les seves possibilitat seran reduïdes. Per això, durant
el mandat, la nostra prioritat serà
buscar els recursos necessaris per
completar els 1,9 milions d'euros
que falten per acabar-lo. Són molts
diners, i més en els temps que
corren, però farem tot el que estigui
al nostre abast per aconseguir-los.
Estic segur que des de l'oposició
continuaran amb la cantarella que
no ens els creiem, ho criticaran tot,
si fem o deixem de fer, però més
enllà de la seva actitud, ells també
són responsables de l'èxit o el fracàs
de l'equipament, perquè aquest és
el resultat de la manera com el van
concebre. És una herència que gestionarem de manera responsable
pensant en el bé col·lectiu.
Per tant, apel·lo al sentit de responsabilitat col·lectiva que tenim tots i
els demanaria que fossin conseqüents amb els seus actes i les
seves paraules. Tant en aquest tema
com en d'altres són víctimes de la
seva pròpia demagògia. En qualsevol cas, si volen mantenir aquesta
actitud, la nostra serà la de treballar
i no perdre el temps en discussions
estèrils.

Equipaments

Estrenem l’Espai Ter com a recinte firal
La posada en marxa de l’Espai Ter durant la passada Fira de Sant Andreu representava un repte
organitzatiu. El balanç que en fem és positiu ja que l’opinió general, tant dels expositors, com
dels visitants, va ser molt bona. L’edició d’enguany de la fira ha estat marcada pel bon temps,
l’afluència rècord de visitants i l’elevat nombre d’expositors, malgrat la crisi.
La primera experiència de l’Espai
Ter com a recinte firal ha estat molt
positiva i es va convertir en un dels
atractius de la darrera edició de la
Fira de Sant Andreu. La mostra
comercial es va distribuir entre el
cos central del nou equipament
municipal i una carpa complementària de 1.000 m2, de manera que
l’espai expositiu va tenir la mateixa
superfície
de
l’evelat
que
s’instal·lava a l’aparcament de la
carretera de l’Estartit.
La participació d’expositors (interiors 60 i exteriors uns 200) es va
mantenir en el nivell de les darreres
edicions, la qual cosa, tenint en
compte el context de crisi, confirma
l’atractiu que té la fira com a eina
de promoció.
Per reforçar el lligam del nou equipament amb la resta d'espais firals,
es va ampliar la mostra de maquinària agrícola del passeig Vicenç
Bou, amb la incorporació del vial
d'accés al nucli urbà. D'altra banda,
davant de l'Espai Ter es va muntar
una fira de mestres artesans.

Foto de família de les autoritats que van assisitir a l’acte d’inauguració de la fira.
L’alcalde, Jordi Cordon, va demanar que s’hi afegissin els regidors i les regidores de
l’anterior govern, per la seva contribució a fer realitat l’Espai Ter.

Stand del municipi agermanat de
Torrelles de Salanca (Rosselló).

La regidora Sandra Bartomeus i
l’alcalde, amb el conseller Pelegrí.

El passeig de Catalunya va acollir,
com sempre, el mercat de Sant
Andreu i la mostra de vehicles nous
i d’ocasió, mentre que les places
de la Vila i Pere Rigau van ser l’escenari de la VII Mostra d’entitats.
Com és habitual, un dels actes
estrella va ser el Concurs de
Gossos d’Atura, que el van seguir
prop de 1.500 persones.
En l’àmbit institucional, cal ressaltar la visita del conseller
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, Josep
Maria Pelegrí; del conseller
d’Interior, Felip Puig, i del diputat al
Congrés Jordi Xuclà.

L’alcalde i el conseller Felip Puig,
amb el pastor local Jordi Muxach.
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Hisenda municipal

Pressupostos municipals 2012
El Ple de desembre va aprovar definitivament els pressupostos municipals per al 2012, que
estan marcats per la contenció de la despesa i l'aplicació de mesures d'ajust per adaptar-se al
context econòmic derivat de la crisi. Malgrat les dificultats, l'equip de govern ha prioritzat els
recursos que es destinen a les àrees amb més component social, al manteniment de la via
pública i a la dinamització econòmica.
DESPESES

INGRESSOS
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES, PREUS PÚBLICS I
ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIONS D'INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS

TOTAL

El pressupost per al 2012 es basa
en una planificació prudent, d’austeritat i de racionalització de la despesa, i també en una aposta per la
reducció progressiva de l’endeutament (l’esforç de conteció ens permetrà passar del 89% actual al
80% en acabar el mandat).
El nou equip de govern mantindrà la
majoria d'aportacions a les entitats
per garantir que en un moment com
l’actual el teixit associatiu pugui
mantenir el seu volum d'activitats.

