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Actuació conjunta per recuperar les fràgils i valuoses
dunes litorals.

Interior de la fleca del carrer Porta Nova, que es va poder visitar en el marc de la XII Fira en el Record, un dels grans èxits de la fira.

Celebrem una Fira de Sant Andreu marcada per l’elevada participació d’expositors i un nou rècord de visitants
L’alcalde escriu:

«Malgrat el dur context de crisi, la Fira de Sant
Andreu ha estat el mirall de la vitalitat i l'optimisme
amb què moltes empreses i persones afronten una
situació tan adversa.»

Els pressupostos prioritzen
els serveis a les persones i la
promoció econòmica.

L’Estartit viu intensament
una nova edició de la Festa
Major de Santa Llúcia.

Conveni de col·laboració
amb l’Associació d’Amics
Protectors dels Animals.

Jordi Cordon i Pulido
Alcalde

L'organització de la Fira de Sant Andreu
és un repte per molts motius. Pel nivell
que sempre ha tingut, pel seu renom,
per la llarga tradició i perquè és més
que una simple fira comercial, agrícola
i ramadera. El cap de setmana es converteix en una veritable festa per a la
vila, una excusa més pel retrobament
familiar, pel contacte amb les amistats,
pel foment de la cohesió social i per
reforçar els nostres lligams.
Les darreres edicions, però, han representat un repte afegit a causa de la
crisi. No hi ha dubte que és la pitjor de
les darreres dècades. Hi ha famílies
que ho estan passant molt malament.
Les empreses, si no han tancat, han de
treballar més per guanyar menys. Les
administracions no han tingut més
remei que ajustar per mantenir els serveis bàsics. El moment és molt dur i res
fa pensar en una ràpida recuperació.
La fira, doncs, que, no oblidem, té un
rerefons també econòmic, hauria de
ser un termòmetre de la crisi. Però ben
al contrari, està essent el mirall de la
vitalitat i l'optimisme amb què moltes
empreses i persones afronten una
situació tan adversa. Gràcies a la seva
complicitat, hem pogut mantenir uns
nivells de participació elevadíssims. És
una satisfacció veure l'esforç, la tenacitat i l'entusiasme que hi aboquen.
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La Fira de Sant Andreu és, probablement, el principal aparador del nostre
dinamisme econòmic, cívic i cultural. Es
tracta del més important element de
promoció del municipi i, per això, des
de l'Ajuntament, destinem moltíssims
esforços, tant humans com econòmics,
perquè cada edició sigui un èxit i, si pot
ser, millor que l'anterior.

«El nostre objectiu és que amb
menys, puguem fer el mateix o
més. Els criteris a l'hora de fer els
pressupostos per al 2013 han
estat: ajustar les despeses, invertir
en les persones i fomentar la dinamització econòmica, sense pujar la
pressió fiscal, ja que ara no toca.»

En el moment actual, una de les prioritats de l'equip de govern és la de donar
suport a la dinamització econòmica
local. En aquest sentit, la fira és una
eina estratègica. L'Ajuntament n'ha
d'estar al capdavant i ha d'aglutinar
esforços, però sols no podrem fer res.
La fira és el que és gràcies a la suma
de moltes complicitats, però sobretot
de totes aquelles persones que directament o indirecta la fan realitat.

«Malgrat el dur context de crisis, la Fira
de Sant Andreu ha
estat el mirall de la
vitalitat i l'optimisme
amb
que
moltes
empreses i persones
afronten una situació
tan adversa.»
Per tot plegat, l'elevada participació en
un context de crisi té un valor afegit i
ens esperona a ser encara més rigorosos per mantenir-la com una de les
punteres del país.
Pressupostos 2013
En aquest context de crisi també és un
veritable repte l'elaboració dels pressupostos municipals. Els ajuntaments, en
general, han vist reduïts els seus
ingressos per la recessió econòmica i
per la disminució de les aportacions
d'altres administracions. Tot és una
cadena i els ajuntament, òbviament, no

