Butlletí d’Informació Municipal
Juliol-Agost 2014 | núm. 167
www.torroella-estartit.cat

La Generalitat
aprova l’EMD de
l’Estartit
Es dóna el tret de
sortida al projecte Life
Pletera.

Suport al pacte pel
dret a decidir i al
referèndum del 9-N.

Xarxes per evitar la
caiguda de pedres a
Torre Moratxa.

10 anys de la Fira de
Pirates i Corsaris a les
Illes Medes.

L’alcalde escriu

Des del punt de vista institucional, el fet més rellevant dels
darrers mesos ha estat l’aprovació per part de la Generalitat
de l’EMD de l’Estartit. Aquest
tema planava pel nostre ajuntament des del 2002 i condicionava la política municipal i
també el nostre model de municipi. Era una qüestió no resolta, que ens mantenia en
una situació d’indefinició, malgrat el bon funcionament, durant aquests anys, del Consell
Municipal de l’Estartit.
Jordi Cordon i Pulido
Alcalde

L’EMD, una
eina al servei
del municipi

Com bé sabeu, la reivindicació
d’una major quota d’autogovern per a l’Estartit ha estat
una constant en les darreres
dècades, per una part gens
menyspreable de la nostra població. Ara mateix podríem
mirar cap a un altre costat i no
reconèixer aquesta realitat,
que es manté latent malgrat el
pas del temps, però seria una
actitud poc responsable.
L’any 2002 es va donar una
resposta més o menys efectiva
a la reclamació majoritària del
poble de l’Estartit mitjançant la
creació del Consell Municipal,
una eina de desconcentració
administrativa que no té reconeixement jurídic, i que està
sotmesa a la discrecionalitat
de l’alcalde o govern de torn.
El funcionament del CME ha
anat paral·lel al projecte de
l’EMD. Val a dir, fent memòria,
que durant aquests anys, en
cap moment s’ha frenat o reconduït aquesta qüestió. Tots
els equips de governs hi han
treballat, amb més o menys intensitat, ja sigui amb contactes
polítics d’alt nivell o encarregant els estudis tècnics.
Aquest mandat ens hem limitat
a donar continuïtat a la feina
feta pels nostres predecessors,
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Alguns d’aquests, ara s’omplen
la boca amb arguments contraris a un ens pel qual van
estar treballant i generant, pel
que sembla, falses expectatives a una bona part de la població. És un tema prou
sensible com per no jugar amb
els sentiments de ningú, ni
amb els que el defensen aferrissadament, ni amb els que
pensen que pot ser un instrument de ruptura. Cal ser molt
respectuós amb tots els posicionaments, perquè tots plegats ens hi juguem molt.
Aturar el procés de l’EMD hauria comportat reobrir novament
les tensions que durant tants
anys van marcar les relacions
entre els dos nuclis que formen i formaran un sol municipi. A més, com s’ha vist, en
el cas de l’Estartit es donen
tots els requisits que preveu la
llei per crear una EMD.
El futur del nostre municipi el
farem entre tots. Ara ens toca
assumir l’EMD com una realitat
administrativa que donarà continuïtat i personalitat jurídica a
la bona tasca que des del
2002 fa el Consell Municipal
de l’Estartit. No representarà la
fi de res, sinó un punt i seguit
a un sol municipi, amb un gran
potencial com ho demostra la
manera com hem afrontat plegats els difícils moments de la
crisi que ens ha tocat viure.
Jo sóc partidari de plantejar les
relacions, personals i institucionals, des de la col·laboració, no
des de l’enfrontament, ni des
d’actituds de superioritat
moral. Treballaré perquè el nou
ens sigui una eina de modernització, proximitat i participació
ciutadana. Confio que aquesta
serà l’actitud majoritària de la
resta de grups del consistori.

