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Primer pas per
dignificar l’entorn
de l’Espai Ter

Les obres de la mina
avancen a bon ritme.

Inicien la construcció
del nou punt bus.

L’Ajuntament participa
en plans d’ocupació.

Acollim la trobada Com
Sona l’ESO 2014.

L’alcalde escriu

Jordi Cordon i Pulido
Alcalde

Quan la
tenacitat dóna
els seus fruits
Recentment hem
assistit a l’inici
d’obres llargament
reivindicades que
s’han pogut
desbloquejar, en
bona mesura, per
la insistència i
pressió de l’equip
de govern.

Massa sovint tendim a reduir el
balanç de la gestió municipal a
la suma d’obres realitzades.
Segurament és un aspecte a
tenir en compte, però si ens
quedem en això, caurem en
l’error de no valorar correctament la veritable dimensió de
la gestió. Aquesta reflexió pren
encara més importància si
tenim en compte el moment de
crisi actual, que ens ha obligat
a extremar les mesures de contenció i racionalització de la
despesa. Per aquest motiu, la
gestió econòmica ha estat un
dels pals de paller de l’actual
mandat. En el Ple de març vam
aprovar la liquidació del pressupost de 2013, que certifica la
tendència positiva dels anteriors exercicis. Podem afirmar,
doncs, que les mesures estan
donant els seus fruits. No
podem ser triomfalistes, però
les dades indiquen que hem de
continuar treballant en la mateixa línia.
Som conscients que la manca
de feina és una de les principals preocupacions dels ciutadans. Des de l’Ajuntament
tenim poc marge de maniobra,
però, tot i així, mantenim una
actitud activa per ajudar les
persones desocupades del municipi. Recentment hem signat
diversos convenis en matèria
d’ocupació i formació. És una
línia que seguirem reforçant.
Paral·lelament, mantenim les
dotacions pressupostàries a les
àrees de Promoció, Comerç i
Turisme, peces claus de dinamització econòmica local.
M’agradaria destacar, també,
que aquests dies s’estan desenvolupant actuacions de tipologia molt diversa que
il·lustren la determinació amb
què l’equip de govern afronta la
gestió municipal. Per una
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banda, hem assistit a l’inici de
les reivindicades obres d’estabilització del Molinet i de construcció del nou Punt Bus. En
ambdós casos ha estat la insistència el que ha permès desbloquejar-les. Eren una prioritat
i no hem deixat de pressionar.
Abans de posar-hi la primera
pedra han calgut moltes i moltes reunions. Ara que els tenim
tan a prop, la satisfacció és
doble: perquè aviat en gaudirem tots i perquè la tenacitat
sovint té recompensa. A aquestes obres m’agradaria afegir-hi
l’inici de l’adequació de la mina
i la més recent adequació de
l’esplanada de l’Espai Ter. Són
actuacions més modestes,
però de gran transcendència. A
més, els propers mesos es
faran realitat projectes de rellevància que hem estat gestionant durant el mandat, com
per exemple els vestidors dels
Jardins John Lennon, la pista
polivalent coberta, l’equipament escènic de l’Espai Ter o la
nova llar d’infants de l’Estartit.
Per acabar, em voldria referir a
la redistribució del cartipàs que
hem efectuat a conseqüència
de la marxa de la regidora,
Sandra Bartomeus, i l’entrada
de Francesc Ferrer, com a regidor no adscrit. El nou cartipàs
s’ha elaborat des de la confiança plena que em mereixen
tots els membres de l’equip
amb qui estem gestionant l’Ajuntament en un dels moments
més difícils de les darreres dècades. Ens queda al davant
poc més d’un any de mandat
que afrontem amb la confiança
d’haver estat coherents amb el
nostre programa. Continuarem
cercant les complicitats que
calguin per garantir la màxima
estabilitat institucional, lluny de
qualsevol partidisme i de protagonismes personals.

Via pública

Adequem l’entorn de l’Espai
Ter per fer-lo més funcional
És el primer pas per dignificar i obrir definitivament el nucli urbà cap als horts
del Tamariuà. L’objectiu és recuperar aquest emblemàtic sector, comprès entre
el safareig i el rec del Molí, per a l'oci i el lleure de la població.
Per bé que s’anirà executant
per fases, en aquests moments
s’ha iniciat l’adequació de l’esplanada, on s’eliminarà el desnivell existent entre el sector on
es col·loca l’envelat de la fira i
l’Espai Ter. D’aquesta manera
la superfície tindrà una continuïtat que permetrà connectar
directament els dos espais.
Això integrarà millor els diferents àmbits i permetrà optimitzar l’exterior.