n'estem al marge. El nostre objectiu
aquest mandat és que amb menys,
puguem fer el mateix o més. Els criteris
a l'hora de quadrar els números els
hem tingut molt clars: ajustar les despeses, invertir en les persones i fomentar la dinamització econòmica, sense
pujar la pressió fiscal, que ara no toca.
El finançament local sempre ha estat
un dels punts dèbils dels ajuntaments.
Ja quan les coses anaven bé es reclamava a l'Estat un millor tracte. Ara la
situació no ho permet, però, a més, per
part de l'Estat sembla que es vulgui
aprofitar el moment per retallar més
enllà del que caldria en un afany de
reforçar un model centralitzador i retrògrada. Cal apostar pel municipalisme si
volem sortir de la crisi. Som l'administració més propera al ciutadà i una eina
més directa per atendre necessitats.
Assumim des de fa anys serveis que no
ens són obligatoris. Ho fem per responsabilitat, però ara que les finances
estan tan tocades, veiem realment la
debilitat i fragilitat del sistema.
Realment, ens trobem en un moment
clau de la nostra història. Des de
Catalunya només podrem sortir-ne
reforçats amb un nou model. Les eleccions autonòmiques van donar com a
resultat una majoria parlamentària
sobiranista. Ara cal saber interpretar
amb responsabilitat la voluntat del
poble més enllà de partidismes i ambicions personals. Estic convençut que
com a país en sortirem reforçats,
sabrem defensar la nostra llengua, la
nostra economia i la nostra identitat.
Aprofito l'avinentesa per traslladar un
missatge d'optimisme, i desitjar-vos un
feliç 2013.

619a Fira de Sant Andreu

Una Fira de Sant Andreu multitudinària
Prop de 45.000 persones van passar per la 619a Fira de Sant Andreu de Torroella de Montgrí,
en una de les edicions més multitudinàries dels darrers anys. L’afluència de públic i l’elevat
nombre de participants (interiors 60 i exteriors uns 200) confirmen la plena consolidació d’una
de les fires multisectorials més importants de les comarques gironines.
Des del punt de vista organitzatiu,
cal fer una valoració molt positiva
de com va funcionar el reforç en la
senyalització per tal que la mobilitat interna i els accessos fossin el
més fluids possibles. Així mateix,
l’augment de places d’aparcament
també va permetre facilitar l’estacionament als nombrosos visitants.
Pel que fa als actes complementaris programats al marge de la mostra comercial i agrícola, el Concurs
de Gossos d’Atura va confirmar-se
un any més com una de les propostes més atractives. També va
aplegar un nombrós públic, i no va
decebre l’espectacular exhibició
que tant dissabte com diumenge
va fer el prestigiós domador de
cavalls Santi Serra.
Cal fer una valoració molt positiva,
també, del gran èxit de la XI Fira en
el Record, que va tenir com a fil
conductor el comerç, les arts i els
oficis. Gràcies a aquesta proposta
cultural, vam poder viatjar en el
temps i visitar vells establiments
que a moltes persones van fer
reviure amb nostàlgia un visió que
encara perviu en la memòria
col·lectiva del nostre municipi.
La Festa del Cavalls, el XV
Campionat de Catalunya de
Coloms de Raça, el prestigiós
Expofil, la Mostra d’entitats, l’actuació musical del grup Glaucs o
l’exhibició d’oques, entre d’altres
moltes activitats, van convertir la
vila en un veritable aparador del
nostre dinamisme cívic, cultural i
econòmic. Des de l’Ajuntament
volem fer un agraïment ben sincer
a totes les persones, entitats i
empreses que ho han fet possible.
Tant als participants, com als
assistents i als patrocinadors i
col·laboradors, sense el suport dels
quals la fira no tindria sentit.
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Societat