Institucional

La Generalitat aprova la
creació de l’EMD de l’Estartit
La Generalitat va aprovar, el 22 de juliol, la constitució de l’Entitat Municipal
Descentralitzada (EMD) de l’Estartit. Es tancava, així, un llarg procés de
tramitació iniciat el 2002, any en què es va posar en marxa el Consell Municipal
de l’Estartit com una solució transitòria de desconcentració municipal.
sol·licitin. En aquest sentit, durant aquest llarg període de
tramitació, l’Ajuntament ha
vetllat en tot moment per
donar compliment a la llei i per
aconseguir elaborar el millor
projecte possible per al conjunt
del municipi. A partir d’ara, es
treballarà perquè la creació de
l’EMD esdevingui una millora
en la prestació dels serveis

El Consell Municipal de l’Estartit funciona des del 2002 com a ens de
desconcentració municipal. En breu serà la seu de l’EMD.

Segons l’acord adoptat, l’expedient de constitució ha complert tots els requisits i passos
legals necessaris. Confirma, a
més, que des del punt de vista
tècnic i legal, es compleixen
els requisits de caràcter econòmic, històric, geogràfic i jurídic
que preveu la llei per a la creació d’una EMD.

L’EMD, com a ens de desconcentració administrativa de la
gestió municipal, no és una facultat de l’Ajuntament, sinó
una competència exclusiva de
la Generalitat. D’altra banda, la
iniciativa del procés de constitució pot correspondre tant a
un ajuntament com a un grup
o col·lectiu de veïns que ho

Antecedents històrics
(1987-2001) Procés segregacionista de l’Estartit (polític i cívic).
(1996-2001) La via judicial posa fi a la segregació.
(2002) Creació del Consell Municipal de l’Estartit.
(2002) Creació de la Comissió d’Estudi de l’EMD.
(2005-2006) Estudis jurídics i econòmics sobre l’EMD.
(2007-2011) Reunions Ajuntament-Generalitat.
(2011-2013) Actualització de l’expedient i elaboració d’un estudi
econòmic (Diputació de Girona).
(2013 Ple de setembre) Aprovació inicial de l’expedient.
(2014 Ple de gener) Aprovació provisional i tramitació a
la Generalitat.

Donarà continuïtat
a la feina del
Consell Municipal
de l’Estartit
municipals i en l’apropament
de l’administració a tots els
ciutadans, com ho ha estat essent el Consell Municipal de
l’Estartit des de la seva creació
el 2002. No representa una divisió del municipi, com seria el
cas d’una segregació. Per a
l’EMD, la llei preveu unes competències mínimes que es
poden complementar amb
d’altres que pactin EMD i Ajuntament, com passa actualment
amb el Consell Municipal de
l’Estartit.
L’EMD es constituirà a partir de
les properes eleccions municipals. Fins aleshores, però, la
llei determina que cal crear
una comissió gestora provisional, per a la qual cosa l’Ajuntament ja ha iniciat els tràmits
corresponents.
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Turisme

Iniciem l’avaluació dels indicadors
de gestió i sostenibilitat turística
L'Àrea de Turisme ha iniciat aquest agost el procés d’avaluació dels indicadors
de sostenibilitat i gestió turística amb la distribució d’enquestes adreçades a
visitants. Entre setembre i octubre s’enquestarà les empreses i la població
local. El procés es tancarà el desembre amb l’anàlisi dels resultats a càrrec
d’un grup de treball representatiu del sector turístic i econòmic del municipi.
Aquesta acció forma part d’un
programa pilot promogut per la
Unió Europea (UE) i té com a
finalitat poder analitzar el bon
funcionament d’aquest sistema d’indicadors de sostenibilitat que en el futur es preveu
anar implantant en el conjunt
de destins turístics i països.

mes europeus i és molt important poder formar part d’aquest
tipus d’iniciatives per estar ben
posicionats i disposar d’informació de primera mà per a futures oportunitats.

