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Aconseguim el desitjat
servei de transport públic
amb l’Hospital de Palamós.

L’antiga base americana, tancada des del 1994, s’està degradant inexorablement.

L’Ajuntament elabora un pla d’usos
perquè les instal·lacions abandonades
de la base Loran reverteixin al municipi
L’alcalde escriu:

«Aquest no és ni serà el mandat de les grans obres.
És i ha de ser el moment de les petites coses, del dia
a dia, d’estar a prop dels que més ho necessiten.»

La consolidació del Molinet
podria ser una realitat
abans d’acabar el 2013.

Distintius de qualitat per a
les platja Gran de l’Estartit i
cala Montgó.

Reforcem la tasca de la
Policia Local durant l’estiu
amb agents cívics.

Jordi Cordon i Pulido
Alcalde

Recentment hem superat els primers
dotze mesos de mandat, temps suficient perquè es comenci a notar el treball que amb rigor, seriositat i compromís estem desplegant des del nou
equip de govern. Som prou conscients
del moment en què es trobem per la
crisi i, per tant, la gestió municipal va
avançant, però segurament no al ritme
que voldríem.
Les valoracions polítiques que jo us
pugui fer tenen un valor relatiu. Al final,
el que compta és com percebeu cadascun de vosaltres la gestió municipal. El
principal objectiu que tenim des de
l'Ajuntament és que tot allò que fem
tingui una repercussió en positiu en el
nostre dia a dia. Per això, si en major o
menor mesura hem pogut millorar el
que tenim i, sobretot, si hem pogut o
sabut estar al costat dels que més ho
necessiten, ja em donaré per satisfet.
Per part meva i de tots els regidors del
govern, us ben asseguro que la dedicació està essent màxima. Només això
pot explicar el gran volum de feina feta
en un període de temps tan curt.
Obstinats per la gestió
Aquest no és ni serà el mandat de les
grans obres. És i ha de ser el moment
de les petites coses, del dia a dia, de
saber estar a prop de les persones. Ha
de ser, sobretot, el mandat de la gestió.
Amb això vull dir que cal dedicar molts
esforços a reflexionar sobre què volem i
què podem fer per aconseguir-ho.
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Tots els regidors destinem molt temps a
gestionar, a parlar amb els tècnics, amb
el teixit social, econòmic, cultural.
Només així ens podem fer una radiografia acurada d'on ens trobem i com

«Malgrat la crisi, el balanç de la
feina feta durant el primer any de
mandat ens fa ser molt optimistes. A poc a poc es comencen a
notar els resultats d’una nova
manera de fer, de ser i d’entendre
la política local, més propera a les
necessitats reals de la població.»

poder avançar. Aquesta obstinació per
la gestió ens està permetent avançar
en molts aspectes. D'exemples us en
podria posar un bon nombre. Hi ha
temes històrics que aquest mandat
podrien quedar resolts o encarrilats,
com poden ser la consolidació de la
Pletera, la cessió de la base Loran o la
desurbanització de la Pletera. Hem
aconseguit una cosa que feia anys que
volíem, com era el servei de transport
públic amb l'Hospital de Palamós, i a
mitjà termini podríem tenir una estació
d'autobusos.

«Les valoracions polítiques que jo us pugui
fer sobre el primer any
de govern tenen un
valor relatiu. Al final, el
que compta, és com
percebeu cadascun de
vosaltres la gestió
municipal.»
La gestió econòmica és un dels eixos
principals. Ja he dit en altres ocasions
que la solució del present no ha ser una
càrrega per al futur. El meu compromís
és situar l'economia municipal en un
punt que no sigui cap càrrega per a qui
vingui, encara que això vulgui dir deixar
de fer coses que portin vots. En aquest
àmbit hem promogut mesures d'estalvi.
Hem creat una central de compres per
obtenir millors preus amb tots els proveïdors, hem reduït significativament la
despesa en enllumenat públic i depen-