Sostenibilitat

La Marató de Donació de Sang
supera totes les expectatives

L’Ajuntament manté ferm el seu
compromís amb la sostenibilitat

El dissabte 10 de novembre va tenir lloc la II Marató de
Donació de Sang. Es van aconseguir 410 donacions i
25 oferiments (l’any 2009, en la primera edició, se'n
van aconseguir 305). Cal destacar que hi va haver 93
donants de primera vegada. La iniciativa va ser possible gràcies a Creu Roja, Activa’t, Associació Contra el
Càncer, Fundació Oncolliga Gironina, Cor Anselm Viola
i Delegació a Torroella de Montgrí-l’Estartit de
l’Associació de Donants de Sang de Girona.

L'Ajuntament, amb el suport de la Diputació de Girona,
està elaborant un Pla d'Acció per l'Energia Sostenible
(PAES) amb l'objectiu de promoure actuacions concretes que permetin reduir les seves emissions de CO2
i aconseguir que un 20% del subministrament energètic
procedeixi de fonts renovables. En el marc d’aquest
compromís institucional, aviat s’instal·larà una caldera
de biomassa al CEIP Guillem de Montgrí i ja s’han comprat dues motos elèctriques per a la Policia Local.

Equipaments

Cultura

Institucional

Nou paviment al
gimnàs del Guillem

Exposició col·lectiva
«Made in Torreilles»

Rètols indicatius
d’adhesió a l’AMI

L’Ajuntament, a través de l’Àrea
d’Esports, va substituir a primers
de desembre el terra de l’altell del
gimnàs del Guillem de Montgrí. Es
tracta d’un paviment dissenyat per
a la pràctica del tennis taula, però
que per les seves característiques
també serveix per a moltes altres
disciplines esportives. L’anterior
paviment relliscava força. Amb
aquesta iniciativa es millora l’espai
on competeix i entrena el CTT
Torroella de Montgrí, que té un gran
nombre de jugadors i un equip d’alt
nivell.

Del 19 d’octubre al 5 de novembre
es va poder visitar, a la Capella,
l’exposició «Made in Torreilles»,
composta per més d'una vintena
d'obres de diferents artistes de
l'Associació Pont de Arts. La mostra
forma part dels diferents actes que
es desenvolupen al llarg de l’any en
el marc de l’agermanament entre
Torrelles de Salanca i Torroella de
Montgrí. L’agermanament és vigent
des del 1989 i, any rere any, anem
reforçant els lligams entre tots dos
municipis amb iniciatives que ens
apropen cada cop més.

A finals de novembre es van
col·locar els rètols indicatius a les
entrades del municipi en els quals
s'informa que la població està adscrita a l'Associació de Muncipis per
la Independència (AMI). En concret, se n'han instal·lat tres, dos a
Torroella i un a l'Estartit.
L'Ajuntament és membre de l'AMI
des del novembre de 2011.
Precisament,
l'alcalde,
Jordi
Cordon, va ser escollit el mes de
març com a representant dels
municipis del Baix Empordà adherits a l'AMI.

Medi Ambient

Recuperació de les fràgils dunes litorals
El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, “la Caixa”, la Diputació de Girona i
l'Ajuntament de Torroella de Montgrí estan realitzant treballs de recuperació de dunes a les
platges de la Pletera i de Fra Ramon, afectades per la forta llevantada de desembre de 2008.
L’objectiu és la recuperació dels
ecosistemes dunars característics
d’aquest sector del litoral, mitjançant la instal·lació de captadors de
sorra. A la vegada, també s’habiliten accessos a la platja per tal de
compatibilitzar la recuperació d’aquest hàbitat i l’ús de les platges.
El projecte consta de dues fases: la
primera, a la Gola del Ter i la platja
de Fra Ramon, va finalitzar a inicis
del 2012, mentre que la segona, a
la Pletera, s'està duent a terme
actualment des d'inicis de setembre. El cost total del projecte s'estima en 169.000 euros, aportats
íntegrament per l'entitat financera.
Ambdues actuacions s’emmarquen
en els convenis de col·laboració
que l’Obra Social “la Caixa” manté
amb les administracions públiques
citades per conservar i millorar els