L’alcalde, Jordi Cordon, i la regidora de Cultura i Festes, Núria Bosch, durant
una visita d’obres.

L’Ajuntament està elaborant un
projecte de reordenació d’usos
i d’adequació paisatgística de
la zona verda situada al voltant
de l’Espai Ter. L’objectiu és generar uns espais més funcionals i amb millor imatge en un
sector que acull esdeveniments
molt importants i multitudinaris
com la Fira de Sant Andreu o la
Festa Major. La intervenció projectada comprendrà la zona de

les barraques i els aparcaments del carrer del Riu Ter i el
de davant de l’Espai Ter.
El projecte s’està fent a partir
d’una proposta d’usos que s’ha
coordinat entre les àrees que
gestionen activitats en aquest
àmbit, principalment les de
Cultura, Joventut, Promoció
Econòmica, i també amb Urbanisme i Medi Ambient.

S’eliminarà el
desnivell entre
l’Espai Ter i
l’esplanada lateral
La intervenció, que executa la
brigada municipal, s’està fent
ara per aprofitar que el terreny
es pugui reomplir amb material
extret del passeig del Molinet,
on s’està consolidant el tram
esllavissat. Això fa que es redueixen les despeses.
Els treballs que es fan ara són
el primer pas d’una intervenció
més àmplia que servirà per lligar definitivament el nucli urbà
amb el riu Ter. Pretenem endreçar i ordenar el que tenim, per
poder-ne gaudir plenament. Tot
i que amb l’Espai Ter haguem
guanyat molt, encara hi ha una
certa barrera mental cap al riu.
Perquè això no sigui així, cal
endreçar paisatgísticament tot
el sector i facilitar uns usos que
en potenciïn la relació.
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Patrimoni

Ocupació

Les obres de la mina
avancen a bon ritme

Incorporem
durant mig any
6 persones
aturades

El mes de febrer van acabar els treballs de reforç i
d’estabilització estructural, i ben aviat iniciarem
l’adequació interior per fer-la visitable.

Un moment de la visita d’obres que es va fer el 25 de febrer.

Els treballs d’estabilització són
imprescindibles per garantir la
seguretat de la galeria subterrània. Es tracta de la primera
actuació que s'hi fa amb l'objectiu de fer-la visitable. Entre
d'altres actuacions realitzades
durant aquesta primera part
dels treballs, s'han aplicat injeccions de resina expansiva
per a la consolidació del terreny adjacent a la galeria. Ara
ja està tot a punt per actuar-hi

a l'interior, on es reformaran i
condicionaran, en una primera
fase, els primers 40 metres
per tal de fer-los visitables.
L'alcade, Jordi Cordon, recorda
que l'obertura de la mina és un
projecte molt il·lusionant, en el
qual fa anys s'està treballant i
que ben aviat serà una realitat.
Assegura que, a banda de la
recuperació d'un element patrimonial singular, també representa la posada en valor d'un
important recurs turístic.
Quan es completin les obres es
podran recórrer a peu uns 130
metres, una cinquena part del
recorregut total. La mina té el
seu inici en una deu a l’exterior
de la muralla i, després de recórrer el passeig de l’Església,
acaba a la plaça de la Vila, on
alimentava la font dels Gossos,
l’única font pública de la qual
es té constància.
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Des de l'Ajuntament seguim
treballant en la mesura de les
nostres possibilitats per aconseguir millorar el mercat de treball del municipi i promoure la
formació entre els desocupats.
Amb aquest objectiu ens hem
adherit a diversos programes
de la Generalitat que han permès incorporar 6 persones
aturades durant mig any. La
seva contractació s'ha fet a través del Programa de Col·laboració Social, Programa Mixt
Treball i Formació, adreçat a
persones aturades i del Programa de Formació i Treball a
persones aturades perceptores
de la renda mínima d’inserció.
Dues de les persones contractades estan destinades a tasques administratives i les altres
quatre a la brigada municipal,
on participen en el projecte
d'eliminació de barreres arquitectòniques.
La gestió d'aquests programes
es realitza des del l'Àrea de
Promoció Econòmica, que
també ofereix recursos i eines
per millorar l’ocupació local.