És la segona selecció de municipis que hi participen. Juntament amb el nostre, també hi
participa Llançà, el Consell Comarcal del Pallars Jussà, i la
Diputació i l’Ajuntament de
Barcelona. A Europa se n’han
seleccionat 110. El nostre municipi ja té experiència en la
participació a d’altres progra-

L’European Tourism Indicators
System for Sustainable Management at Destination Level,
també coneguts com a ETIS,
es basa en una llista de 27 indicadors obligatoris i 40 d’opcionals que intenten analitzar
l’impacte de l’activitat en el territori a través d’aspectes com
la gestió de la destinació o
l’impacte econòmic, social,
cultural i ambiental. Els ETIS
són un procés per gestionar,

Distintius de
qualitat per a la
platja Gran i
l’Estació Nàutica

La platja Gran de l'Estartit ha
aconseguit, per quart any, la
marca Q de Qualitat Turística,
un prestigiós certificat que
atorga la Secretaria d’Estat de
Turisme. Així mateix, l'Estació

El 4 de juliol vam assistir a la
presentació del projecte a la seu de la
Direcció General d’Indústria i Empresa
de la Comissió Europea, a Brussel·les.

monitoritzar i augmentar la
sostenibilitat dels destins. Cal
tenir en compte que la sostenibilitat és un aspecte directament relacionat amb la
competitivitat turística.

Nàutica L’Estartit–Illes Medes
ha aconseguit el distintiu Best
Nautical Destinations in Spain,
que certifica els destins com a
excel·lents per a la pràctica
d’esports i activitats nàutiques,
i els agrupa en una organització que promociona i posa en
valor els recursos del destí.
El 18 de juliol es va fer l’acte
institucional d’hissada de les
dues banderes que acrediten
aquests guardons. Hi van assistir l’alcalde, Jordi Cordon, i
el president de l’Estació Nàutica, Josep Maria Pla, entre
d’altres regidors, tècnics i treballadors del servei de platges.
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Medi Ambient

Tret de sortida al
projecte Life Pletera

El torroellenc
Marc Marí,
escollit director
del Parc Natural

En aquests moments, s’està treballant en la
redacció del projecte executiu per desurbanitzar el
passeig i restaurar els aiguamolls. La retirada dels
milers de tones de runes abocades i la restitució
del sistema de llacunes es farà el 2015.
El 22 de juliol es va fer la primera reunió del Consell Director del projecte per recuperar
els aiguamolls de la Pletera.
Aquest ens està format per un
representant dels socis col·laboradors i supervisarà la correcta execució del projecte. Un
dels primers acords adoptats
va ser el de la composició de
la Comissió Executiva, l’òrgan
gestor del dia a dia de les
obres, conjuntament amb el
director, persona que es designarà properament. També es
va tractar la redacció del conveni que regirà la relació entre
els socis i les activitats previstes durant el primer any.
Actualment s’estan fent els estudis previs a la redacció del
projecte executiu, que es vol
tenir a punt abans d’acabar

l’any. La retirada dels milers de
tones de runes abocades i la
restitució dels aiguamolls es
faria el 2015.
L’actuació s’ha desglossat en
quatre anualitats: estudis previs i elaboració del projecte
executiu; intervenció sobre el
terreny; difusió i creació d’itineraris, i realització de possibles
correccions o millores.

Un projecte llargament reivindicat
Aquest importantíssim i esperat projecte es podrà tirar endavant perquè ha estat escollit
pel programa LIFE+Natura
2013 de la Unió Europea. Això
garanteix el 75% (1,95 milions
d’euros) del cost total, que és
de 2,6 milions d’euros. La
resta l’aportaran diferents
socis: l’Ajuntament, com a promotor del projecte, l’empresa
pública Tragsa, el Parc Natural
i la Càtedra d'Ecosistemes Litorals Mediterranis. La Diputa-

ció de Girona tindrà també una
participació activa en el finançament complementari. Els aiguamolls de la Pletera van
desaparèixer el 1986 per la
construcció d’un passeig i sis
illes d’habitatges, de les quals
només es va completar una. El
projecte té com a objectiu la
restauració integral i definitiva
del conjunt lacunar per tal de
recuperar-ne la funcionalitat
ecològica alterada per la urbanització parcial de l'espai.