espais naturals, fomentant, alhora,
la inserció laboral de grups en risc
d’exclusió social.
La recuperació dunar permetrà
establir la flora característica d’aquests hàbitats, i mantenir de
forma natural la sorra a les platges
sense necessitat d’una intervenció
mecanitzada, més agressiva i econòmicament costosa.

Festes

Festa Major de Santa Llúcia de l’Estartit

A l’esquerra, concert de l’Orquestra de Cambra de l’Empordà. Al centre, un moment del taller de titelles i a la dreta
presidenta del Consell Municipal de l’Estartit, Sílvia Comas amb el pintor homentatjat John Paramor.

Un programa variat i participatiu va
marcar la Festa de Santa Llúcia
d'enguany, que es va obrir el dimecres 12 amb el Concert de Nadal
de l'Orquestra de Cambra de
l'Empordà, on es va poder escoltar
la sardana Pescadors Estartidencs,
de Josep Pascual. El divendres es
va inaugurar la Mostra d'Art, amb

un homenatge especial a John
Paramor, pintor anglès resident a
casa nostra, i tot seguit es va fer el
sopar popular. Dissabte la matí una
cinquantena de nens van participar
a les activitats programades a la
plaça de l'Església i a la tarda hi va
haver la quina solidaria en favor de
l'Oncolliga. El diumenge es va cele-

brar la missa i el dinar d'homenatge a la vellesa. A la tarda la companyia Penjats pel Teatre va presentar amb gran èxit l'obra Els ben
trobats davant d’unes 300 persones. La festa es va tancar el dissabte 22 amb el Santa Llúcia
Winter Festival, organitzat per
l'Associació de Joves The Salats
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Hisenda

Pressupostos de contenció per al 2013
Els pressupostos per al 2013 seguiran criteris de contenció de la despesa i d’aplicació de
mesures d'ajust per adaptar-se al context de crisi. Malgrat les dificultats, l'equip de govern continua prioritzant els recursos destinats a les àrees amb més component social, seguretat ciutadana, al manteniment de la via pública, dinamització econòmica i turisme. També reflecteix
la congelació de la major part de taxes i impostos aprovada en les ordenances fiscals.
En conjunt, els pressupostos
ascendeixen a 16.193.847,16
euros, un 3,10% inferior al del
2012. La disminució és un reflex
de les mesures de contenció, però
també de l'aplicació de la llei d'estabilitat pressupostària de l'Estat,
que té una especial incidència en
el capítol de personal i en la prohibició que els ajuntaments puguin
endeutar-se.
El capítol de personal ha disminuït
un 5,68%, sobretot per l'increment
de les 35 a les 37,5 hores setmanals. D'altra banda, jubilacions,
excedències i baixes per maternitat
no es cobriran. També s'ha amortitzat una plaça i no s'imputa el cost
dels vigilants d'incendis, que assumirà la Diputació.

DESPESES

INGRESSOS

També ha patit una important
reducció l'apartat de transferències
corrents d'administracions supe-
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riors. La majoria disminueixen,
entre les quals hi ha les aportacions per a l'Escola Municipal de
Música (-69.460 euros), les escoles bressol (-95.775 euros) i el
Fons de Cooperació de Catalunya (38.000 euros). Amb tot, s'inclou
una nova aportació de la
Generalitat per taxa turística, que
s'estima en uns 90.000 euros. Així
mateix, pel que fa a l'ingrés de la
participació amb els ingressos de
l'estat, s'incrementa la dotació amb
un 5% (+98.000).
Respecte les despeses financeres,
cal destacar que l'import principal
d'aquest capítol correspon als interessos bancaris dels préstecs concertats. En aquest sentit, l'import
pressupostat
ascendeix
a
194.484,49 euros i mostra un
descens de 49.184,30 euros respecte al 2012, a causa de la davallada de l'euríbor, índex de referèn-

