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Nou projecte per consolidar
el tram esllavissat de la
muntanya del Molinet.

Imatge de la nova sala de canviadors que s’ha construït a la llar d’infants El Petit Montgrí.

Posem al dia els equipaments
docents i esportius de cara a
l’inici del nou curs escolar
L’alcalde escriu:

«Tan important com pensar en grans obres i fer
nous equipaments és vetllar per la conservació
dels que ja tenim.»

La platja Gran de l’Estartit
aconsegueix la prestigiosa
Q de Qualitat Turística.

L’Oficina de Turisme de
l’Estartit incrementa un
60% les demandes ateses.

El Ple aprova inicialment
una nova ordenança sobre
la tinença d’animals.

Josep Maria Rufí i Pagès
Alcalde

En aquests moments es troba molt
avançada la construcció de l'Espai
Ter i del nou edifici de serveis i arxiu
municipal. Es tracta de dos equipaments llargament esperats que
donaran resposta a importants
mancances que patíem des de fa
anys en els àmbits de la cultura i
de la dinamització econòmica. Els
treballs avancen a molt bon ritme i
podrien estar enllestits a mitjan de
l'any vinent.
Nova nau per a la brigada
D'altra banda, hem entrat en la
recta final del trasllat de la brigada
a la nova nau del polígon industrial.
Després de molts anys, aquest
servei, tan fonamental en el nostre
dia a dia, deixarà les deficients
instal·lacions de l'antic escorxador i
passarà a una nau que reuneix
unes condicions immillorables per
desenvolupar la seva feina amb la
màxima comoditat i seguretat.
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Nous aparcaments públics
Paral·lelament al trasllat de la
brigada hem estat preparant, i ja
hem adjudicat, el projecte per
enderrocar l'antic escorxador, un
edifici que està afectat pel pla general ja que en aquell sector s'hi
preveu la construcció, a més llarg
termini, d'un giratori que ordenarà
l'accés al nucli urbà de Torroella. El
solar alliberat es destinarà provisionalment a aparcament públic i
tindrà una capacitat per a uns 100
vehicles. Aquesta nova bossa es

«Tan important com pensar
en grans obres i fer nous
equipaments per atendre
les necessitats de la
població és vetllar per la
conservació dels que ja
tenim.»
complementarà amb la que ja està
operativa des de primers de juliol al
nou gran aparcament públic que
hem habilitat al costat del carrer
del Riu Ter, amb capacitat per a uns
400 vehicles. Tant aquests dos
nous espais com la reordenació de
l'aparcament públic de la plaça del
Lledoner que es farà durant la tardor formen part d'un pla per generar més places d'aparcament properes al nucli antic, amb l'objectiu
d'avançar en la seva peatonalització, cosa que dóna major valor
afegit al nostre patrimoni arquitectònic i al sector comercial.

«Els darrers mesos
hem desenvolupat un
important pla per
reforçar les tasques
ordinàries de manteniment que fem durant
l’any als equipaments
docents i esportius
municipals.»
En l'àmbit dels equipaments també
cal destacar que abans de l'estiu
vam estrenar el tanatori, un altre
servei molt esperat, i aquest nou
curs escolar entraran en servei les
dues noves aules i la sala d'activitats de l'ampliació d’El Petit

Montgrí, una actuació imprescindible per absorvir l'increment
d'alumnes.
Mantenir el que tenim
Tant els nous edificis com els
aparcaments reforcen la xarxa d'equipaments que hem anat teixint
amb els anys en diferents àmbits
de la nostra vida col·lectiva com
poden ser l'educació, l'esport o la
cultura. La seva planificació és una
prioritat per a l'Ajuntament, que té
l'obligació d'estar atent a les necessitats de la població per dimensionar-los convenientment.
Crec, però, que tan important com
fer-ne de nous és tenir cura dels
que ja tenim. Al llarg de l'any invertim molts recursos, tan tècnics
com humans, en tasques ordinàries (neteja, reposicions, etc.)
perquè estiguin a punt i ens durin
molts anys. Amb tot, aquest any
hem decidit desenvolupar un
important pla de treball per incidir
en aspectes dels equipaments
esportius i docents que s'escapen
de les tasques ordinàries.
Hem aprofitat l'aturada vacacional
per fer treballs que difícilment
podríem fer amb les aules ocupades, com reparar cobertes, canviar tancaments o pintar. En conjunt, l'actuació ha estat molt important i penso que ajudarà a fer un
petit salt de qualitat del qual tots
gaudirem a partir del setembre.