El biòleg torroellenc Marc Marí
ha estat nomenat director del
Parc Natural del Montgrí, les
Illes Medes i el Baix Ter. Marí
era el cap de servei de l'àrea
de Medi Ambient de la Diputació de Girona i és membre del
Consell Assessor de la Càtedra
d'Ecosistemes Litorals Mediterranis. La figura del president
era la darrera peça clau que
mancava per designar en l’estructura rectora i de gestió del
Parc Natural, declarat ara fa 4
anys. Marí, sota la supervisió
del president del parc, l’empresari estartidenc Narcís Coll, tindrà funcions executives
i
coordinarà la redacció d’un
nou pla regulador d’ús i de
gestió del parc.
El 26 de juny es va crear la Comissió Permanent, l’òrgan gestor, format per 10 membres (4
de la Generalitat, 3 d’ajuntaments i 3 d’entitats). Prèviament, el 16 d’abril es va
constituir la Junta Rectora, que
es reunià 2 cops l’any i està intergrada per 40 representants
de diferents agents implicats
en el territori.
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Institucional

Medi Ambient

Adhesió al pacte comarcal
pel dret a decidir i suport
al referèndum del 9-N

Nou vehicle per a
l’ADF Montgrí

El Ple d’agost va aprovar una
una moció en la qual s’acordava l’adhesió de l’Ajuntament
al pacte del Baix Empordà pel
dret a decidir. D’aquesta manera, es vol fer costat a la iniciativa compartida per un gran
nombre d’entitats, associacions i col·lectius de la comarca que té per objectiu
desenvolupar les condicions
adequades i consolidar una
majoria social àmplia perquè
sigui possible exercir democràticament el dret a dedicir en un
referèndum sobre el futur de
Catalunya el 9 de novembre.
En la mateixa moció s’expressa
el suport de l’Ajuntament a la
nostra màxima institució nacional, el Parlament de Catalunya,
per la Declaració de Sobirania
del Poble de Catalunya que es

va aprovar per gran majoria el
23 de gener del 2013, en què
s’explicita que el poble català
és subjecte polític i jurídic plenament sobirà i per tant, capacitat per decidir lliurement el
seu futur.
També s’expressa, igualment,
el suport de l’Ajuntament de
Torroella de Montgrí a l’acord
aconseguit en el mes de desembre del 2013 entre les forces polítiques majoritàries per
convocar un referèndum. En
aquest sentit, l’alcalde, Jordi
Cordon, ja ha confirmat per escrit a la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, que
l’Ajuntment de Torroella de
Montgrí col·laborarà en tot allò
relacionat amb l’organització
de la consulta en els termes legalment establerts.

Via pública

Nova bossa
d’aparcaments al
nucli de Torroella
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L’Ajuntament ha arribat a un
acord amb la propietat per destinar un solar situat al costat a
la plaça Pintor Mascort com a
aparcament. Tot i que ja es pot
utilitzar, properament s’hi farà
una actuació per millorar-ne
l’estat general i delimitar-lo
convenientment perquè l’estacionament no generi molèsties
als veïns que tenen garatges al
carrer de Sant Agustí. Es tracta
d’una petita actuació que permet sanejar i desbrossar la parcel·la i generar una important
bossa d’aparcaments al mig
del nucli antic, que serà de
molta utilitat, sobretot, per als
residents del sector.

L’ADF Montgrí ha incorporat
aquest estiu un nou pick-up
4x4 d’acció ràpida al servei de
vigilància i prevenció d’incendis
forestals. Es tracta d’un vehicle
de segona mà que han condicionat els mateixos voluntaris,
amb el suport dels ajuntaments de Torroella de Montgrí
i d’Ullà. Amb la seva incorporació, l’ADF disposa actualment
de dos vehicles perfectament
adaptats per a les necessitats
del servei, fet que millora la capacitat tant d’accés a la muntanya com d’intervenció directa
en cas d’incendi.
L’ADF Montgrí gestiona el servei de vigilància al Montgrí durant la temporada d’alt risc
d’incendi, del 15 de juny al 15
de setembre. En aquest període, cada dia hi ha un vehicle
patrullant, amb 2 vigilants.

