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Ens adherim al pacte
europeu per una energia
sostenible local.

Vista de la Gola del Ter i de la rica plana al·luvial, amb el Montgrí al fons, a la dreta.

Els ajuntaments fan pinya al voltant de la
necessitat de convertir el parc natural en
una eina de dinamització econòmica
L’alcalde escriu:

«La inactivitat és un del principals perills de descrèdit
social del parc. Hem de recordar que el tenim i l’hem
de saber utilitzar al servei de la preservació del territori, però també de la dinamització econòmica.»

Engeguem un pla de reducció i optimització del consum en enllumenat públic.

Implementem
mesures
d’estalvi econòmic en la
gestió dels residus urbans.

L’alcalde convoca la Junta de
Seguretat Local, que es
reunirà dos cops l’any.

Jordi Cordon i Pulido
Alcalde

El maig farà dos anys que el
Parlament va aprovar la Llei de
declaració del Parc Natural del
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
D'aleshores ençà, s'ha avançat ben
poc en el seu desplegament, per bé
que el procés previ a la seva creació
va estar envoltat d'un intens debat.
El parc es va convertir en una prioritat per al govern tripartit i en especial per a l'exconseller de Medi
Ambient, Franscesc Baltasar (ICV) i
el seu partit. Cal recordar que ell
mateix va visitar el territori en diverses ocasions i va arribar a dir, fins i
tot, que la creació del parc comportaria la inversió en el termini de cinc
anys d'un ?? milions d'euros. Des
del nostre grup, aleshores a l'oposició, ja va manifestar els dubtes tant
per la forma com s'estava tramitant
la llei, com pel convenciment que
mai arribarien tants diners.
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El parc va néixer coix, sense escoltar
suficientment el territori i amb moltes presses per part d'ICV. No obstant això, des de fa pràcticament un
any i mig és una realitat, de manera
que ara que tenim responsabilitats
de govern, ens toca fer tot el possible per dinamitzar-lo i extreure'n tot
allò de positiu que té per al territori.
Superat el debat polític i social, ara
el que toca és treballar de manera
conjunta, per tal que sigui una eina
al servei de la protecció d'aquest
valuós territori, però també per dinamitzar-lo econòmicament. Amb
aquest propòsit, a primers de gener

«Som un municipi eminentment
turístic, i el parc l'hem d'entendre com una eina de promoció
molt potent. Treballaré fermament per aprofitar totes les
oportunitats que ens pot aportar
en un moment especialment
difícil com l’actual.»

vaig convocar els alcaldes del parc a
una reunió per parlar del tema.
Els alcaldes vam coincidir en un
missatge d'optimisme i de ferma
voluntat per tirar-lo endavant. En
cap moment es va qüestionar, sinó

«La inactivitat és un
del principals perills de
descrèdit social del
parc. Hem de recordar
que el tenim i l’hem de
saber utilitzar al servei
de la preservació del
territori i la dinamització econòmica.»
que ben al contrari, vam acordar
que si era necessari tiraríem endavant, pel nostre compte, la redacció
del Pla d'usos.
Som conscients de les retallades de
la Generalitat, però no volem deixar
passar les oportunitats que ens ofereix el parc. Ens queda un llarg camí
per recórrer sense necessitat d'inversió, perquè cal completar la creació de la Junta rectora i la redacció
del Pla d'usos. La Generalitat ha
estat sensible i també coincideix en
la necessitat de reactivar-lo, per la
qual cosa ja s'ha compromès a tirar
endavant aquestes dues iniciatives.
Ho farà, a més, garantint la partici-

pació dels ajuntaments, entitats i
agents del territori, que són qui veritablement el coneixen i el cuiden.
Aquesta col·laboració és clau per a
l'èxit del document final.
Paral·lelament, però, cal que hi hagi
un mínim d'inversió. Ens trobem en
un entorn d'extraordinari valor
mediambiental, que a diferència
d'altres indrets naturals, està profundament humanitzat. Els ajuntaments, especialment el nostre, destinen molts recursos a preservar-lo,
però si fins ara ja ens era difícil, en
l'actual context de crisi encara ens
costa més trobar recursos.
Ara que el tenim seria un error deixar-lo en un estat de punt mort perquè precisament la manca d'inèrcia
podria ser una de les principals causes de descrèdit social del parc. Cal
fer tot el que estigui a les nostres
mans, per poc que sigui, perquè el
parc només ens pot aportar coses
bones. Seria un error gravíssim que
ens oblidéssim que el tenim i el deixéssim en un segon terme perquè la
crisi ens fa mirar cap un altre lloc.
Som un municipi eminentment turístic, i el parc l'hem d'entendre com
una eina de promoció molt potent.
Ens hi juguem molt i és per això que
treballaré fermament perquè sigui
una realitat dinàmica i al servei de
les nostre necessitats, tant des del
punt de vista de preservació
mediambiental, com de dinamització econòmica.

Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter

Pas ferm per reactivar el parc natural
L’alcalde, Jordi Cordon, va promoure a primers de gener una reunió d’alcaldes amb l’objectiu
de reactivar el parc, que es trobava en punt mort des de pràcticament la seva constitució. La
Generalitat s’ha compromès a nomenar la Junta rectora abans d’un any i a avançar en la redacció del Pla d’usos.
del Pla d'usos i en no qüestionar
els límits territorials, aspecte que
en algun moment de la tramitació
del parc va generar certes reticències. Els alcaldes van acordar traslladar a la Generalitat el seu compromís ferm amb la reactivació i
dinamització del parc.

Un moment de la reunió d’alcaldes a la sala de reunions de la casa de la vila.

Cordon va convocar el 10 de gener
una reunió amb els alcaldes dels
vuit municipis que integren el parc.
Era la primera trobada d'aquest
nivell que es mantenia després de
la constitució dels nous ajuntaments i de la formació del nou
govern de la Generalitat.
L'objectiu era el de poder mantenir
un intercanvi d'impressions per
conèixer de primera mà quina era
la seva opinió sobre el parc. També

pretenia donar un impuls a la situació de punt mort en què es trobava
el parc, atès que des de la seva
creació s'ha avançat ben poc en el
seu desenvolupament, tant pel que
fa a dotació pressupostària com de
personal tècnic i gestió.
Compromesos amb el parc
Els responsables municipals van
coincidir plenament en la necessitat d'avançar en el procés de creació de l'ens de gestió, la redacció

Amb posterioritat a la trobada, els
alcaldes es van reunir el 24 de
gener, també al nostre ajuntament
amb
el
director
territorial
d'Agricultura i Medi Natural, Jordi
Aurich, i el diputat Xavier Dilmé,
secretari de la Comissió de Territori
i Sostenibilitat del Parlament.
Aurich va escoltar de primera mà
quin era el posicionament dels responsables locals i els va traslladar
els plans del nou govern de la
Generalitat. En aquest sentit,
Aurich va confirmar que es volia
nomenar la Junta rectora abans
d'acabar l'any i que de manera
imminent s'iniciaria la redacció del
Pla d'usos. L'òrgan rector és qui
s'encarrega d'aprovar el Pla d'usos i
gestió i el Pla especial, que posteriorment ratifica la conselleria.

Gestió de mínims

Aurich (al centre) i Cordon (a la seva dreta) durant la reunió amb els alcaldes.

El parc natural va ser aprovat per la
Generalitat el 13 de maig del 2010
i va entrar en vigor el 23 de juny. El
següent pas era que es decretés la
composició de l'òrgan rector i,
seguidament, s'escollís el director.
A més, en el termini de dos anys
s'havia de tirar endavant el Pla
especial de protecció i el Pla rector
d'ús i gestió. Fins a la data no s'ha
fet res de tot això. Només s'ha
decidit que qui gestionava la reserva marina de les illes Medes assumís ara el parc natural, amb una
persona més.
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Pacte d’alcaldes i alcaldesses per una energia sostenible local

Compromesos amb la sostenibilitat
L’Ajuntament es compromet a reduir d’un 20% les emissions de C02 abans del 2020, tal com
estableix el Pacte d’alcaldes i alcaldesses que promou la Comissió Europea. Per aquest motiu,
en el Ple de febrer va aprovar l’adhesió del municipi a aquest pacte i el compromís per elaborar
un Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) en el termini màxim d’un any.
seves les propostes de la UE i es
compromet a reduir les emissions
de CO2 en un 20% fins l'any 2020,
incrementar en un 20% l'eficiència
energètica i aconseguir que un
20% del subministrament procedeixi de fonts renovables.

El Pacte d’alcaldes i alcaldedesses és una ambiciosa iniciativa d’àmbit europeu per la participació dels
municipis en la lluita contra el canvi climàtic. La
Comissió Euroepa ha aprovat l’adhesió del nostre
ajuntament.