Equipaments municipals

L’Ajuntament posa al dia els equipaments
docents i esportius de cara al nou curs
L‘Ajuntament ha desenvolupat durant els darrers mesos un important pla per millorar les condicions d'ús dels principals equipaments docents i esportius de titularitat municipal. L'actuació
ha permès arranjar determinades deficiències estructurals que, en algun cas, es patien des de
feia anys. També s’han dimensionat alguns a les necessitats creixents de la població. El pla
complementa les tasques ordinàries de manteniment que es porten a terme durant l'any. El
pressupost total que s’hi ha invertit se situa al voltant dels 500.000 euros.

CEIP Guillem de Montgrí
Hem col·locat finestres amb pont
tèrmic i doble càmera i hem substituït totes les persianes. També
s’han fet treballs parcials de pintura tant a l’interior com a l’exterior.

Pavelló poliesportiu
Hem substituït els tancaments de
la façana sud i est, i hem col·locat
unes cortines per a la protecció del
sol. També s’ha reforçat l’enllumenat de la pista exterior.

Aula d’Adults i Escola de Música
Hem canviat les finestres de la
planta baixa i incrementat l’aïllament acústic de les aules. També
hem pintat les parets interiors i
s’han fet millores en els acabats.

Pressupost: 120.000 euros

Pressupost: 33.000 euros

Pressupost: 75.000 euros

Llar d’infants Mar i Cel
Hem reparat humitats i esquerdes,
i repassat les obertures en mal
estat. (10.000 euros)
Pavelló polivalent de l’Estartit
Hem arreglat les filtracions d’aigua
de la coberta i reforçat el sistema
de renovació d’aire. També hem
posat reixes a la planta baixa.
(27.000 euros)

Llar d’infants El Petit Montgrí
Aquest curs entraran en servei
dues noves aules i un nou espai
polivalent. S’incrementa així la
capacitat del centre per adaptar-lo
a les necessitats dels usuaris.

Casa del Metge
Hem millorat les condicions d’us de
l’equipament amb nous elements
de climatització i seguretat. S’ha
enderrocat la cuina i reitat parcialment l’envà de la sala principal.

Pressupost: 195.000 euros

Pressupost: 30.000 euros

Consell Municipal de l’Estartit
Hem millorat la il·luminació, el sistema de megafonia i la projecció
d’imatges de la sala d’exposicions.
(10.000 euros)
CEIP Portitxol
Hem impermeabilitzat el teulat, les terrasses i reparat goteres. (10.000 euros)
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Urbanisme

Nou projecte per consolidar el Molinet
L’Ajuntament disposa d’un nou projecte per arranjar el tram esllavissat de la muntanya del Molinet que redueix el cost a una cinquena
part del que es va fer el 1995, poc després dels aiguats.
En veure que era impossible aconseguir els diners per finançar el
projecte inicial, es va optar per
encarregar un nou estudi que
plantegés una solució més
econòmica, però també més harmònica i respectuosa amb l’entorn,
sense la utilització dels costosos i
impactants murs de contenció.

Les dificultats per trobar
finançament van fer inviable
el projecte inicial, que preveia un cost de 2 milions
d’euros. El nou projecte,
redactat per l’empresa
pública Geocat, rebaixa la
inversió a 420.000 euros.

El nou projecte constructiu és el
resultat de les gestions que va
emprendre l’equip de govern
davant del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques per
desbloquejar la consolidació del
tram final del Molinet, que es va
esllavissar el 1994 i es va haver de
tancar al públic el 2001.

El nou projecte s'ha fonamentat en
un estudi previ del terreny que va
realitzar l'Institut Geològic de
Catalunya. Proposa un sistema de
protecció mixta que combina diferents tècniques a aplicar segons la
zona: desbrossada i purga general,
retirada de blocs inestables, ancoratges, panells de malla, cable d’acer, enreixat de blocs, barreres, etc.
Ja s’han iniciat els contactes amb
altres administracions per aconseguir el finançament per consolidar un espai tan emblemàtic per a
la població i tan valuós com a
recurs turístic.

Via pública

Canvis en la circulació viària
al nucli antic de Torroella
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S’han implementat
diferents mesures
per incrementar la
seguretat i continuar
avançant cap a un
model que prioritzi
els espais per als
vianants.