Equip de govern

Ocupació

Canvis en el cartipàs
municipal

Participem en
un programa per
formar joves en
el sector de la
restauració

L’alcalde, Jordi Cordon, ha reestructurat el cartipàs municipal
arran de la renúncia de la regidora de l’equip de govern
Sandra Bartomeus, i el seu relleu per Francesc Ferrer, que
s’incorpora al consistori com a regidor no adscrit.
La regidora Sandra Bartomeus,
que va formalitzar la seva renúncia en el Ple de febrer, era
la primera tinent d’alcalde i
tenia les delegacions d’Urbanisme i Medi Ambient. Aquestes regidories seran assumides
a partir d’ara per Francesc Puig
(CiU) i Sílvia Comas (LEST),
respectivament. Pel que fa a
les àrees que tenia delegades
Puig, Comunicació passarà a
l’alcalde; Món Rural a Juan
Ramón Aladid (CiU), i Mobilitat
a Andrés Navarrete (PP), actualment regidor de Seguretat
Ciutadana.
D’altra banda, la secció de Patrimoni, integrada a la regidoria
d’Urbanisme, passarà a gestionar-la Núria Bosch, que ja
porta Cultura, Festes i Museu
de la Mediterrània. Protecció
de la Salut, integrada a Medi
Ambient, l’assumirà Sílvia

El nou regidor del consistori, Francesc Ferrer, va prendre possessió
de l’acta durant el Ple de març.

El nostre ajuntament participa
en un programa d’experiència
professional per a l’ocupació
juvenil a Catalunya per tal que
joves del municipi rebin formació especialitzada en l’àmbit de
la restauració. El projecte ha
estat coordinat pel Consell Comarcal del Baix Empordà i hi
participen 7 joves del nostre
municipi que reben formació
teòrica i pràctica (restaurant–
bar, aprovisionament de begudes, atenció al client, etc.). El
projecte està subvencionat pel
Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i
Seguretat Social i el Fons Social Europeu. Un cop finalitzat
el curs, les empreses que els
contractin durant sis mesos
poden rebre una subvenció de
fins a 3.871,8 euros. Són perfils aptes per treballar en bars i
restaurants, com ajudants de
cuina, cambrers de sala, o bé,
cambrers de barra.

actes que es desenvoluparan
aquest any en el marc de l'agermanament que mantenim
totes dues poblacions. L'agermanament es va iniciar l'any
1989 i, darrerament, els dos
municipis hem obert un procés
més intens per donar un nou
impuls a l'agermanament. El
carismàtic batlle de Torrelles ja
ha anunciat que no optarà a la
reelecció, però mantindrà el
seu lligam estret amb la nostra
vila i amb l’agermanament.

Els dos alcaldes, Cordon i Carles, a
la sortida de la reunió.

Comas (LEST), actual regidora
de Joventut i presidenta del
Consell Municipal de l'Estartit.
Pel que fa les tinences d’alcaldia, Francesc Puig ocuparà la
primera i Núria Bosch la
quarta. La segona i tercera es
mantenen com fins ara amb
Comas i Navarrete, respectivament.

Agermanament

Reunió de treball
amb Torrelles de
Salanca
Dues delegacions del nostre
ajuntament i del de Torrelles de
Salanca, encapçalades pels
alcaldes, Jordi Cordon i Lluís
Carles, es van reunir el 4 de
març a la casa de la vila de la
població de la Catalunya Nord
per definir la programació dels
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Serveis

Civisme

Campanya de
conscienciació
en matèria de
civisme

El reinvindicat Punt Bus estarà situat al final del passeig Enric Morera.

Comencen les obres del
nou Punt Bus de Torroella
S’estrenarà pels voltants de Sant Joan, coincidint
amb l’inici de la temporada turística.
La Generalitat ha iniciat la
construcció del nou Punt Bus,
una infraestructura llargament
reivindicada, que s'ubicarà al
final del passeig Enric Morera.
Té un cost de 620.000 euros i
està finançada per la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat
de la Generalitat. Posarà fi a la
perillositat i poca operativitat
de l’actual parada del Lledoner.
El nou equipament constarà
d’una àrea de paviment formigonat, amb capacitat per a

quatre andanes, parada de
taxis i una marquesina per a
l’espera dels viatgers. L’actuació comprèn una superfície
total de 1.600 m2 i inclou tota
la urbanització perimetral, que
donarà continuïtat al passeig.
Permetrà concentrar les arribades i sortides dels serveis regulars i millorar la comoditat i
seguretat dels usuaris. També
oferirà una millor imatge, aspecte de gran importància per
a una destinació turística com
la nostra.