La regidora de Medi Ambient i
Urbanisme, Sandra Bartomeus, ha
explicat que «l'Ajuntament té la
voluntat ferma d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces per
reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant
l'adopció de programes d'eficiència
energètica, a més de la promoció
de fonts d'energies renovables». Per
aquest motiu, l’Ajuntament ha fet

Accions programades
L’Ajuntament també es compromet
a elaborar un informe bianual per a
l’avaluació, el control i la verificació
dels objectius fixats; a organitzar el
Dia de l’Energia; a informar de les
fites obtingudes en acompliment
de Pla d’Acció i a participar en la
Conferència d’alcaldes/esses per
l’Energia sostenible a Europa.
Per a la realització d’aquestes tasques es disposarà del suport, regulat mitjançant conveni, de l’Àrea de
Medi Ambient de la Diputació.
Bartomeus diu que «aquesta decisió és un pas més en l’aposta decidida per la sostenibilitat que ha fet
el nou equip de govern».

Enllumenat públic

Pla de reducció i optimització del
consum en enllumenat públic
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L'Ajuntament ha engegat un pla de
reducció del consum de l'enllumenat públic, que preveu l'adopció de
diverses mesures orientades a
reduir la factura energètica: desconnexió selectiva dels punts de
llum, reducció del nombre d'hores
de funcionament i baixada de la
intensitat dels fanals de diferents
carrers, sempre tenint en compte
la seguretat viària, de les persones
i de les propietats. Amb aquestes
mesures el 2012 podrem generar
un estalvi d'un 22.000 euros.

A finals d'any es va fer una prova
pilot als passejos de Catalunya i
Vicenç Bou, on es van apagar un
de cada quatre fanals, i a partir de
gener les mesures es van ampliar a
d'altres àmbits:
> Apagada parcial (50% dels punts
de llum) a l'hivern a partir de les 22
h i a l'estiu a partir de les 24 h, als
passejos de Catalunya i Vicenç
Bou, als carrers Dr. Molinas, Santa
Caterina, Ramon Muntaner, Alfons
Mercader, Andreu Sàbat, Dr.

Pericot, Jaume I, Pere II el Gran,
Pere de Torroella, Pau Casals i
aparcament del CAP.
A l'Estartit, al passeig Marítim, l'aparcament de la platja i els llums
de vianants de la crta. de l'Estartit.
> Apagada dels llums de vianants
deixant en funcionament els llums
dels vials al pont del riu Ter, al polígon industrial al tram de la carretera de l'Estartit.
I a l'Estartit a l'av. de Grècia i el parc
de la Pineda.
> Els aparcaments de Montgó i del
Mas Pinell romandran apagats
durant l'hivern i s'obriran durant
l'estiu.

Seguretat ciutadana

Incrementem la
seguretat viària al
passeig de Catalunya

L’alcalde convoca la Junta
de Seguretat Local
A partir d’ara es reunirà dos cops l’any
L'alcalde, Jordi Cordon, va presidir
el 10 de febrer la Junta de
Seguretat Local. Hi van assistir la
presidenta del Consell Municipal de
l'Estartit, Sílvia Comas; el regidor
de Seguretat Ciutadana, Andrés
Navarrete; el cap de la Policia
Local, Vicenç Montero; el subdirector Territorial d'Interior, Albert
Ballesta, i alts comandaments de
Mossos
d’Esquadra,
Policia
Nacional i Guàrdia Civil.
Aquest és el marc en què es determinen les prioritats, les accions i
les campanyes de prevenció i on es

coordinen tots els serveis policials
que operen al municipi. Durant la
reunió es va fer una valoració dels
protocols de col·laboració i de la
situació local des del punt de vista
de la seguretat ciutadana.
Es va constatar que el 2011 es va
registrar una sensible disminució
de delictes i faltes respecte el
2010. No obstant això, l'alcalde
insisteix que no es pot abaixar la
guàrdia i recorda que la seguretat
ciutadana és un prioritat per a l'equip de govern i un àmbit ones
continuaran intensificant esforços.

Recentment s'ha restringit a un sol
sentit de circulació els dos vials
transversals de gir del passeig de
Catalunya. La mesura s'ha fet
seguint els criteris establerts en el
Pla local de seguretat viària.
D'aquesta manera s'aconsegueix
més fluïdesa en el trànsit, atès que
els carrils no tenen suficient amplada per mantenir dos sentits de circulació amb comoditat. Això ocasionava inseguretat a molts conductors que volien fer el canvi de
sentit i als que baixaven o pujaven
pel passeig. En els dos vials s'han
pintat passos de vianants, de
manera que s’ha reforçat aquests
espai com a nexe d’unió de la rambla central.