dències municipals. Recentment hem
aprovat un nou concurs per a la prestació del servei integral de recollida d'escombraries, neteja viària, clavegueram,
neteja de platges i deixalleria municipals. Farem un salt qualitatiu en quantitat, qualitat i reducció de la despesa
municipal. Tindrem un servei més eficient, racional i, a la llarga, amb l'aposta que fem pel reciclatge, podrem
reduir el cost de la principal factura que
tenim amb un proveïdor. Tot això, apostant per la sostenibilitat, amb maquinària nova i menys contaminant.
La nostra feina ha permès, per exemple, que no haguem de recórrer al crèdit extraordinari que va crear l'Estat perquè els ajuntaments paguessin proveïdors. Fer-ho hauria representat hipotecar l'Ajuntament per molts anys.
Pel que fa a la dinamització econòmica,
hem mantingut el suport al foment del
turisme i del petit comerç. Hem estat
capaços de reactivar el parc natural,
que a finals d'any ja tindrà òrgan rector.
La seguretat també era un dels eixos
prioritaris. Hem instal·lat semàfors als
punts més conflictius, hem incrementat
la periodicitat de la Junta de Seguretat
Local, hem signat convenis per millorar
la coordinació policial, entre d'altres.
La llista d'actuacions seria molt extensa. Ja tindrem temps de fer un balanç
més acurat, però permeteu-me que
comparteixi amb vosaltres el meu optimisme. Ens ha tocat viure un moment
molt difícil, però estic segur que durant
el mandat consolidarem una transformació que farà del nostre ajuntament
un instrument modern, àgil i proper a
les necessitats reals de la població.

Equipaments

Pla d’usos municipal per a la base Loran
L'Ajuntament ha elaborat una proposta d'usos per poder donar una sortida a les instal·lacions
de l'antiga base Loran, posar fi a l'estat d'abandó en què es troba i donar-li una utilitat pública. Es proposen dues actuacions vinculades amb la recerca científica i l'educació ambiental,
que encaixarien plenament dins del parc natural.
estudiar una cessió, per compra o
lloguer, a un preu simbòlic. En
aquest sentit, els va comunicar el
seu convenciment 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.

El document municipal respon al
compromís adoptat l'equip de
govern durant la reunió que va
mantenir amb alts càrrecs del
Ministeri de Defensa el setembre
de 2011. En aquesta trobada, que
es va fer a l’ajuntament, l'Estat es
va mostrar ferm en les seves pretensions econòmiques —ha taxat

les instal·lacions en 560.000
euros—, mentre que l'Ajuntament
va reiterar que no pot ni vol pagar
aquesta quantitat.
L'alcalde, Jordi Cordon, va deixar
clar que l'Ajuntament no pot comprar les instal·lacions pel valor de
mercat i que, en tot cas caldria

Negociacions avançades
Els alts càrrecs no van tancar-se en
banda i van dir que, abans d'aprofundir en diferents fórmules perquè
el municipi pugui disposar de les
instal·lacions, volien veure un projecte d'usos. Aquest document ja
ha estat elaborat i enviat a
Defensa, que l'està valorant.
Precisament, el 16 d'abril, l'alcalde
es va reunir a Madrid amb el nou
director general d'Infraestructuras
del Ministeri. La reunió va ser positiva atès que es va mostrar partidari a rebaixar les pretensions econòmiques i a una possible subhasta
dels terrenys.

DUES ALTERNATIVES PER POSAR EN VALOR EL TERRITORI

Centre d'interpretació

Equipament científic i educatiu

Es proposa la demolició parcial i el manteniment de les
estructures que estiguin en més bon estat de conservació, per crear una estratègia d'interpretació sobre la
zona i els usos que se'n feien A la segona meitat del
segle XX. Amb aquesta opció es pensa en l'actuació
portada a terme a les antigues instal·lacions del Club
Méditerranée, situades dins del Parc Natural del Cap
de Creus. Per tal de vestir el projecte pedagògic, es
planteja crear miradors amb rètols informatius que ajudin a la divulgació de la història de la instal·lació i a la
interpretació de l'entorn. La senyalització es basaria en
la col·locació de perfils del paisatge, cartells en què
s'expliqués quina és la vegetació predominant i en què
s'aportés informació sobre la toponímia.

L'ús més ambiciós té a veure amb la conversió d'alguns
dels edificis de la zona residencial de la base Loran en
centre d'investigació científica i d'educació ambiental.
En aquest plantejament, l'actuació preveu la rehabilitació de les estructures bàsiques. La funció d'aquest
equipament seria actuar com a centre d'investigació i
suport a la formació vinculat a temàtiques sobre els
ecosistemes litorals, a la gestió de les reserves marines. Es pretén encaixar el centre d'investigació en la
línia de dos altres centres de referència mundial: el
laboratori Aragó a Banyuls, adscrit a la Universitat
Pierre i Marie Curie de París, i l'ARC Centre of
Excellence for Coral Reef Studies de Townsille
(Austràlia). El centre d'educació ambiental està pensat
també com un complement d'ús de les instal·lacions i
de l'activitat científica en aquest primer plantejament,
sobre el funcionament dels ecosistemes marins, els
parcs litorals mediterranis i la gestió d'usos públics en
espais protegits sotmesos a una alta freqüentació.