Projecció virtual de com quedarà el punt bus un cop acabat.
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La Policia Local està portant a
terme una campanya informativa per combatre pràctiques
incíviques com aparcar incorrectament, no recollir els excrements de gos o alimentar
animals abandonats a la via
pública. L’objectiu de la iniciativa és el de sensibilitzar la població sobre algunes de les
infraccions més comunes que
afecten la convivència, ocasionen una mala imatge de la via
pública o, com en el casos dels
vehicles, afecten la seguretat.
La campanya es promou arran
dels comentaris generalitzats
que s’han recollit a través del
consells de barri, on aquestes
són algunes de les queixes
més reiteratives dels veïns i les
veïnes. En una primera fase es
deixaran notes informatives als
propietaris i als infractors, però
més endavant se sancionaran
les pràctiques incíviques amb
les multes que estableix la normativa vigent. En alguns carrers s’ha detectat una
conflictivitat veïnal força elevada derivada d’aquesta problemàtica.

Turisme

L’Espai Ter, escenari de la
gran nit del turisme gironí

Revalidem el distintiu
Destí Nàutic Excel·lent
L’alcalde, Jordi Cordon; el regidor de Turisme,
Genís Dalmau, i el president de l’Estació Nàutica
L’Estartit–Illes Medes, Josep Maria Pla, van recollir, el dimecres 22 de gener, la bandera que reconeix el municipi com a Destí Nàutic Excel·lent
en el marc de la important fira internacional de
turisme Fitur, que es va celebrar a Madrid del 22
al 26 de gener. L’acte, organitzat i presidit per
l’Associació Espanyola d’Estacions Nàutiques, va
comptar amb la presència destacada de la secretària d’estat de Turisme, Isabel Borrego, que
va destacar la tasca que porten a terme les estacions nàutiques per a la promoció dels destins
i va reiterar el seu suport cap a l’organització, actualment formada per 23 destins certificats. La
de l’Estartit va ser una de les tres primeres estacions nàutiques que es van crear a l’Estat. Actualment és un referent pel que fa al seu
funcionament i plena consolidació.

L’Auditori Teatre Espai Ter va acollir el 19 de desembre la gala de lliurament dels Premis G! de
Turisme de la comarques gironines, que organitza
el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, organisme de promoció turística de la Diputació de
Girona. Es tracta de la gran festa anual del sector
turístic de la demarcació i va reunir més de 300
persones del sector i mitjans de comunicació.
Sostenibilitat

Curs de conducció eficient per a la brigada municipal
Pràcticament la meitat dels treballadors de la
Unitat Operativa de Manteniment (UOM), popularment coneguda com a brigada municipal, han
participat en un curs de conducció eficient.
Aquesta acció està inclosa dintre del Pla d'acció
per l'energia sostenible (PAES) i ha de servir perquè disminueixin tant les emissions de CO2 associades a la conducció, com la despesa en
combustible. El curs s’ha impartit a l'autoescola
Marina i ha constat d'una part pràctica i una de
teòrica. La voluntat és estendre aquests cursos
a altre personal municipal.