INVERSIONS

També s'augmentarà la despesa de
reposició de les instal·lacions educatives, esportives i culturals. Com
estableix la legalitat, el pressupost
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7.112.534,50
150.000,00
5.067.870,00
2.880.856,00
218.020,00
0,00
330.000,00
0,00
952.500,00

16.711.780,50

DESPESES DE PERSONAL
DESPESES CORRENTS EN BÉNS
I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS

TOTAL

garantirà la prestació dels serveis
obligatoris per a l'Ajuntament: la
seguretat, la neteja de la via pública, la recollida de residus, l'enllumenat, el subministrament d'aigua
potable, la xarxa de clavegueram i
el manteniment d’espais públics.
Generar estalvi
La planificació de les despeses s'ha
realitzat amb la màxima cura,
replantejant serveis i activitats i
prioritzant la gestió de les compres
per poder aconseguir estalvis més
favorables per a l'Ajuntament. Pel
que fa al pressupost d'ingressos,
s'ha planificat de forma realista. Es
preveu una disminució dels ingressos derivats de la construcció i dels

Camp de futbol Estartit
Instal·lacions esportives
Instal·lacions i centres ensenyament
Turisme i platges
Medi ambient
Adquisició de contenidors
Patrimoni
Millora de la plaça Dolors
Enric Morera
Camió per a la neteja de clavegueram
Grua autopropulsada
Màquina de fitxar digital
Equipament informàtic
Policia Local
Brigada Municipal
Via pública
Edificis de dependències municipals
Butaques Cinema Montgrí

12.000
12.000
12.000
45.000
8.000
30.000
5.000
20.000
10.000
52.500
20.000
25.000
10.000
20.000
5.000
25.000
30.000
13.500

6.408.000,00
6.577.441,08
243.668,79
994.576,00
1.491.610,00
0,00
0,00
996.484,63

16.711.780,50
provinents de transferències d'altres
administracions. La situació de les
finances municipals és delicada,
però no crítica, de manera que
l’Ajuntament podrà mantenir un bon
nivell de serveis.
Inversions
En conjunt, el pressupost és més alt
que el del 2011 perquè en aquest
exercici pràcticament no hi havia
inversió per la prohibició d'endeutarse que tenien els ajuntaments i al
fet que la inversió es va acumular el
2010. Per al 2012 es preveu una
inversió d’1,5 milions d'euros.
Aquesta partida respon a una acurada planificació que s'ha fet per a
tota la legislatura.

Adquisició de pàrquings
6.000
Reposició enllumenat
50.000
Elaboració projectes tècnics
42.000
Instal·lació semafòrica
31.000
Càmeres de seguretat
30.000
Projecte llar d'infants Estartit
59.000
Projecte cobriment pista poliesportiva
23.600
Projecte residència de la tercera edat
50.000
Espai Ter Fase 3A
80.000
Infraestructura Cultura, Festes i Joventut 15.000
Inversions parcs, jardins i mobiliari urbà
25.000
Ampliació Bell-Racó
47.000
Antenes de Ràdio Montgrí
3.000
Expropiació avinguda Ripollès
30.000
Urbanització avinguda Ripollès
190.000
Urbanització Torre Moratxa
120.000
Central de biomassa
310.000
Reasfaltatge de carrers
25.000

Eleccions

Resultats eleccions al Congrés dels Diputats

Serveis

Administració local

Ens adherim a l’Associació de
Municipis per la Independència

Primera sessió pública de la junta
del Consell Municipal de l’Estartit
L'Ajuntament ha volgut fer un pas més en el procés
d'apropar la gestió municipal i fomentar la participació
ciutadana a l'Estartit. Per això, a partir d'ara, una de les
dues sessions mensuals de la junta del Consell
Municipal de l’Estartit estarà oberta al públic i seguirà
el format similar al d'un ple. La primera es va celebrar
el 17 de novembre i va ser seguida per mig centenar
de persones. Per bé que les sessions estan presidides
per la presidenta del consell, Sílvia Comas, en aquesta
ocasió i pel simbolisme que va tenir l'acte, l'encarregat
de presidir-lo va ser l'alcalde, Jordi Cordon.