Amb aquest projecte també es voldria fer divulgació de
la importància que la base Loran va tenir durant anys
com a instrument d'ajuda a la navegació i de com va
perdre la seva funcionalitat.
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Medi Ambient

Millorem diversos espais d’alt valor
natural de cara a la temporada turística
La brigada municipal de Medi Ambient ha portat a terme diferents actuacions al llarg de la zona
costanera amb l’objectiu de tenir en les millors condicions possibles diferents punts litorals
d'alt valor natural que tenen, també, un gran interès turístic. En el nostre municipi, el territori
és un element d’atractiu que cal preservar i valorar.

A l’esquerra, el mirador de la bassa del Fra Ramon i a la dreta, el del cap de la Barra.A sota, detall de la desbrossada al baixant
de cala Pedrosa i dues imatges de la crema controlada de restes vegetals a la mateixa cala.

Les tasques executades han consistit, principalment, en el manteniment de la vegetació dels llocs més
visitables (àrees de pícnic, miradors, senders, etc.) i la reposició
d'abalisament amb cordes i fustes
dels àmbits que s'havien recuperat
en el marc dels projectes Life
Natura. S'ha treballat, sobretot, en
el sector del Ter Vell, la Pletera, la
bassa del Fra Ramon i la Gola.
Les actuacions de la brigada de
Medi Ambient s'han complementat
amb d'altres feines realitzades per
empreses especialitzades.
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S'ha realitzat el manteniment de la
vegetació de les vores dels baixants
a les cales Pedrosa, Ferriola i
Calella, uns senders força freqüentats a l’estiu. Així es garanteix el
bon pas i la seguretat dels vianants. S'ha eliminat l'arbrat caigut i
s'ha aconseguit una important
millora paisatgística.
D'altra banda, per encàrrec del
parc i després de demanar-ho
l'Ajuntament, s'ha arranjat la tanca
del mirador del cap de la Barra, un
dels millors punts per observar les
Medes i els penyasegats.

Així mateix, efectius del Servei de
Prevenció d'Incendis Forestals de la
Generalitat van efectuar, el 30 de
maig, una crema controlada de les
restes vegetals acumulades per les
fortes llevantades de l’hivern passat a la cala Pedrosa. Aquesta temporada hi havia una quantitat molt
superior a la que habitualment s’acumula. Generalment, es retira
manualment en començar la temporada de bany, però la gran quantitat va fer plantejar la possibilitat
de portar a terme una crema controlada, que es va desenvolupar de
manera molt eficient.

Fires

Urbansime

Ple absolut durant la
I Fira de la Màgia

El Molinet podria estar consolidat abans d’acabar el 2013
L’equip de govern ha aconseguit
una subvenció de 235.620 euros
del Fons Europeus per al Desenvolupament Regional (FEDER) per a
l’estabilització del tram final del
Molinet afectat per les esllavissades de 1994. És una aportació
molt important que representa la
meitat del cost de l’obra. L’alcalde,
Jordi Cordon, ha informat que es
treballa amb la previsió que la
muntanya estigui consolidada
abans de la fi de 2013. A partir
d’ara intensificarà els contactes
amb d’altres administracions per

trobar la resta de finançament.
Cordon diu que no es pot demorar
més l’obra i lamenta que després
de tants anys no s’hagin pogut trobar els diners que falten. La situació encara perjudica més els interessos municipals, ja que la no execució de l’obra impedeix que l’Estat
contracti la reforma del passeig,
entre el darrer espigó i el cap de la
Barra, una actuació llargament reivindicada. L’Estat té el projecte a
punt (2 milions d’euros), però diu
que no l’executarà fins que la muntanya estigui consolidada.

Torroella de Montgrí va viure amb
gran intensitat la I Fira de Màgia al
Carrer (FIMAG), que es va celebrar
els dies 8 i 9 de maig.
L’esdeveniment va superar totes les
previsions i va aplegar unes
10.000 persones, que van omplir
de gom a gom els espais públics i
equipaments on es van celebrar els
prop de 40 espectacles programats, la majoria gratuïts. La fira,
que ha comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament, ha estat una
iniciativa de l’Associació Cultural
FIMAG, creada per un grup de persones de diferents entitats i col·lectius que d’una manera o d’una
altra estan relacionats amb el món
de l’espectacle. Els seus promotors
volen convertir el nostre municipi
en un referent del món de la màgia
arreu de l’Estat.