Els responsables de l’entitat van
presentar el nou vehicle el 6 d’agost
a l’alcalde, Jordi Cordon, i al regidor
de Món Rural i president de l’ADF
Montgrí, Joan Ramon Aladid.

Urbanisme

Habitatge

Pantalles de seguretat per
protegir Torre Moratxa

Ajuts per
fomentar el
lloguer social

Ja s’han començat a instal·lar
les primeres xarxes de retenció
que han d’evitar la caiguda de
roques i protegir els habitatges
de la zona alta de la urbanització Torre Moratxa, a l’Estartit.
L’obra, que executa l’empresa
pública Tragsa per encàrrec de
l’Ajuntament, va iniciar-se el
mes de juliol amb la neteja del
vessant i el trasllat del material
amb helicòpter. Aquesta actuació es porta a terme per la via

L’Ajuntament vol incrementar
el parc d’habitatges de lloguer
social al municipi. Per aquest
motiu, i tal com es preveu a les
ordenances fiscals, es retornarà l’Impost de Béns Immobles (IBI) a tots aquells
propietaris que lloguin el seu
habitatge a través de la Borsa
de Mediació de l’Oficina Local
d’Habitatge del Consell Comarcal. El segon any i els posteriors se’ls retornarà el 150%
de l’IBI. És una mesura promoguda en el marc del Pla Local
d’Habitatge per oferir a les persones que ho necessiten un
habitatge digne i assequible.

d’urgència després que el novembre van caure dues roques
de grans dimensions de la
muntanya de Roca Maura, que
van afectar dos habitatges del
carrer Montseny, sense que,
per sort, s’haguessin de lamentar danys personals.Les
obres, dirigides per l’Institut
Geològic de Catalunya, tenen
un cost de 390.000 euros que
cofinançaran Generalitat, Ajuntament i veïns.

Per a més informació:
Servei Municipal d’Habitatge
Dijous de 10 a 14 h a Casa Pastors i el 1r dijous de cada mes,
al Consell Municipal de l’Estartit.
habitatge@torroella-estartit.cat
(972 75 73 01 / 972 75 25 33)

Comunicació

El programa de televisió «País KM 0»
s’atura a Torroella de Montgrí
Està produït per La Xarxa i s’emet en directe per una
quarantena de televisions i ràdiols locals Catalunya.

L’alcalde, Jordi Cordon,
en un moment de
l’entrevista.

País Km 0, el magazin diari de
televisió que aquest estiu ha
produït La Xarxa de Televisions
Locals de per a una quarantena de televisions i ràdios de
Catalunya, es va emetre el 27
d'agost en directe des de la
plaça de l'Església de Torroella.
El programa es va aturar a la
nostra vila aprofitant la Festa
Major de Sant Genís, amb l’objectiu de conèixer aspectes relacionats amb la celebració i
també amb la nostra història i
el nostre patrimoni. Va ser una
molt bona oportunitat per fer
promoció del municipi arreu de
Catalunya.
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Segona edició del Festival Harmonies
El Festival Harmonies incorpora més arts escèniques al teatre i la música en la 2a edició. Amics
de les Arts, Cesk Freixas, Antonio Díaz, Brams,
Emma Vilarasau, Cèlia Pallí i Carlos Núñez seran
alguns dels artistes programats. També hi haurà
espectacles de major complexitat tècnica com
Cançó d’amor i de guerra, gràcies a les inversions
en la part tecnicoescènica que l’Ajuntament ha
fet aquest any, seguint el Pla Director.

l’espectacle d’Antonio Díaz, el Mago Pop, que
durà a l’Espai Ter les darreres representacions de
La Asombrosa historia de Mr. Snow, el 27 de setembre i un espectacle per Nadal a càrrec del
Mag Xule, el 28 de desembre. També segueix la
col·laboració amb l’Escola Municipal de Música i
Dansa, que presenta el Concert de la Bressola
de Nadal, el 21 de desembre, i participa en el
concert de Cèlia Pallí, el 12 de desembre.