Activem el Pla d’Emergències
Municipal per l’onada de fred i neu
L'Ajuntament va activar entre el 2 i
el 6 de febrer la fase d'alerta del
Pla d'Emergència Municipal degut a
l'excepcional espisodi de fred i
glaçades que vam patir. El seguiment de l'operatiu de prevenció es
va canalitzar a través de la
Comissió d'Emergència Municipal.
La previsió meteorològica es va
complir i el dijous 2 al vespre va
caure un petita nevada que va
provocar una lleu enfarinada.
Durant l'episodi no es va registrar

cap incidència remarcable i els dispositius municipals van desenvolupar la seva tasca de manera molt
eficient. Abans de nevar, la brigada
ja havia començat a escampar sal i
posteriorment es va retirar dels
punts més conflictius per evitar que
es glacés. Així mateix, la Polia Local
va estar mobilitzada per atendre
qualsevol requeriment. En aquest
sentit, es van fer visites a persones
grans o que tenen algun tipus de
vulnerabilitat.

Curs sobre l’ús dels
desfibril·ladors
Tots els agents de la Policia Local i
el personal de manteniment del
servei han participat en un curs per
conèixer l'ús dels desfibril·ladors.
L'Ajuntament va equipar aquest
estiu dos cotxes patrulles amb un
desfibril·lador per millorar el temps
de resposta en casos d’aturada
cardíaca.

5

Gestió dels residus municipals

Implementem mesures d’estalvi econòmic en
la gestió dels residus sòlids urbans
L'equip de govern preveu aconseguir un estalvi de prop de 100.000 euros portant els residus
sòlids urbans (rebuig) directament a l'abocador de Solius, sense passar prèviament, com es
feia fins ara, per la planta de transferència de Forallac. Per altra banda, s’està reorganitzant i
i reforçant la xarxa de contenidors per incrementar el reciclatge i la reducció del rebuig.

Punts de recollida de residus sòlids urbans al carrer Hortènsia, dels Griells, i al
passeig Marítm de l’Estartit.

El transport directe a Solius s’iniciarà el mes d’abril. Actualment es
porten a l’abocador una mitjana de
8.000 tones anuals de residus.
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ferència de Forallac, instal·lació
que gestiona el Consell Comarcal
del Baix Empordà.

contenidors a la via pública, per tal
que tant els de rebuig com els de
selectiva estiguin en el mateix
punt. D’aquesta manera es distribuiran bateries de contenidors de
les 5 fraccions de residus (rebuig,
envasos, paper i cartró, vidre i
orgànica). Això evitarà desplaçaments als usuaris, que en alguns
casos havien de fer dos viatges per
llençar les escombraries, i es
pretén facilitar la separació en origen.

Amb el canvi s’aconseguirà un
estalvi directe en la factura en concepte de transport, ja que no caldrà passar per la planta de trans-

També es pretén reduir les tones
de rebuig fomentant el reciclatge
entre la població. Per aconseguirho, s’ha iniciat la modificació de
l’actual sistema de distribució dels

En els pressupostos municipals per
al 2012 s’han reservat 30.000
euros per comprar nous contenidors. L’objectiu és augmentar
d’un 20% els punts de recollida
actuals a la via pública (uns 80),
evitant que hi hagi contenidors aïllats d’una sola fracció.

Via pública

Relacions institucionals

Parc natural

Campanya per aturar la
plaga de les palmeres

Reunió amb el
president comarcal

Jornada tècnica
sobre parcs naturals

L’Ajuntament està portant a terme
una campanya per aturar l’agressiva plaga del morrut de les palmeres. Els tècnics han fet un inventari de les que hi ha en sòl privat
(unes 600) i se n'han detectat una
quinzena d’afectades. S’ha enviat
una carta als propietaris demanant
la seva col·laboració i informant-los
de les mesures que cal adoptar. Els
principals focus detectats són al
passeig i a la zona de l'església a
l'Estartit i a les urbanitzacions Torre
Gran i Can Turró. De les palmeres
situades en propietat municipal
només se n'ha trobat una d'afectada, a la plaça Jacques Cousteau,
que sembla que respon bé al tractament intensiu.

L'alcalde, Jordi Cordon, es va reunir
el 27 de gener amb el president del
Consell Comarcal del Baix
Empordà, Joan Català, i el gerent
de l'ens, Francesc Brull. La trobada
s'emmarcava en la ronda de visites
que el president comarcal ha programat amb els alcaldes de la
comarca.

El Parc Natural del Montgrí, les Illes
Medes i el Baix Ter i l'Ajuntament
van organitzar el 24 de gener una
jornada tècnica amb l'objectiu
d'aprofundir en les oportunitats de
negoci dintre del parc. En el decurs
de les jornades es van exposar dos
casos pràctics, com són el de la
Garrotxa i el del delta de l’Ebre.