Promoció econòmica

L’Espai Ter acull la I
Fira Oci Empordà i el
seminari Marca Ciutat
L'Espai Ter ha acollit dues noves
activitats que tenen com a objectiu
ajudar la dinamització econòmica
local.
El 19 i 20 de maig s'hi va celebrar
la I Fira Oci Empordà, una nova proposta que pretén donar a conèixer
la gran oferta d'activitats de lleure
local, del Baix Ter i de l'Empordà,
una destinació turística amb grans
recursos naturals, patrimonials i
culturals. A banda de l'oferta d'empreses i associacions implicades en

el sector de l'oci, el comerç, la gastronomia i l'allotjament, la fira va
incloure un ampli ventall d’activitats
a l'exterior, com jocs inflables,
cavalls, segways i altres sorpreses.
D'altra banda, l'1 i 2 de juny va ser
l'escenari del seminari sobre màrqueting de ciutats i destinacions

turístiques més important de
Catalunya, el Marca Ciutat 2012.
És punt de trobada per a responsables de promoció econòmica, turisme i comunicació, a més de professionals del sector, per tal de
conèixer les noves tendències i
principals novetats en posicionament de ciutats i destinacions.
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Promoció turística

La Sala acull l’emissió del programa «La Tribu»
de Catalunya Ràdio en una acció promocional

El programa La Tribu de Catalunya Ràdio es va emetre
en directe el 4 de maig des de La Sala. Es tracta del
magazín de tarda (de les 16 a les 19) de la ràdio pública catalana, que combina actualitat, entreteniment i
humor. Entre els seus col·laboradors fixos hi ha el torroellenc Carles Xuriguera, que juntament amb el seu
company Faixedes aporten el contrapunt irònic i
desenfadat al programa.

El desplaçament de l'equip de La Tribu es va concretar gràcies a un acord de col·laboració entre el
Patronat de Turisme Costa Brava-Girona i l'Ajuntament.
La iniciativa s'emmarca en una campanya de promoció
més àmplia. Des de l'Ajuntament vam valorar molt positivament els beneficis que des del punt de vista promocional ens podia comportar el fet que aquest programa de referència es fes des del municipi.

Turisme

Turisme

Prestigiosos blocaires turístics
internacionals visiten l'Estartit

Celebrem la I Festa «Apropa’t al
Parc Natural»

L'Estartit ha format part de la ruta promocional que
aquesta va organitzar el Patronat de Turisme de la
Costa Brava el mes de maig per donar a conèixer la
nostra destinació a través del blogtrip #inCostaBrava
dedicat a la natura i la cultura. Hi van participar sis blocaires internacionals, que tenen nacionalitats diferents
(alemanya, canadenca, nord-americana, italiana,
neerlandesa i espanyola), destaquen pels seus continguts sobre viatges i turisme i que són molt influents
a les xarxes socials.

El MIMA 2012 viu una de les
edicions amb més participants
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L’Estartit va acollir del 30 de maig al 3 de juny una
nova edició del prestigiós Festival Internacional Medes,
Imatge i Medi Ambient (MIMA), que enguany ha registrat una de les participacions més elevades. El MIMA
ja està consolidat com un dels més importants que se
celebren a Europa. L’eix vertebrador continua essent
l’Open Internacional Fotosub, la Mostra Internacional
de Vídeo Submarí i el Concurs On-Line de Fotografia
Submarina.

L'Estartit va acollir el darrer cap de setmana de maig la
primera festa del Parc Natural del Montgrí, les Illes
Medes i el Baix Ter. Es va desenvolupar un atapeït programa d’activitats de natura, vida rural i patrimoni cultural amb propostes per a tots els públics: sortides
amb bicicleta, a peu o amb veler, exposicions, xerrades, visites guiades, snorkelling i tallers infantils. A
més, hi va haver un espai per als amants de la gastronomia i els productes de proximitat.

Equipaments

Sis agents cívics reforçaran les tasques de
la Policia local durant la temporada d’estiu
L'Ajuntament ha contractat 6 agents cívics per tal que desenvolupin tasques de suport a la
Policia Local durant la temporada turística. La seva funció se centrarà en la vigilància, l'assessorament i el compliment de les normes cíviques en vigor. També tindran la missió de fer difusió de les ordenances municipals. La mesura s’emmarca en el pla de millora de la seguretat
ciutadana al nostre municipi, una de les prioritats per a aquest mandat.
Entre les tasques que tenen
assignades, els agents informaran els
propietaris sobre la tinença
responsable i controlaran que no
embrutin els carrers.