núm. 164 | Gener - Febrer 2014 |

| pàg. 7

Reorganització de la gestió cultural
per fomentar el treball en xarxa
Durant el 2013 hem promogut des de l’Ajuntament una reorganització de la
gestió municipal de la cultura. S’ha volgut optimitzar millor els recursos de què
disposem, per reforçar el treball en xarxa i la relació amb el sector privat.
La cultura, en el seu sentit més ampli, és un dels
trets distintius del nostre municipi. És un element
al servei de la qualitat de vida, però també un
actiu econòmic molt potent. Per tot plegat, s'ha
considerat imprescindible analitzar tot allò que
tenim i estem fent en aquest àmbit, per iniciar un
procés que eviti duplicitats i afavoreixi sinèrgies
entre Ajuntament, societat civil (entitats, particulars) i sector privat (empreses, fundacions).
Anella Cultural
El nou concepte de gestió s’articula al voltant del
concepte d’Anella Cultural, una figura que simbolitza aquest treball en xarxa de diferents peces
(Auditori Teatre Espai Ter, Casa Pastors, Arxiu Municipal, Museu de la Mediterrània, Biblioteques,
Consell Municipal de l'Estartit) que encaixen com
baules d’una mateixa cadena. La creació d’aquesta figura implica la definició d’un organigrama ben clarificat i estructurat pel que fa a les
tasques i als recursos assignats.
Cada equipament, per exemple, és la capçalera
d’un o diversos àmbits d’actuació i disposarà
dels recursos humans necessaris. Per exemple,
el Museu de la Mediterrània tindrà com àmbits
de treball la coordinació de patrimoni, el paisatge
cultural, el patrimoni documental, les col·leccions i les exposicions. Per altra banda, l’Espai
Ter tindrà la música, el teatre, les arts escèniques i la promoció del territori; mentre que Casa
Pastors, la dinamització comunitària i associativa, la festa i tradició.
L’Anella Cultural podria convertir-se en el futur en
un Organisme Autònom per donar més agilitat a
la gestió, com ja funciona de manera molt exitosa a Can Quintana. Orgànicament estarà coordinada per un gerent, sota la direcció política de
l’alcalde i la regidoria de Cultura, i tindrà la seu
a l’Espai Ter. L'objectiu és afavorir un model per
fer de la cultura una eina de desenvolupament
local, coordinat i el màxim d’eficient possible.
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Portada del primer número de la nova publicació de
difusió cultural del nostre municipi.

Montgrí Cultura, un nou
canal de difusió
Des de l'Anella Cultural es vol reforçar la comunicació de totes les activitats culturals que s’organitzen a Torroella i a l’Estartit durant to l’any,
tant les públiques com privades. Per aquest
motiu s'ha promogut la creació d'una nova publicació que sota el títol genèric de Montgrí Cultura,
es convertirà en una guia de referència monogràfica. Complementarà l'agenda mensual, però
tindrà un format i un concepte molt diferent. Sortirà dos cops l’any (el primer número aquest mes
de març), se n’editaran 4.000 exemplars i també
es podrà descarregar en format digital.

IX Trobades de Música
Mediterrània
Els dies 2, 3 i 4 de maig celebrarem una nova
edició de les consolidades Trobades de Música
Mediterrània, que tindran com a cultura convidada la població d’Alentejo (Portugal). Ens endinsarem en la riquesa de la seva cultura musical a
partir de conferències, tallers i audicions. Entre
els actes programats comptarem amb el concert
d’una de les veus més internacionals de Portugal,
Celina da Piedade, el dissabte 3 a l’Espai Ter.

L’exposició sobre
Vicenç Bou viatja
a Barcelona

Diuen que la gent d'Alentejo és la més musical
de Portugal, una regió àrida i dura que ha sabut
conservar, com poques, les seves tradicions més
arrelades. El seu potent i espectacular cant polifònic, candidat a patrimoni cultural immaterial
per la UNESCO, i el gran nombre de balls tradicionals, són la seva carta de presentació a la Mediterrània.

L’exposició «Vicenç Bou. De la plaça al Paral·lel»,
que actualment es pot visitar al Museu de la Mediterrània (fins al 21 d’abril), es traslladarà a Barcelona el mes de maig. Es podrà visitar al Museu
d’Història de Catalunya del 8 de maig al 23 de
juny, en el marc dels actes programats a la capital catalana amb motiu d’haver estat escollida
Capital de la Sardana 2014.
L’exposició ha estat produïda pel Museu de la
Mediterrània amb l’objectiu de retre reconeixement a la figura d’un dels músics torroellencs
més il·lustres i probablement un dels personatges musicals més destacats de la primera meitat
del segle XX al país. Es tracta d’una de les produccions més ambicioses i reeixides que s’han
dut a terme des del museu.
La mostra analitza d’una manera didàctica, però
rigorosa, com és la música de Bou. Explica quin
era el seu secret per aconseguir que les seves
melodies arrelessin al cor de les persones i que
encara avui no deixin indiferent ningú.
Per al museu i per al nostre municipi representa
un gran honor que el Museu d’Història de Catalunya aculli aquesta exposició i contribueixi a reivindicar la figura d’aquest gran música. Dóna
visibiliat al seu llegat, però també a la nostra vila
i a la feina del museu.

El cant polifònic d’Alentejo serà un dels atractius de les
trobades d’enguany.