L’Ajuntament vol fer més racional el
trànsit en alguns dels punts més
complexos del nucli històric. En
aquest sentit, s'han col·locat
senyals de circulació prohibida
«excepte residents» a l’alçada del
carrer dels Dolors amb la plaça dels
Dolors, al carrer Pintor Gimeno
cruïlla amb carrer Codina i al carrer
Sant Agustí amb carrer del Mar.
D'altra banda, s'ha restringit el trànsit a la plaça d’Ernest Lluch mitjançant pilones durant les hores de
més afluència de persones. No
hem d’oblidar que es tracta d’una
zona molt concorreguda atès que
s’hi troba ubicat el Cinema Montgrí,
la Sala i una espai de terrasses.

Turisme i platges

Serveis

Garantim l’aigua potable de qualitat durant les puntes de
màxim consum

La platja Gran obté la prestigiosa Q de qualitat turística

L'Ajuntament ha ampliat les
reserves per a la captació d'aigua
potable amb la posada en servei
d’un nou pou a la Tallada
d'Empordà. Això permetrà garantir
l’alta qualitat del servei durant les
puntes de màxim consum de la
temporada turística, quan la
població gairebé es triplica. Això
ocasionava pràcticament cada
estiu algun problema puntual
perquè havíem de reforçar l’abastament amb uns pous a Gualta que,
tot i ser potables, presentaven una
qualitat inferior per la presència de
clorurs, manganès i ferro.

La platja Gran de l'Estartit ha aconseguit un nou distintiu de qualitat
que s’afegeix als que ja té en
matèria de gestió mediambiental i
de prestació de serveis. En concret,
es tracta de la marca Q de Qualitat
Turística, un prestigiós certificat
que atorga la Secretaria d’Estat de
Turisme. El distintiu s'ha assolit
després de superar molt satisfactòriament els estrictes controls i
requeriments establerts per l'orga-

nisme certificador. En el cas de les
platges, es concedeix a les que
compleixin uns nivells d'excel·lència
en diferents paràmetres i serveis.
Es
valoren
exhaustivament
aspectes relatius a mesures de
seguretat i higiene, i d'altres tendents a minimitzar l’impacte que
genera l’activitat sobre el litoral.
Aquesta marca aporta prestigi,
diferenciació, fiabilitat i rigor als
establiments certificats.

Equipaments

Turisme

Equipaments

Nou pàrquing públic
al carrer del riu Ter

Guia d’immersió a les
illes Medes

L’Espai Ter avança a
bon ritme

El mes de juliol va entrar en servei
un nou gran aparcament públic que
l’Ajuntament ha habilitat en una
finca situada al costat del carrer del
Riu Ter. Es tracta d’un espai d’uns
17.000 m2 amb capacitat per a
uns 400 vehicles. La seva proximitat al centre el converteix en un
equipament estratègic per facilitar
l’accés a peu a la zona comercial.

El 19 de juliol es va presentar al
Consell Municipal de l’Estartit la
Guia submarina de les illes Medes
i la costa del Montgrí (Editorial
Anthias). Es tracta d'una publicació
profusament il·lustrada i molt ben
editada, que sintetitza els resultats
de cinc anys de treball dels seus
redactors, els biòlegs Andreu
Llamas i Pepi Cáceres.

Aquest mes s’adjudicarà la segona
fase del projecte de l’Espai Ter, que
inclou, bàsicament, els treballs
d’instal·lacions interiors. Les obres
del nou centre polivalent dedicat a
la cultural, la música i el desenvolupament local avancen a molt
bon ritme. La previsió és que ja es
pugui començar a utilitzar a mitjan
2011.

A partir d’ara, l’increment poblacional no repercutirà en el servei.
D'altra banda, hem demanat a
l’Agència Catalana de l’Aigua que
faci arribar l'aigua del Pasteral fins
al nostre municipi, com ja es fa als
del centre de la Costa Brava.
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Cultura i societat

Medalles del Montgrí 2010
El dimarts 24 d’agost va tenir lloc a l’Auditori del Museu de la Mediterrània l’acte institucional
de lliurament de les Medalles del Montgrí, un guardó que es va instituir el 1985 per premiar
persones, entitats o empreses que hagin destacat en bé del municipi. Enguany els guardonats
han estat Miquel Graells, Joan Radressa i la Penya Barcelonista Montgrí i Comarca.

Miquel Graells i Vilarrodona
Persona d'una gran inquietud cívica
i cultural, ha participat activament
en el desenvolupament del nostre
municipi a través de la seva obra.
Ha estat, a més, un gran artista
que ha destacat en la pintura i el
dibuix. Disposa d'una magnífica
col·lecció de fotografies antigues
de Torroella i l'Estartit que ha cedit
en diverses ocasions per a diferents activitats i projectes culturals.