Optimitzar el recursos policials
Amb aquest grup de persones es
permet reforçar el cos policial i
optimitzar molt millor els recursos
de cara a la temporada turística,
quan el nostre municipi pràcticament triplica la seva població.

Es tracta d'una nova
mesura amb la qual l'equip
de govern vol afavorir l'assoliment d'uns hàbits de
convivència i de comportament que millorin la qualitat
de vida, tant dels residents
com dels visitants.

Mitjançant la seva tasca es pretenen corregir aquelles accions
incíviques que pertorben la convivència en els espais públics. En
general, els agents actuaran a
través de l'explicació de les normes
de conducta a qui les infringeixi,
amb l'objectiu de reconduir les
accions incíviques.

Entre les seves actuacions hi ha la
de vetllar pel bon ús dels parcs
infantils, les platges, controlar
l'abocament de residus, demanar la
neteja o recollida de forma urgent i
localitzar-ne els autors. En els
casos d’infraccions lleus s’informarà de la normativa, però els
casos més greus o reincidents, es
comunicaran a la Policia Local, que
és qui té la capacitat de tramitar
una denúncia.

Seguretat ciutadana

Reunió de la Junta de Seguretat Local
per planificar la temporada turística

La Junta es reunirà, com a mínim,
dos cops l’any.

El 16 de maig es va celebrar una
nova reunió de la Junta de
Seguretat Local, a la qual va assistir el delegat del Govern a les
comarques gironines, Eudald
Casadesús. A banda de l’alcalde,
Jordi Cordon; la presidenta del
Consell Municipal de l'Estartit,
Sílvia Comas, i el regidor de
Seguretat Ciutadana, Andrés
Navarrete, també van ser-hi presents alts comandaments dels
diferents cossos policials (Mossos
d'Esquadra, Policia Nacional,

Guàrdia Civil i Policia Local). Aquest
és el marc en què es determinen
les prioritats, les accions especials
i les campanyes de prevenció i on,
a partir del diagnòstic de l'estat de
la seguretat pública en el municipi,
s'orienten les activitats i l'acció policial i la seva coordinació amb tots
els serveis públics que operen al
municipi.
Durant la reunió es va fer una valoració dels protocols de col·laboració i de la situació actual del municipi des del punt de vista de la
seguretat ciutadana. També s'han
planificat els dispositius per a la
temporada turística. La junta es
tornarà a reunir passat l’estiu.
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Turisme

Patrimoni

El 29 de juny es va fer l’acte protocol·lari d’hissada de la bandera Q de
Qualitat de Turística a la platja Gran de l’Estartit.

Distintius de qualitat per
a la platja Gran i Montgó
La platja Gran de l’Estartit ha aconseguit per tercer any consecutiu el
prestigiós certificat Q de Qualitat
Turística que atorga l’Instituto para
la Calidad Turística Espanyola
(ICTE). D’altra banda, cala Montgó
ha obtingut la Bandera Blava, un
distintiu que atorga anualment la
Fundació Europea d'Educació
Ambiental a les platges i ports que
compleixen una sèrie de condicions
ambientals i instal·lacions.

Tramitar aquesta certificació suposa un sobreesforç de tot el personal que treballa a les platges, així
com dels concessionaris, ja que les
auditories que avaluen i autoritzen
la concessió dels certificats són
molt estrictes. Es té en compte,
sobretot, aspectes com el control
higiènic de les guinguetes, la informació que es dóna, la seguretat, el
salvament i els primers auxilis i la
millora en els accessos a la platja.

La Q de Qualitat reconeix la tasca
realitzada tant per l’Ajuntament
com per les empreses concessionàries de serveis en la implantació
de sistemes de qualitat.

Els distintius funcionen de manera
complementària al Sistema Integral
de Gestió de Qualitat i Medi
Ambient (SIGQMA) que es va
implementar el 2006.