cia en la major part dels préstecs
concertats per l'Ajuntament.
Pel que fa a les inversions
(904.220 euros), les actuacions
més remarcables són l'inici de la
fase 3 de l'Espai Ter (360.000
euros), amb el cofinançament de la
Generalitat i de la Diputació, les
obres d'estabilització de la muntanya del Molinet (235.000 euros,
finançats pel fons Feder), així com
diverses inversions de reposició
(280.000 euros) en instal·lacions
educatives, esportives, culturals i
via pública.
També s'han pressupostat 16.000
euros per al projecte de construcció d'una nova pista poliesportiva
exterior coberta, que s'emplaçarà al
costat del camp de futbol; i la
redacció del projecte de construcció de la nova escola bressol Mar i
Cel de l'Estartit (30.000 euros).

CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ
1
IMPOSTOS DIRECTES
7.240.300,00
2
IMPOSTOS INDIRECTES
175.000,00
3
TAXES I ALTRES INGRESSOS
5.126.498,00
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
2.835.919,16
5
INGRESSOS PATRIMONIALS
203.620,00
6
ALIENACIONS D'INVERSIONS REALS
0
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
612.510,00
8
ACTIUS FINANCERS
0
9
PASSIUS FINANCERS
0
TOTAL PRESSUPOST
16.193.847,16

CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ
1
DESPESES DE PERSONAL
2
BÉNS CORRENTS I SERVEIS
3
DESPESES FINANCERES
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5
FONS DE CONTINGÈNCIES
6
INVERSIONS REALS
9
PASSIUS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST

6.044.000,00
6.768.144,30
194.484,49
1.015.134,92
14.517,04
904.220,00
1.253.346,41
16.193.847,16

II Jornades de Recerca i Territori
El museu va acollir el 14 de desembre, les II Jornades
Recerca i Territori, sota el títol «El fons marí de les illes
Medes i el Montgrí: quatre dècades de recerca per a la
conservació». Es va analitzar com ha repercutit tota la
investigació en el coneixement del funcionament de
l’ecosistema i en la gestió per a la seva conservació.
La jornada es va tancar amb una taula rodona i la presentació del volum 4 de la col·lecció Recerca i Territori
El fons marí de les illes Medes i el Montgrí: quatre
dècades de recerca per a la conservació.

Espectacular pessebre «empordanès»

Pagament al museu

Muntar el pessebre és una de les tradicions més arrelades del Nadal i més difoses als països mediterranis.
La molsa, el suro, les figuretes del naixement, els pastors i el caganer formen part dels símbols més nostrats. Un any més, l’amic Josep Mir munta un magnífic pessebre inspirat amb el paisatge empordanès,
amb el poble de Llabià i l’estany d’Ullastret com a
grans protagonistes. Com marca la tradició, estarà
muntat fins al dia de la Candelera, el 2 de febrer, i es
podrà visitar en l’horari habitual del museu.

A partir del dia 1 de gener del 2013, tal i com es va
aprovar en la darrera reunió del Consell Municipal de
l'Organisme Autònom del Museu de la Mediterrània,
s'estableix el pagament d'una entrada per visitar l'exposició permanent del museu i algunes de les exposicions temporals. Hi haurà tres categories d'entrades,
general (3 euros), reduïda (1,5 euros) i gratuïta. També
es va acordar que tots els veïns i veïnes que estiguin
empadronats al municipi tindran sempre l'entrada gratuïta.

Medi Ambient

Alliberen un duc al massís del Montgrí
aquest duc provenia d'un altre
indret proper, com podria ser el Cap
de Creus, fàcilment s'hi podrà desplaçar.