Joan Radressa i Casanovas
Advocat de professió, ha desenvolupat una ingent activitat cultural
al servei del municipi. Ha estat vinculat a diferents entitats i ha fet
grans aportacions al coneixement
de la història local a través de la
seva prolífica producció d'articles a
diferents publicacions locals, entre
els quals destaquen els dedicats a
la història de la música.

Miquel Graells, Lluís Grau (president de la PBMC) i el tres fills de Joan Radressa, que no va poder
recollir el guardó perquè estava convalescent d’una malaltia, amb l’alcalde, Josep Maria Rufí.

Penya Barcelonista Montgrí
i Comarca (PBMC)
Enguany, celebra el seu 35è
aniversari, amb l'esperit de treball i
de servei cap al poble igual de
ferms que el primer dia. Així, la

Penya participa de manera destacada en diferents activitats al llarg
de l'any, com per exemple la tradicional cantada d'havaneres, el cremat que ofereix cada any per Sant
Genís i l’organització d'activitats
esportives amb diferents clubs.

Turisme

L’Oficina de Turisme incrementa
un 60% les demandes ateses
L'Oficina de Turisme ha incrementat un 60%, aproximadament, el
nombre de demandes durant el
juny i el juliol respecte les dues
temporades anteriors. De les
9.110 i 4.426 persones ateses el
2008 i 2009, s'ha passat a les
13.645 d'aquest any.
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Tot i que és difícil concretar les
causes de l’increment tan acusat,
podria ser pel fet que els tu-ristes

redueixen cada cop més la durada
de les vacances, una tendència
general al sector, i que per tant hi
ha més rotació de visitants. Tot
plegat, però, és un bon indicador
de l'alt percentatge d'ocupació que
estem registrant malgrat la crisi.
Si analitzem la procedència dels
usuaris, observem, com a nota
destacada, un increment molt gran
de turistes francesos, que han passat de 1.840 i 1.906 el 2008 i
2009, a 3.276 el 2010. Això pot
ser indicatiu que el factor proximitat ha estat determinant en l'elecció de la destinació. També han
augmentat els catalans, que han
passat de 1.083 i 993, a 1.706.

Jornades de pobles minoritaris
A primers de setembre es va celebrar a la Vall d'Aosta
(Itàlia) les II Jornades de pobles minoritaris, on
Catalunya fou una de les nacions convidades. La delegació catalana estava formada per institucions i
experts en cultura popular i tradicional, entre els quals
hi havia el Museu de la Mediterrània. Les jornades
tenen com a objectiu immediat impulsar la generació
de projectes comuns i, a mig termini, la creació d'un
grup de pressió de les cultures minoritàries davant les
institucions europees. Haver-hi participat demostra
com dia a dia, el museu va agafant més rellevància
dins del panorama museístic nacional.

d'oci. La societat de la informació ve provocant una
sèrie de transformacions en la nostra societat i, gairebé sense adonar-nos-en, ens estem submergint en
una nova civilització i una nova forma de vida que marcarà el nostre futur.

El museu es converteix en antena de l'Observatori per a la
recerca etnològica de Catalunya

El dissabte 16 d'octubre celebrarem una nova edició
de les Jornades Ernest Lluch, que en aquesta ocasió
serviran per reflexionar sobre l'impacte dels nous models de comunicació, de sociabilització, de negocis i

Aquest estiu el Museu de la Mediterrània s'ha integrat
a la xarxa de col·laboradors del Centre de Promoció de
la Cultura Popular i Tradicional Catalana (CPCPTC).
L’adhesió s’ha formalitzat en qualitat d’antena de
l'Observatori per a la Recerca del Patrimoni Etnològic
de Catalunya, un centre que es va crear per conèixer
puntualment la situació de la recerca i la difusió de
l'etnologia a Catalunya. El funcionament de l'observatori es basa en la col·laboració i el treball en xarxa amb
entitats i grups dedicats al patrimoni etnològic.

Turisme i oci

Estatut d’Autonomia de Catalunya

VII Jornades Ernest Lluch

Rebuig a la sentència del
Constitucional contra l’Estatut

Millores al carril bici entre
Torroella i l’Estartit pel camí vell

El Ple de juliol va aprovar —amb l’únic vot en contra
del grup municipal de LEI— una moció de rebuig a la
sentència emesa pel Tribunal Constitucional sobre
l’Estatut de Catalunya. S’hi acordava que només s’acatarà la voluntat que emana de la ciutadania i es constatava que la sentència posa punt final al pacte existent entre Catalunya i Espanya. També s’expressava el
suport a la convocatòria de la manifestació multitudinària del 10 de juliol. L’Ajuntament també va visualitzar el seu malestar mitjançant la col·locació d'una
gran pancarta al balcó de la Casa de la Vila amb el
lema «Som una nació».