Els hereus cedeixen un
bust de l’escultor Joan
Carrera i Dellunder
Els fills del prestigiós escultor torroellenc Joan Carrera i Dellunder
(1889-1952)
han
cedit
a
l’Ajuntament un bust encunyat en
metall per tal de substituir el de
pedra que hi ha a l’espai públic de
darrere l’església de Sant Genís
que l’Ajuntament li va dedicar el
2011. Segons han explicat els
hereus, la nova escultura és més
fidel al rostre de l’artista, i s’ha fet
a partir d’un motlle que va fer ell
mateix. D’altra banda, és un material més noble i resistent a les
inclemències
climatològiques.
Carrera va desenvolupar la major
part de la seva tasca a l'Escola
Municipal de Belles Arts de Girona.
Va fer una carrera brillantíssima i va
ser molt reconegut en la seva
època. Entre d'altres, va ser amic i
col·laborador de Rafael Masó i va
treballar amb l'arquitecte Puig i
Cadafalch.

Institucional

Homenatge institucional a Maria Mir Cantenys pel seu centenari
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L'Ajuntament va homenatjar, el 10
de maig, la veïna Maria Mir
Cantenys amb motiu del seu centenari. L'alcalde, Jordi Cordon, i la
regidora d'Acció Social, Sandra
Pibernat, van visitar-la al seu domicili i li van lliurar un ram de flors,
una placa commemorativa i una
carta personalitzada. Maria Mir va
néixer el 10 de maig de 1912 a
Pals, i des dels 20 anys viu a
Torroella de Montgrí.

Fires

El Salento, cultura convidada a Mediterrània, Mar Obert
El Salento, la regió emplaçada en
el que popularment coneixem com
el taló d'Itàlia, va ser la cultura convidada en l'edició d'aquest any de la
Fira Mediterrània, Mar Obert que es
va celebrar del 28 d’abril a l’1 de

maig. La població local i els visitants van podrer apropar-se durant
tot el cap de setmana a la rica tradició d’aquesta regió, a través d’un
atapeït programa d’actes amb un
marcat caràcter lúdic i divulgatiu,

que proposava activitats tan diverses com un mercat de productes
artesans, concerts, cercaviles,
espectacles
infantils,
etc.
L’estructura central del cap de setmana es va articular al voltant de
les
Trobades
de
Música
Mediterrània. Entre les actuacions
cal destacar els concerts de
Girobanda, grup de músics de
carrer liderat pel prestigiós trompetista Cesare Dell'Anna, i el de cants
polifònics del Salento, a càrrec de
Voci di Finis Terrae, un dels grups
femenins més destacats d'Itàlia.
El dissabte 28 també es va celebrar el Concurs de Pintura Ràpida
que organitza l’Aula Municipal
d’Arts Plàstiques.

Acció social

Fires

La representant de l’ACH, l’alcalde i la regidora d’Acció
social, Sandra Pibernat, durant la signtura del conveni.

La presentació oficial de les jornades es va fer l’1 de juny
a bord del vaixell Corsari Negre.

Disposarem d’un habitatge per
a necessitats socials urgents

XVII Jornades Gastronòmiques
«Tastets de Mar: La Clova»

L'Ajuntament disposarà d'un habitatge de titularitat
pública per destinar temporalment a persones o
famílies amb necessitats especials d'atenció.
L'habitatge, de 64 m2, està situat en un bloc de protecció oficial de la ronda Països Catalans i és propietat
de l'Incasol. Des de la seva construcció el pis ha estat
desocupat, raó per la qual l'Ajuntament en va demanar
la cessió d'ús per poder-ne disposar amb finalitats
socials urgents. L'Ajuntament i l'Agència Catalana de
l'Habitatge (ACH) van formalitzar el conveni per a la
cessió el 18 de maig. Amb aquest habitatge es podran
atendre casos urgents que requereixen un allotjament
temporal, però en cap cas perllongat en el temps, fins
que la situació de l'usuari s'hagi derivat correctament.

Un total de 9 restaurants han participat durant tot el
mes de juny en les XVII Jornades Gastronòmiques
«Tastets de Mar: La Clova», una inciativa ja plenament
consolidada que està organitzada per l’Estació Nàutica
l’Estartit–Illes Medes, i compta amb el suport de
l’Ajuntament i el Consell Municipal de l’Estartit. En el
marc de les jornades es va concedir el guardó Musclo
d’Or al restaurant El Portal del Mar. El guanyador va ser
escollit de forma popular mitjançant les votacions
emeses el passat dia 2 de juny a la degustació popular de musclos que van oferir tots els restaurants participants en les jornades. La proposta guanyadora era
un estofat de musclos amb escuma de patata i tòfona
que, a part del seu gust, era molt vistosa.
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Transports públics

Aconseguim el servei de transport
públic amb l’Hospital de Palamós
La direcció general de Transports i Mobilitat ha atès la petició de l’equip de govern perquè el
nostre municipi tingui línia mitjançant transport públic amb l’Hospital de Palamós, una vella
aspiració municipal que sempre havia estat rebutjada per raons econòmiques.
amb manca de recursos per moure’s amb vehicle propi.