Se segueix apostant pel suport a produccions
professionals del territori com Hotot, de la Companyia Cascai Teatre; i incentivant el consum de
teatre, per exemple, amb abonaments i descomptes del 15% en tres espectacles: Els dies
feliços, amb Emma Vilarasau; Hotot, de Marcel
Tomàs, i Cançó d’amor i de guerra, de la companyia +Sarsuela. També s’ofereix un descompte
en determinats espectacles si es compren les entrades abans del 15 de setembre.

Els Amics de les Arts, en el concert de la Diada,
juntament amb Cesk Freixas, seran els encarregats d’inaugurar la programació del Festival Harmonies, que en aquest cas s’obre a l’espai
exterior. La següent proposta ja serà el concert
que oferirà Brams, el 4 d’octubre. L’apartat musical es completa amb les actuacions de Cèlia
Pallí i de Carlos Núñez, el 14 de desembre.

Igualment, se segueixen mantenint col·laboracions amb diferents entitats per programar espectacles de qualitat. És el cas de Fimag, amb

Tota la programació es pot consultar al web
www.espaiter.cat, al bloc de l’Espai Ter i a les xarxes socials. Les entrades ja estan a la venda a
través de la web o a l’Oficina de Turisme de l’Estartit, a l’Espai Ter i a la taquilla, una hora abans.

Equipaments

Estrenem nou local a la plaça John Lennon

Durant la Festa Major de Sant
Genís es va estrenar el nou edifici de serveis que l'Ajuntament
ha construït a la plaça John
Lennon. Té com a objectiu
donar suport logístic i de lavabos a les nombroses activitats
populars, festives, recreatives i
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culturals que s'hi desenvolupen. L'edifici té una superfície
total de 105 m2, una sala principal polivalent de 27,6 m2, 3
WC i un magatzem per a la petanca, juntament amb els espai
necessaris per a instal·lacions i
neteja. A partir d’ara, no s’hau-

ran de llogar mòduls prefabricats. El projecte ha estat redactat pel Servei d'Arquitectura
de l'Àrea de Cooperació Local,
Cultural i d'Acció Social de la
Diputació de Girona i les obres
han anat a càrrec de la brigada
municipal.

Clausurem el cicle d’art
contemporani Ancoratges

Commemorem el
Tricentenari

L’exposició «No puc esperar sentada», de l’artista
Raquel Moron, que es podrà visitar a l’Espai
Montgrí fins el 27 d’octubre, tancarà el cicle d’art
contemporani Ancoratges, comissariat durant
tres anys per Eugeni Prieto. Des del gener del
2012, han estat prop d’una quinzena d’exposicions les que s’han programat en el marc d’aquest cicle. La iniciativa ha aconseguit col·locar
el museu com un dels referents de l’art contemporani a les comarques gironines i espai de visita
habitual per a tots aquells que els mou les noves
propostes artístiques del territori. Des del Museu
de la Mediterrània volem agrair la dedicació de
l’amic Eugeni Prieto en aquest projecte.

Fins al 17 d'octubre es podrà visitar, a l'Espai Baix
Ter, l'exposició «Francesc de Castellví. Narracions
històriques de la Guerra de Successió», que té
una especial significació en el marc de la commemoració del Tricentenari del 1714. L’exposició
està articulada a partir de la figura històrica de
Francesc de Castellví i el seu manuscrit, una obra
cabdal per entendre els esdeveniments succeïts
a Catalunya entre 1705 i 1714 des del punt de
vista dels defensors de Barcelona. De Castellví
va ser membre del braç militar de les Corts de
Catalunya, va ser determinant en la decisió de
continuar la guerra després de la Pau d’Utrecht.
A través d’un seguit de gràfiques, el visitant pot
entendre quines varen ser les causes i les conseqüències del conflicte que finalment va provocar la pèrdua de les llibertats de Catalunya.

Eugeni Prieto, segon per la dreta, durant la inauguració
d’una de les exposicions del cicle. A l’esquerra, la regidora
de Cultura, Núria Bosch, i a la dreta, l’alcalde, Jordi Cordon.
Al centre, les fotògrafes Anna Serrat i Teresa Fargas .