Abans de l’estiu es va enllestir el condicionament i
senyalització del carril bici que hem habilitat aprofitant
el traçat del camí vell. Es tracta d’un nou recurs de
lleure i turisme actiu que posem a l’abast tant dels
nostres visitants com de tots els veïns. S’han senyalitzat convenientment les cruïlles a les urbanitzacions i
a l’alçada de la deixalleria hem habilitat un nou pas per
donar-li continuïtat i no haver de trepitjar la carretera.

D’altra banda, en el Ple d’agost es va aprovar, també
amb l’únic vot contrari de LEI, una moció d'ERC en què
es manifestava el rebuig a la sentència i es demanava
al Parlament que iniciï un procés democràtic perquè
Catalunya aconsegueixi la seva independència i es
constitueixi en un estat independent, de dret,
democràtic i social integrat a la Unió Europea, mitjançant la celebració d'un referèndum.
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El Ple d’agost va aprovar inicialment una nova
ordenança d’animals que actualitza la que teníem
fins ara, redactada fa uns 20 anys. S’han posat al
dia les disposicions orientades a protegir la salut i
la seguretat de les persones, garantir una bona
convivència i respectar els drets dels animals. Cal
tenir en compte que darrerament ha crescut la
sensibilitat social per la defensa dels éssers vius,
i cada cop hi ha més persones que en tenen.
Aquests canvis han quedat reflectits en l’articulat
de l’ordenança. Entre altres disposicions, cal
destacar que es prohibeixen els espectacles de
circ amb animals. També es detallen les condicions mínimes que han de complir els particulars
en l’atenció dels seus animals.

11 de setembre
Recuperació de la memòria històrica
Inauguració del monòlit en homenatge
als batallons disciplinaris.
Pont del riu Ter, a les 11 h
Conferència «Els esclaus de Franco», a
càrrec d’Oriol Dueñas.
Museu de la Mediterrània, a les 12 h

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

Aspectes regulats
L’ordenança determina aspectes relatius a les
condicions de tinença, responsabilitat i obligacions d’identificació i cens. Regula les normes
sanitàries per garantir un bon estat de salut i evitar la transmissió de malalties, i també es refereix
a la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos i als animals peridomèstics (coloms,
gavians i estornells etc.). També es refereix a la
presència d’animals a la via pública i descriu el
protocol normatiu en casos d’animals de companyia que s’han perdut o han estat abandonats.
Sancions
Les infraccions del reglament comportaran sancions que variaran en funció de la falta comesa.
Es preveuen multes de 100 a 3.000 euros, el
comís dels animals objecte de la infracció, la
clausura temporal, total o parcial de les
instal·lacions o locals, entre d’altres.

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

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

88
81
76
25
75
19
75
73
75
81
00
51
07
73
74
73
96
06
00
88

09
12
02
33
25
10
17
01
74
12
29
81
04
01
14
01
43
78
08
20

972 75
fax 972
092
972 60
972 76
972 60
972 75
972 30
088
972 75
112
972 75

01 49
75 11 57

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

36
15
49
37

Urgències i Sanitat
Policia Local
Urgències
Urgències mèdiques
Consultori mèdic Torroella
- per concertar cita prèvia
Consultori mèdic l'Estartit
Ambulàncies
Mossos d’Esquadra
Bombers
Centre d’Emergències de Catalunya
Grupo Especial de Actividades Subacuáticas

00
11
92
00
00

03
01
22
63
23

00 75
11 36

Equipaments docents
Escola bressol Petit Montgrí
Escola bressol Mar i Cel
Escola bressol Els Petits
CEIP Guillem de Montgrí
CEIP Portitxol
IES Montgrí
Col·legi Sant Gabriel
Escola Municipal de Música
Escola Municipal d'Adults

Equipaments culturals
Amb la col·laboració de:

Biblioteca municipal de Torroella Pere Blasi
Biblioteca municipal de l'Estartit
Cinema Montgrí
Museu de la Mediterrània-Can Quintana

Dipòsti legal GI-112-1985

Nova ordenança sobre
tinença d’animals