Projecte per documentar
la nostra memòria gràfica
El museu i la llar de jubilats El Recer han iniciat
un nou projecte per documentar la memòria històrica del territori a partir d’imatges antigues. La
metodologia és molt senzilla: a cada sessió es visionen unes imatges per documentar i els assistents són preguntats sobre els personatges que
hi apareixen, els indrets, les dates, etc. Tota
aquesta informació es recull i s’incorpora a la
base dades del fons fotogràfic del Centre de Documentació per tal que pugui ser consultable per
a totes les persones interessades. Tothom que hi
vulgui participar, hi està convidat!
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Cultura

Via pública

Acollirem la XV Trobada
Com Sona l’ESO

Millores al ferm
del passeig de
Catalunya

És una de les concentracions extraescolars més
multitudinàries que se celebren als Països Catalans.
cop a les comarques gironines,
es desenvoluparà sota el lema
«Qualsevol nit pot sortir el sol» i
tindrà com a teló de fons la defensa de l'escola pública i en
català. L'esdeveniment central
a partir del qual s'articula el
Com Sona l’ESO és un gran
concert que es farà el divendres al vespre a l’esplanada de
l'Espai Ter. Durant aquests dies,
els joves s’instal·laran al càmping Castell Montgrí i compartiran diferents activitats.
Cartell de la trobada d’enguany.

El nostre municipi acollirà del 7
al 10 de maig la XV Trobada
Com Sona l'Eso, una multitudinària activitat educativa i musical en la qual participaran prop
més de 1.000 alumnes d’una
trentena d’instituts de Catalunya, el País Valencià i les Illes
Balears, acompanyats d’un
centenar de professors. La trobada, que es farà per primer

La trobada difícilment passarà
desapercebuda a casa nostra.
Cal tenir en compte que a
banda d’alumnes i professors,
la trobada també aplega un
gran nombre de famílies. Això
farà que aquests dies ens visiti
moltíssima gent. Es tracta,
doncs, d'una importantíssima
oportunitat de promoció exterior i de projecció de la forta
vinculació que tenim amb el
món de la cultura.

La brigada municipal ha reparat el ferm del passeig de Catalunya en els punts on les
arrels havien aixecat les llambordes i fet malbé nombrosos
trams de vorera. Es pretén garantir la seguretat dels vianants
i millorar-ne la imatge.

Medi ambient

Cremes
controlades al
Montgrí
El Grup d'Actuacions Forestals
dels Bombers, en col·laboració
amb l’ADF Montgrí, ha fet diverses cremes controlades de
matolls a la la Muntanya Gran
del Montgrí. L'actuació tenia
com a objectiu reduir la càrrega de vegetació que pugui
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funcionar com a combustible
en cas d'incendi forestal, així
com recuperar antigues pastures, seguint el pla de pastures
del Parc Natural i el Pla d'ordenació forestal. Aquestes actuacions també serveixen als
Bombers i als membres de
l’ADF per practicar. Paral·lelament, es millora l'ecosistema,
ja que es creen uns espais
molt amplis on creixerà l'herba,
lliure de matolls i amb arbres
grans i dispersos, característi-
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ques adequades per a la pastura. Les cremes també serveixen per generar zones segures
per emplaçar els camions en
cas que s'hagi d'intervenir.

Equipaments

Retirada de palmeres mortes
per la plaga del morrut roig
L’Ajuntament ha hagut de retirar les palmeres de la plaça Quintana i Combis,
de Torroella, i de la plaça de l’Església, de l’Estartit, que malauradament no
s’han pogut salvar malgrat els tractaments intensius aplicats.

Dues imatges del complex operatiu de retirada de les palmeres.

Per bé que des de l’Ajuntament
estem portant a terme totes
les recomanacions dels experts, l’experiència fa concloure que a la llarga la
pràctica totalitat de palmeres,
tan públiques com privades,
acabaran morint. Malgrat això,
continuem aplicant els tractaments i fent tot el possible per
salvar-les, ja que tot i no ser un
arbre propi d’aquestes latituds,
moltes s’han convertit en ele-

ments emblemàtics del nostre
paisatge. Algunes de les més
significatives, com les del pati
de Can Quintana, no evidencien signes externs d’afectació,
però això no vol dir que no estiguin afectades. Cal tenir en
compte que quan apareixen
els primers símptomes el morrut ja pot fer entre un i dos
anys que hi està actuant. Per
això, l’Ajuntament mantindrà la
lluita per contenir la plaga.