Tardor atapeïda d’actes

Cal destacar que en aquest muntatge a Torroella
de Montgrí es podran veure, de manera excepcional, un seguit de gravats del segle XVIII referents a batalles com ara Prats de Rei, Almenar,
Almansa, Girona, Cardona o Barcelona; i la primera edició dels famosos gravats del setge de
Barcelona, realitzats per Rigaud, una medalla
commemorativa de Lluís XIV de la batalla d’Almansa i una moneda de Carles III.
L’exposició ha estat produïda pel grup de recerca
DIDPATRI, de la Universitat de Barcelona, conjuntament amb Molècula, xarxa de professionals en
museografia, i la col·laboració del Museu de la
Mediterrània.

Per al propers mesos, i fins acabar l’any, us proposem un seguit d’activitat diverses per a tots els
públics. Aquest setembre participarem, un any
més, en les Jornades Europees del Patrimoni i a
l’octubre realitzarem una nova sortida del cicle
Apropem-nos al Baix Ter, amb en Narcís Arbusé.
El novembre ens retrobarem amb les Jornades
Ernest Lluch i inaugurarem l’exposició «La festa
popular. La catalanitat cívica». Acabarem l’any
amb el pessebre de grans dimensions que l’amic
Josep Mir munta al museu des da ja fa uns anys.
Us recomanem que visiteu la nostra pàgina web
per estar al dia d’aquestes i d’altres propostes
que de ben segur, que seran del vostre interès:
www.museudelamediterrania.cat.

núm. 167 | Juliol - Agost 2014|

| pàg. 9

Institucional

Medalles del Montgrí 2014
L’exalcalde de Torrelles de la Salanca (1983-2014), Louis Carles; el president
de la Fundació Mascort, Ramon Marcort, i la llar de jubilats El Recés van rebre
el diumenge, 24 d’agost, la Medalla del Montgrí 2014 en reconeixement a la
contribució que durant tants anys han fet cap al municipi.
lló d'Empúries) i altres empreses culturals, com Lynx Edicions, dedicada a la publicació
de guies i monografies sobre
natura, fauna i flora. També és
el president de la Fundació
Mascort, entitat dedicada a difondre la història, i a donar suport al coneixement i la
comprensió de l'art i la defensa
de la natura.

Louis Carles ha estat fins al
2014 alcalde de Torrelles de la
Salanca (Rosselló), municipi
de la Catalunya del Nord amb
el qual estem agermanats des
del 1989. Carles va ser un dels
promotors de l’agermanament
i n’ha estat un dels grans dinamitzadors al llarg d’aquests 25
anys d’estreta relació. És un
enamorat i gran coneixedor del
patrimoni natural i cultural tor-

roellenc. Se’l considera, a
més, un gran ambaixador de
Torroella nord enllà.
Ramon Mascort és un advocat,
empresari i dinamitzador cultural polifacètic. Ha impulsat la
creació de reconegudes empreses turístiques com el càmping
Castell
Montgrí,
l'Alauda-Jocs (a l'Estartit), el
càmping Castell Mar (a Caste-

25 anys d’agermanament amb Torrelles
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En el cas de la llar de jubilats
El Recer, s’ha volgut distingir la
importantíssima tasca que
l’entitat desenvolupa des de fa
més de 30 anys, al servei del
benestar i la qualitat de vida de
la gent gran del nostre municipi. És una entitat molt activa,
que ajuda a preservar les tradicions, els costums, la gastronomia i la memòria històrica.
També s’ha volgut reconèixer
l’exercici d’altruisme i generositat de totes les persones que
han tingut algun paper determinant en el funcionament de
l’entitat.

El 25 d'agost, coincidint amb la
tradicional cercavila de la Festa
Major de Sant Genís, es va
celebrar un acte commemoratiu
del 25è aniversari de
l'agermanent amb Torrelles. Hi
van assistir els dos batlles
promotors de l'agermanament,
Albert Bou i Louis Carles, que
van estar acompanyats pels
actuals alcaldes Jordi Cordon i
Marc Médina, pels exalcaldes
torroellencs Josep Ferrer i Josep
Maria Rufí, i la regidora de
Cultura i Festes, Núria Bosch.