El dilluns 19 de novembre, a les
17.15 h, es va alliberar un duc al
mirador de l'Euga, a l'Estartit. L’au,
que va ser trobada a Vilopriu dos
mesos abans, no presentava ferides, però estava moll i molt prim,
per això els agents rurals el van
portar al Centre de Recuperació de

Fauna
dels
Aiguamolls
de
l'Empordà, on el van alimentar i
cuidar, fins que va agafar el pes
idoni per ser alliberat.
Es va escollir per alliberar-lo el
massís del Montgrí perquè és un
espai idoni per als ducs. A més, si

Els tècnics del Centre de
Recuperació de Fauna dels
Aiguamolls de l’Empordà es van
coordinar amb les monitores de
l'espai de lleure de l'Estartit, perquè
els nens i nenes que participen als
extraescolars de l'Estartit poguessin
assistir a l'alliberament, així com
pares i altres veïns interessats. En
total, l’acte va ser presenciat per
una quarantena de persones aproximadament, que varen marxar
encantats d'haver viscut en directe
l’alliberament d'un ocell tan emblemàtic i espectacular com és el duc.

7

Vetllem pels animals de
companyia

Benvinguda als Reis Mags

L’Ajuntament i l’Associació d’Amics Protectors dels
Animals de Torroella de Montgrí–l’Estartit (APDA)
han renovat el conveni de col·laboració per coordinar les seves tasques en favor de la protecció
dels animals de companyia i la salut pública.

A Torroella de Montgrí la comitiva reial
arribarà a les 19.15 h.

L’APDA és una entitat sense ànim de lucre que té
com a finalitat la protecció dels animals de companyia. La seva tasca consisteix a acollir animals
abandonats, tenir-ne cura, procurar que siguin
adoptats i lliurar-los a persones responsables.
L’Ajuntament hi aportarà 2.500 euros anuals.
L’Ajuntament es compromet a continuar el programa de control de colònies de gats per mantenirne un cens estable mitjançant l’esterilització, per
evitar la sobrepoblació i el deteriorament de les
condicions de salubritat de l’entorn on conviuen.
Campanya per identificar els animals
D’altra banda, conjuntament amb les clíniques
veterinàries locals, s’ha portat a terme durant el
mes de desembre una campanya per promoure la
identificació dels animals de companyia. La iniciativa va arrencar l’1 de desembre coincidint amb la
Fira de Sant Andreu, sota el lema «Posa-me’l,
aquest desembre regala un microxip a la teva
mascota o a la dels teus amics i familiars».
En el marc de la campanya, durant tot el mes els
propietaris d’animals es podran beneficiar d’un
50% en el cost per implantar el microxip a les
seves mascotes. Així, el cost durant la campanya
per implantar el xip era de 25 euros (IVA inclòs),
gràcies a la bonificació de l’Ajuntament i al descompte que aplicaven els veterinaris.

Dissabte, 5 de gener de 2012

A l'Estartit els reis arribaran en barca
a les 19.30 h. Hi haurà castell de focs.

TELÈFONS D’INTERÈS
Serveis municipals
Ajuntament
Centre de Serveis de l'Estartit
Oficina de Turisme
Àrea de Cultura
Oficina Municipal d’Escolarització
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

972 75 88 09
972 75 81 12
fax 972 76 02 36
972 75 25 33
fax 972 75 25 15
972 75 19 10
fax 972 75 17 49
972 75 73 01
fax 972 75 74 37
972 75 73 01
972 75 81 12
972 76 00 29
972 75 51 81
972 76 07 04
972 75 73 01
972 75 74 14
972 75 73 01
972 75 96 43
900 72 06 78
972 75 00 08
972 75 88 20
972 75 85 72
972 75 01 49
Fax 972 75 11 57

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

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

Escola bressol municipal El Petit Montgrí
Escola bressol municipal 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:

8

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