L'alcalde, Jordi Cordon (al
centre de la foto) i el director
general de Transports i
Mobilitat, Ricard Font (a la
seva dreta); juntament amb
el director dels Serveis
Territorials de Territori i
Sostenibilitat a Girona, Josep
Cortadellas (a la seva esquerra), i diversos responsables
del departament i de l'empresa Moventis, van presentar el
nou servei el 22 de juny.

Feia anys que des de l’Ajuntament
es demanava que el nostre municipi tingués connexió per transport
públic amb l’Hospital de Palamós.
Malgrat la insistència, la resposta
era sempre negativa i es fonamentava en raons econòmiques i d’amortització del servei. El nou equip
de govern va intensificar els contactes amb la direcció general de
Transports per traslladar la necessitat de prestar aquest servei, pensant sobretot en aquelles persones
que més ho necessiten, gent gran i

Aquesta era una vella aspiració
municipal que es concretarà a partir de l’1 de juliol amb la posada en
marxa de 8 expedicions diàries (4
d’anada i 4 de tornada) que enllaçaran Torroella amb l’hospital i el
centre urbà de Palamós (línia 327).
La ruta passarà per Pals, Torrent,
Regencós, Begur, Palafrugell,
Mont-ras i Vall-llobrega. El servei es
prestarà de dilluns a divendres els
dies feiners, i durant els mesos de
juliol i agost, aquestes expedicions
també s’oferiran els caps de setmana.
Nous viatges a Barcelona
Les millores en transport públic es
complementen amb dues accions
més. Durant els mesos de juliol i
agost es posarà en servei una línia
que enllaçarà l'Estartit amb
l'Estació del Nord i l'aeroport de
Barcelona, amb dues expedicions,
1 d'anada i 1 de tornada, respectivament. Aquests mesos, doncs, els
veïns i visitants del nostre municipi
tindran connexió directa amb
Barcelona.

Mobilitat urbana

Els residents tindran 1 hora gratis diària a la zona blava
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Els veïns i les veïnes que paguin
l'Impost sobre vehicles de tracció
mecànica (IVTM) al municipi disposaran d'1 hora d'estacionament
gratuït cada dia a la zona blava tant
de Torroella com de l'Estartit.

Amb l’adhesiu no caldrà treure
tiquet ja que el vigilant introduirà la
matrícula del vehicle en el seu terminal, sabrà automàticament si té
dret a la bonificació i controlarà el
temps d'estacionament.

Adhesiu identificatiu
Per començar-ne a gaudir, cal recollir a l'Ajuntament o al Consell
Municipal de l'Estartit un adhesiu
identificatiu com a «Resident autoritzat», que caldrà enganxar en un
lloc visible del vehicle.

Retornar les targetes
Els residents que disposin de la targeta que donava dret a 30 minuts
gratuïts cal que la retornin i retirin
l'adhesiu. Amb la implementació
del nou sistema de gestió horària
les targetes no seran efectives.

La zona blava és una eina que afavoreix una mobilitat sostenible i
millora la qualitat de la vida de la
ciutadania. La rotació dels vehicles
permet un ús més racional de la via
pública disponible en determinades
zones del municipi i contribueix a la
dinamització econòmica local. No
obstant això, segons ha explicat
l’alcalde, Jordi Cordon, els residents han de tenir un ús preferent
atenent a l'esforç fiscal que ja realitzen i per aquest motiu ha posat
en marxa aquesta bonificació.

Amb l'estiu tornen al museu les propostes més refrescants de tot l'any. Hem programat sis espectacles de
les Nits d’Estiu i quatre propostes de visites guiades.