En el Ple de novembre es va aprovar una moció promoguda pels grups municipal de CiU, L'EST, ERC i UPM
per tal de formalitzar l'adhesió de l’Ajuntament a
l'Associació de Municipis per la Independència.
Aquesta entitat té com a objectiu defensar l'assoliment
d'un estat propi, els drets nacionals que corresponen
al Principat de Catalunya i conscienciar la ciutadania
de la necessitat d'exercir el dret a l'autodeterminació.
Des del 2007 fins al 2011, el nostre Ajuntament ha
donat suport a totes les iniciatives populars i institucionals en defensa de Catalunya.
L’entitat representa un pas més en el procés iniciat
arran de les consultes populars i de la reacció que hi
va haver per la controvertida sentència del Tribunal
Constitucional, que retallava l'Estatut. El dret a l'autoderminació és un principi fonamental dels drets
humans, recollit tant en la Carta de les Nacions Unides
com en el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics
ratificat per l'Estat espanyol el 27 de juliol de 1977.
L’alcalde, Jordi Cordon, va assistir el 14 de desembre,
a Vic, a l’assembla de constitució de l’entitat.
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Equipaments

Una central de biomassa produirà l’energia
per escalfar el CEIP Guillem de Montgrí
L'Ajuntament instal·larà el 2012 una central de biomassa per produir energia per a la calefacció dels tres edificis del CEIP Guillem de Montgrí. El sistema també produirà aigua calenta per
a les dutxes del pavelló esportiu. Amb aquesta instal·lació es reduirà la despesa en electricitat i es donarà sortida a la massa forestal que es genera amb la gestió dels boscos del Montgrí.

Les restes generades en les tasques de manteniment dels nostres boscos
serviran per alimentar la caldera de biomassa del CEIP Guillem de Montgrí.

La regidora de Medi Ambient,
Sandra Bartomeus, assenyala que
el projecte té una doble finalitat:
«Generar un estalvi en la despesa
energètica i donar sortida a la gran
quantitat de biomassa forestal de
què disposa l’Ajuntament com a
conseqüència de la gestió dels
boscos de propietat municipal del

del Montgrí.» Bartomeus destaca, a
més, la important contribució que
es fa al medi, ja que les emissions
de gasos contaminants són neutres: «El carboni que la planta fixa a
través de la fotosíntesi quan creix
és el que es desprèn quan aquesta
biomassa es crema i, per tant, el
balanç de carboni és 0.»

Es preveu la instal·lació de dues
calderes connectades en paral·lel
d’una potència útil de 150 KW
cadascuna. Les calderes actuals
només s’utilitzarien com a suport
en els moments de màxima
demanda. La instal·lació consistiria
en la construcció d’una sala de
calderes i sitja d’emmagatzematge
d’estelles de fusta, que s’ubicarien
a l’espai posterior al poliesportiu.
L’Ajuntament invertirà en aquest
projecte prop de 300.000 euros,
una part dels quals es finançaran
amb una assignació del PUOSC i
amb d’altres subvencions específiques que se sol·licitaran.
Aquesta actuació forma part d'un
pla per introduir les energies renovables al conjunt del municipi.

Urbanisme

Reclamem la consolidació urgent de la muntanya del Molinet
L'equip de govern considera
que no es pot demorar més
l'execució del projecte de
consolidació del tram final
del passeig del Molinet de
l’Estartit i demana a la
Generalitat i l’Estat que hi
actuïn amb celeritat.
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L’alcalde, Jordi Cordon, va enviar el
23 de novembre un informe tècnic
i un escrit tant a la Generalitat com
a l'Estat per tal que, d'una vegada
per totes, es desbloquegi una
situació que té els seus orígens en
les llevantades de l'octubre de
1994. Els forts temporals d’aquest
novembre van agreujar la situació

Les darrerers llevantades han agreujat la inestabilitat de la muntanya i han
reobert el forat de grans dimensions del passeig.

i van provocar importants despreniments. Amb l’objectiu de valorar-ne
l’abast, l'Ajuntament va encarregar
un informe geològic extern, que ha
constatat la perillositat a la zona.
L’espai es mostra cada cop més
fràgil i vulnerable a les inclemències climatològiques, fet que està
transformant acceleradament la
seva fesomia. A banda de la inestabilitat de la muntanya, es confirma un procés accelerat de degradació de l’escullera damunt la qual
se sustenta el passeig i un perill
clar per a les persones.
L’alcalde assegura que la reforma
del Molinet és una prioritat per a
l’Ajuntament i que treballaran
intensament «per posar fi a una
situació que ens està ocasionant
molts greuges com a municipi».