Equipaments

Millorem els equipaments esportius
Aquest estiu s’han realitzat diverses millores a les instal·lacions esportives
municipals amb l’objectiu d’adequar alguns aspectes a la normativa vigent i
donar resposta a algunes reivindicacions dels clubs i dels usuaris.

L’alcalde, Jordi Cordon; el regidor d’Esports, Joan Ramon Aladid, i la tècnica d’Esports, Vanessa Muxach, durant una visita de
seguiment i planificació de les millores a les instal·lacions esportives.

Al camp d’esports de Torroella
s’ha donat continuïtat a les millores dels vestidors, on prèviament s’havia millorat el
sistema d’aigua calenta sanitària. Ara s’han resolt els problemes d’humitat, s’han sanejat i
pintat les parets i s’hi han
obert finestres per facilitar la
sortida del vapor.
Al terreny de joc del camp
d’esports s’han reposat les línies del camp de rugby.
Aquests treballs els va realitzar
inicialment l’empresa Renotec
Sport l’any 2010, però l’Ajuntament i el club van considerar
que no s’havien fet correctament. Per això, es va demanar
un informe a l’Institut de Biomecànica de València per tal
que avalués la situació externament i des d’un punt de
vista professional. Aquest informe va donar suport a una
reclamació judicial per part de
l’Ajuntament. Finalment, l’em-

presa va accedir a realitzar i
assumir l’actuació. També s’ha
construït una pèrgola per cobrir
la zona de davant del bar.

Noves escales
d’accés al
pavelló

A l’interior de pavelló, després
de la demanada dels clubs,
s’ha construït una separació
per tal que cadascun tingui el
seu espai. També s’han substituït les portes dels vestidors i
s’ha actuat en diverses escales
internes per millorar-ne la seguretat.
El pla de millores també preveu
la construcció d’una sala/magatzem/bar a la torre del pavelló; la neteja, el poliment i
l’encerat de la pista; el repintat
de les línies dels terrenys de
joc (bàsquet, handbol, futbol
sala, minihandbol, minibàsquet i voleibol), la substitució
del marcador, la motorització
de les cistelles de bàsquet i la
substitució dels taulells de
fusta pels de fibra de vidre.

Properament, s’iniciaran les
obres per construir una escala
d’accés a la zona esportiva
municipal des del carrer Santa
Caterina. Permetrà millorar-ne
l’accessibilitat als vianants i la
connexió d’aquest sector amb
la trama urbana.
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10 anys de
Pirates i Corsaris
a l’Estartit
La Fira Pirates i Corsaris a les Illes Medes, que
se celebrarà del 26 al 28 de setembre, arriba a
la 10a edició i ho fa amb un atapeït programa
que inclou novetats i actes commemoratius d’aquest aniversari tan especial.
Com és habitual, el desembarcament a la Platgeta (divendres 26, a les 20.30 h) donarà el
tret de sortida a un cap de setmana molt intens.
Serà un gran espectacle de llum, so i pirotècnia,
que continuarà amb una animada cercavila i
culminarà amb el parlament del pirata Barbaroja, la hissada de bandera i una exhibició musical a la plaça de l’Església.
La fira reforça el caràcter familiar amb moltes
propostes lúdiques i culturals perquè grans i petits passin un bon cap de setmana temàtic.
L’apartat expositiu guanya protagonisme. Per un
costat, tenim la mostra «10 anys fent el pirata»,
al Consell Municipal de l’Estartit, i també es podran visitar la taverna Fisherman’s i la Casa de
Pescadors, que estaran ambientades d’època.
Diumenge 29, a les 11 h, celebrarem la més
gran i divertida cercavila que s’hagi fet mai a
l’Estartit, per festejar els deu anys de fira. La fi
de festa serà a la Platgeta, a les 20.30 h.

Telèfons d’interès
Serveis municipals
Ajuntament: 972 75 88 09
972 75 81 12
fax 972 76 02 36
Consell Municipal 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