Nits d’estiu
Dijous 12 de juliol, a les 22 h
Projecció documental El Baix Ter. Aigua, terra, vida, de
Jordi Bellapart
Dijous 19 de juliol, a les 22 h
Projecció pel·lícula Avanti, de Billy Wilder
Dijous 26 de juliol, a les 22 h
Projecció documental Sardana, dansa nacional de
Catalunya?
Dimecres 1 d'agost, a les 22 h
Concert de Gumbo Jass Band (jazz de Nova Orleans)
Dijous 2 d'agost, a les 22 h
Concert de Paula Domínguez (flamenc)
Dissabte 11 d'agost, a les 22 h
Lectura de contes de Pere Calders a càrrec de Joan
MassotKleiner i Anna Orra

Visites guiades
Torroella màgica, la ruta de la nit
Un passeig nocturn entre llegendes i històries pensada
per a tota la família. Avançarem envoltats de la màgia
i l'encant de carrers, edificis i personatges històrics.
Dimecres 18 i 25 de juliol i dilluns i dimecres d'agost,
a les 22 h.
Redescobrir el riu Ter
Ens aproparem a diferents espais com el mirador del
Ter, la platgeta i la Resclosa, que ens ajudaran a gaudir i comprendre la importància del riu.
Dimarts de juliol i d'agost, a les 19 h
Torroella de Montgrí, mil anys d'història i llegenda
Un passeig de tarda apte per a tota la família, amb
pinzellades d'història i de llegenda.
Dijous de juliol i d'agost, a les 19.30 h
L'Estartit, terra de pescadors
Un passeig per descobrir el passat mariner de l'Estartt
quan la població era un dels principals punts pesquers
de la Costa Brava.
Divendres de juliol i d'agost, a les 19.30 h

Promoció econòmica

El Festival del Còmic es confirma com a referent estatal del sector
La sisena edició del Festival del
Còmic ha representat un pas més
en la consolidació del nostre
municipi com un referent del sector.
La proposta atreu cada cop més
públic i s’ha confirmat com una eina
al servei de la dinamització cultural
i econòmica local. Enguany, a més,
el fet que coincidís amb el cap de
setmana de la revetlla de Sant Joan
va fer incrementar notablement el
nombre de públic. El festival, organ-

itzat per l’Ajuntament, en col·laboració amb l’empresa Panini. ha
mantingut la seva marcada vocació
familiar. Cal destacar que la implicació de botiguers i comerciants va
ser molt gran amb l’ambientació
dels seus establiments.
En aquesta edició un dels principals
atractius, a banda del tradicional
mercat de còmics, va ser la presència d’en Doraemon, en Novita i la

Suzuka, que ens arribaren de la mà
de l’empresa Luk, representant oficial a l’Estat espanyol de la productora de la mítica sèrie. També van
ser-hi presents diversos superherois
i els personatges de la saga Star
Wars i Star Trek. En el marc del festival es va lliurar el I Premi
Internacional de Còmic Costa
Brava, promogut per l’Ajuntament i
el Patronat de Turisme Costa Brava
Girona.
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FESTES MAJORS 2012
Ens trobem a les portes de les festes majors de
Santa Anna, a l’Estartit, i de Sant Genís, a
Torroella de Montgrí. Des de l’Ajuntament i el
Consell Municipal de l’Estartit hem treballat intensament per elaborar un programa d’actes amb
propostes per a tothom. El trobareu detallat a la
web municipal o a l’ADA. Us animem a participarhi activament i us recordem que en el cas de
Torroella, el proper 7 d’agost sortiran a la venda
les entrades per als actes de pagament. Us recomanem que les reserveu amb antelació perquè no
us en quedeu sense i perquè així podrem planificar millor les necessitats d’aforament.

32è Festival de Músiques
de Torroella de Montgrí
Del 21 de juliol al 23 d'agost de 2012
Membre de l'Associació Europea de Festivals.
Declarat Festival Estratègic per la Generalitat

www.festivaldetorroella.com

TELÈFONS D’INTERÈS
Serveis municipals
Ajuntament

Venda d’entrades Festa Major de Sant Genís
Sopar popular. Divendres 24 d'agost
Jardins John Lennon a les 22 h. Preu: 12
Teatre professional. Dilluns 27 d'agost. Espai Ter.
22 h. Representació de l’obra Zirocco, de la companyia Cascai Teatre. Preu: 16 euros.
Espectacle de dansa. Diumenge 26 d'agost. Espai
Ter. 22 h. Inaudit, del Grup Montgrí Dansa. 5 euros.
Lloc de venda de les entrades:
CASA PASTORS-C/ Major, 31. Tel. 972 75 73 01.
casapastors@torroella-estartit.cat
Data: a partir de dimarts 7 d'agost
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13 h.

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

Festa Major de Santa (dijous 26 de juliol)
11 h Cercavila popular
12 h Ofici solemne amb el Foment del Montgrí
13 h Sardanes amb la cobla Foment del Montgrí
20 h Sardanes amb la cobla Foment del Montgrí
23 h Concert amb el grup Removida

Amb la col·laboració de:
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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

Equipaments docents