Gran acceptació de les activitats
pedegògiques
L'àrea d'Educació del museu ha rebut entre el mesos
de setembre i desembre un total de 2.090 alumnes
provinents d'arreu de Catalunya. Es tracta de la millor
xifra dels darrers anys, fet que confirma el bon estat de
salut del museu. Gràcies a aquest treball, el municipi
cada cop és més conegut arreu del nostre país.

Torna la il·lusió del Nadal de la mà
del pessebre de Josep Mir

Projecte per recuperar i difondre
el patrimoni musical proper

Un any més la il·lusió del Nadal entra per la porta gran
del museu de la mà de Josep Mir, pagès de Llabià que
ha portat tot el seu coneixement del camp a un pessebre monumental on ens ofereix una emotiva visió del
Montgrí, la plana del Baix Ter i, fins i tot, del mar. Un
gaudi per als infants, grans i més grans que ens fa
acabar l'any amb molt bon gust de boca. El podreu
visitar fins a finals de gener.

Els dissabtes 4 i 11 de febrer, a les 19 h, us animem
a participar en dues activitats que volen mostrar el
paper de la música de les cobles-orquestres. El dia 4,
presentarem un DVD sobre diferents personatges que
han marcat la història de les cobles-orquestres i el dia
11, parlarem del músic Vicenç Bou, de la seva vida,
trajectòria i significació, amb motiu del cinquantenari
de la seva mort.

Festes

Cooperació i solidaritat

Festa Major de Santa Llúcia

Finançament dels
projectes de
cooperació 2011
El Ple de desembre va aprovar el
finançament dels projectes i
accions de solidaritat i cooperació
per a l'any 2011.
> Projecte Thiondi. Instal·lació d'un
molí elèctric al poble rural de
Nemat (Senegal). (6.750 euros).

El pregoner, Rafael Algarra, amb la presidenta del Consell Municipal de l’Estartit,
Sílvia Comas. A la dreta, un moment del sopar popular a la sala polivalent.

La Nit Jove (Santa Llúcia Winter
Festival) i el sopar popular, dues
activitats que es programaven per
primera vegada en el marc de la
Festa Major de Santa Llúcia de
l'Estartit, van tenir una molt bona
acollida. Aquest fet és una mostra
de la gran implicació i participació
que la població ha tingut amb la

festa, ja sigui a títol individual o des
de les entitats. El pregoner d'aquesta edició va ser Rafel Algarra,
que durant molt temps va ser vigilant del far de les illes Medes. Un
any més es va presentar un nou
número del llibre de la festa, que
ha fet un pas endavant en continguts i qualitat.

> Construcció d'un magatzem per
guardar-hi part de la collita de gra a
Upper River (Gàmbia). (5.400
euros).
> Projecte d'actuació d'emergència
contra la gana al Corn d'Àfrica.
(6.750 euros).
>Quota del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament
(1.100 euros).
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L’Ajuntament, conjuntament amb l’Associació
Amics Protectors dels animals (APDA), està portant a terme un programa per tal de controlar la
població de gats ensalvatgits mitjançant l'establiment de colònies controlades d’aquests animals,
degudament esterilitzats, en espais públics.
Per a la creació de les colònies, s’utilitza un programa de captura, esterilització i devolució dels
animals a la colònia original o en un altre espai.
Aquesta opció permet eliminar les molèsties produïdes per orines, vocalitzacions durant el període
reproductiu, baralles freqüents, etc. Així mateix,
permet reduir el nombre de gats, els riscos sanitaris i evitar la superpoblació, tot millorant la qualitat de vida dels animals.

Benvinguda als Reis Mags
Dijous, 5 de gener de 2012
A Torroella de Montgrí la comitiva reial
arribarà a les 19.15 h.
A l'Estartit els reis arribaran en barca
a les 19.30 h. Hi haurà xocolatada popular.

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
Tanatori municipal
Policia Local

Urgències

Per aconseguir la viabilitat del projecte i traduir-lo
en resultats satisfactoris són clau les tasques que
desenvolupa l’APDA. La seva experiència en el treball amb gats facilita enormement la feina de
camp. Entre d'altres, les seves tasques permeten
establir un contacte amb les persones que alimenten els gats per aconseguir la seva col·laboració i implicació. Aquestes persones acostumen
a percebre els gats com a propis; per això, aquest
punt és bàsic per garantir l'èxit del projecte.
També ajuden a definir el nombre de colònies i el
nombre d'animals que les integren i col·labora en
en les captures, recollida i trasllat dels animals de
la colònia.

Amb la col·laboració de:
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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

112

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

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