VIII Beques de recerca Joan Torró i
Cabratosa
El 25 de febrer es van fer públics els treballs guanyadors de les beques d’enguany, que han estat en la
modalitat de ciències socials, La pesca a la mar de
Torroella de Montgrí i l'Estartit a l'edat moderna (15501840), de Marcel Pujol; i en la modalitat de ciències
naturals, Avaluació de l'estat de les poblacions de peixos en els estuaris del Ter i Daró, de Gerard Carmona.

Fer de Músic
El febrer es va dur a terme les dues jornades del projecte de recuperació i divulgació del patrimoni de les
cobles-orquestres. La iniciativa permetrà salvaguardar
el patrimoni relacionat amb la música de casa nostra.
Fins ara s'han enregistrat 12 històries de la vida de
músics relacionats amb Torroella (editades amb un
DVD) i es continuarà amb el projecte el 2012.

VI Jornada de Política Internacional
El dissabte 14 d'abril celebrarem la VI Jornada de
Política Internacional, que aquest any porta per títol Els
valors de la crisi, i vol ser una reflexió al voltant del
canvi de valors que estan afectant la nostra societat a
partir del moment que estem patint.
La conferència inaugural anirà a càrrec del Sr. Jordi
Pujol, expresident de la Generalitat. Hi haurà una taula
rodona amb Ramon Alfonseda, president de
l'Associació Barça Jugadors; Victòria Camps, catedràtica d'Ètica de la UAB, i Antoni Puigverd, periodista.

Conveni amb l’empresa Enplater
L’alcalde i president de l'organisme autònom Can
Quintana-Museu de la Mediterrània, Jordi Cordon; i el
gerent d'Enplater, Josep Garganta, van signar el 23 de
febrer un acord de col·laboració.

Turisme

Serveis

L’Estació Nàutica, present a la
Fira Internacional de Turisme

Exitosa jornada popular de
neteja de la platja de l’Estartit

L'alcalde, Jordi Cordon, i el president de l'Estació
Nàutica l'Estartit-Illes Medes, Josep Maria Pla, van
recollir el 18 de febrer la bandera que anualment es
lliura als municipis certificats com a estació nàutica.
L'acte va tenir lloc a Madrid en el marc de Fitur (Fira
Internacional de Turisme). La nostra estació nàutica,
que va ser una de les pioneres de l'Estat espanyol, hi
participa activament a l'estand corporatiu de
l'Associació Espanyola d'Estacions Nàutiques.

El 18 de desembre es va celebrar una jornada de neteja de la platja de l'Estartit que va permetre recollir 340
kg de residus, dels quals, 180 kg, eren envasos. La iniciativa, promoguda per un grup de veïns, amb el suport
del Consell Municipal de l’Estarit, va comptar amb la
participació d'un important nombre de persones. Des
de l'Ajuntament volem agrair-los la seva implicació i felicitar els promotors. De ben segur que no serà la darrera vegada que es portarà a terme una iniciativa similar.
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Campanya per
controlar els gavians

III Fira «L'Empordà ve de gust»
de productes de proximitat

Dissabte, 31 de març

El control en aquesta fase és clau per evitar la
superpoblació. En els primers moments de la
seva arribada encara no han agafat el sentit de la
propietat, però un cop establerts es tornen molt
territorials i agressius, defensant el territori.
Arribats aquí, és molt difícil que l'abandonin.

De les 9 a les 20.30 h
Lloc: Plaça de la Vila
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

Demanem la col·laboració ciutadana per tal que
els propietaris de finques susceptibles de ser
objecte de nius de gavians adoptin mesures per
foragitar-los. Aquesta implicació és clau perquè
des de l'Ajuntament no es tenen recursos per arribar a tot arreu.
Punxada d’ous
En una segona fase, cap a la primavera, s’engegarà una campanya per punxar ous. Atès que no
es pot actuar a tot el municipi de manera conjunta, s’intervindrà en diferents sectors, en funció de
la seva problemàtica i l’observació que n’hagin fet
els tècnics durant el mes de març.

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

Dipòsit legal GI-112-1985

L'Ajuntament ha iniciat una nova campanya per
mantenir a ratlla el nombre de gavians i evitar problemes de salubritat i molèsties als veïns. Una
empresa especialitzada està visitant els conserges
i responsables de manteniment d'edificis i grans
comunitats de l'Estartit, molts dels quals es troben buits en aquesta època, per explicar-los què
han de fer per evitar que els gavians facin el niu.
Precisament, ara és quan els comencen a preparar per després posar els ous.