En el lloc on s’alçaven les palmeres de la plaça Quintana i
Combis s’han construït dues
jardineres d’obra. S’ha optat
per aquesta solució atesa la dificultat de retirar les profundes
i extenses arrels, que es troben
en un punt molt conflictiu per
la gran quantitat de cables i
tubs de serveis que hi ha en el
subsòl. L’operació hauria estat
molt complexa tècnicament i
molt cara. Per això, s’ha optat
per una actuació conservadora, que permetrà disposar
de dos elements decoratius en
aquest punt de la via pública.

Via pública

Reparem el
paviment de la
plaça de la Vila
La brigada municipal ha reparat, recentment, el paviment
de la plaça de la Vila. S'han repassat totes les juntes i nombroses lloses que estaven fetes
malbé. S'havien detectat mol-

tes esquerdes i peces trencades o que es movien. L’estat
cada cop més fràgil en què es
trobava el paviment feia que
s’anés deteriorant amb més
rapidesa, per l’acció de la pluja
i el seu ús intensiu. Es tracta
d'una discreta actuació, però
de gran importància per mantenir en bon estat un dels espais més emblemàtics del
nostre municipi.
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Telèfons d’interès

I Fira l’Empordà,
Cuina i Salut per
al pont de l’1 de
maig
L'Ajuntament ha decidit replantejar el concepte de
la Fira Mediterrània, Mar Obert i ha programat, per
al pont de l'1 de maig, una nova proposta que sota
el títol L'Empordà, Cuina i Salut posarà en valor els
beneficis d'una bona alimentació. La idea és promoure la dieta mediterrània, els productes de quilòmetre 0 i el moviment internacional conegut
com a slow food (menjar lent). Es dinamitzarà amb
diferents expositors i activitats: conferències, tallers, degustacions, espectacles infantils, etc.
Amb aquesta nova iniciativa la fira es deslliga de
les Trobades de Música de la Mediterrània, que es
continuaran fent per aquestes dates al Museu de
la Mediterrània. En les darreres edicions s’havia
potenciat força la presència dels productes de proximitat, raó per la qual s’ha optat per prioritzar
aquest concepte i articular una proposta firal monogràfica deslligada de la cultura convidada, que
ja tindrà el seu protagonisme al museu.
Més informació a :
www.firestorroella.com #EmpordaCuinaSalut

Serveis municipals
Ajuntament: 972 75 88 09
972 75 81 12
fax 972 76 02 36
Centre de serveis de l’Estartit: 972 75 25 33
fax 972 75 25 15
Oficina de turisme de l’Estartit: 972 75 19 10
fax 972 75 17 49
Oficina de turisme de Torroella: 972 11 91 00
Àrea de cultura: 972 75 73 01
fax 972 75 74 37
Oficina Municipal d’Escolarització: 972 75 73 01
Recaptació Municipal: 972 75 81 12
Serveis Socials: 972 76 00 29
Promoció Econòmica i Comerç: 972 75 51 81
Pavelló Poliesportiu: 972 76 07 04
Punt Klau: 972 75 73 01
Ràdio Montgrí (107.1 FM): 972 75 74 14
Oficina de Català: 972 75 73 01
Servei de Control de Mosquits: 972 75 96 43
Deixalleria i neteja: 900 72 06 78
Llar de jubilats de l’Estartit: 972 75 00 08
Llar de jubilats
de Torroella de Montgrí: 972 75 88 20
Tanatori Municipal: 972 75 85 72
Policia Local: 972 75 01 49
fax 972 75 11 57
Urgències 112
Sistema d’Emergències
Mèdiques-SEM
Ambulàncies
Bombers
Policia - Mossos d’Esquadra
Policia Local
Guàrdia Civil - GEAS
Sanitat
Consultori mèdic de Torroella:
Consultori mèdic de l’Estartit:
Cita mèdica prèvia:
Sanitat respon
consultes sobre salut:
Equipaments docents
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:

Amb la col·laboració de

972 76 11 01
972 75 00 63
972 60 92 22
902 11 14 44

972 75 92 72
972 75 19 17
972 75 82 23
972 75 72 72
972 75 14 47
972 75 92 42
972 75 84 16
972 76 00 87
972 75 51 44

Equipaments culturals
Teatre-Auditori Espai Ter: 972 75 50 03
Museu de la Mediterrània
Can Quintana: 972 75 51 80
fax 972 75 51 82
Biblioteca municipal
de Torroella Pere Blasi: 972 75 99 19
Biblioteca municipal de l’Estartit: 972 75 02 17
Cinema Montgrí: 972 75 78 53

