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Nou aparcament públic amb
més de 100 places al solar
de l’antic escorxador.

El nucli antic de la vila guanya un espai de gran qualitat i funcionalitat.

L’Ajuntament enllesteix la reforma de
la plaça dels Dolors, que es converteix
en un gran espai per a vianants
L’alcalde escriu:

«L’embelliment dels nuclis antics serveix per
millorar el benestar de la població, però també
per dinamitzar el comerç i l’economia local.»

L’Estartit té un bon nivell per
convertir-se en destinació
de turisme accessible.

La brigada municipal estrena nova seu al polígon
industrial.

La Fira de Sant Andreu
manté un alt nivell participatiu malgrat la crisi.

«La millora i l’embelliment
dels nuclis antics serveixen
per millorar el benestar de
la població, però també per
dinamitzar el comerç i l’economia local.»
Josep Maria Rufí i Pagès
Alcalde

A finals de novembre vam enllestir
la remodelació de la plaça dels
Dolors, un espai que, tot i la seva
ubicació al nucli antic de la vila,
presentava un aspecte i una funcionalitat força deficients. Ara la
situació ha canviat radicalment i
podem concloure que hem guanyat
un àmbit de gran qualitat estètica,
que s'articula com a nexe de connexió amb el centre comercial.
Inicialment el projecte podria haver
generat algun recel pel fet, bàsicament, que es perdessin les poques
places de zona blava que hi havia,
però estic convençut que a hores
d'ara aquells dubtes s'han esvaït.
Per bé que en casos puntuals podien ser útils per fer alguna gestió,
l'experiència ens deia que pel seu
emplaçament
generava
més
molèsties que no pas avantatges,
sobretot pels problemes de mobilitat interna. Amb tot, la pèrdua
d'aquestes places s'ha compensat
amb escreix amb les noves que
s'han habilitat com a zona blava al
carrer Onze de Setembre i amb el
pàrquing del carrer del riu Ter.
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La plaça presentava un ferm en
molt mal estat, agreujat, a més,
per les arrels del dos grans pins
que hi havia. Aquests, a més, eren
un focus de problemes permanents
per la brutícia que generaven i per
ser niu d'una plaga d'estornells
molt difícil d'eradicar. Hem de
recordar, d'altra banda, que els pins

que hi havia tenien un valor més
sentimental que patrimonial, ja que
no tenien més de 40 anys. En el
seu lloc, per compensar la càrrega
simbòlica, s'ha replantat l'alzina
que ja hi havia hagut a la plaça
quan es va ampliar la vorera del
Recer. A hores d'ara els aspectes
positius de l'obra s'imposen als
negatius i tots plegats ja hem
començat a gaudir d'un espai ordenat, bonic i funcional.

Suport a l'economia productiva
L'Ajuntament ha de prestar serveis i
atendre les necessitats de la
població, però també ha de planificar amb visió de futur i ajudar l'economia productiva. Obres com
aquesta o la remodelació dels carrers d’Ullà i del Teatre o la dels carrers del centre de l'Estartit i la nova
la plaça de la Llevantina, són
exemples que ens fan reforçar el
nostre atractiu com a municipi.

«La reforma de la plaça
dels Dolors ha resolt els
problemes de funcionalitat que tenia l’espai i
ha fet que la població
guanyi un espai de gran
qualitat estètica, estratègicament situat al
nucli antic.»

També forma part d'aquest projecte
la gestió de la mobilitat interna. En
aquest sentit, hem fet una aposta
clara perquè els vianants guanyin
espai a la via pública, ja que poc
aconseguirem si tenim uns carrers
molt macos, però no ordenem el
trànsit correctament. Per aconseguir-ho, però, cal donar alternatives, i en el nostre cas hem habilitat en pocs mesos prop de 1.000
places en aparcaments perifèrics,
emplaçats a molt poca distància
del centre urbà.

La remodelació s'emmarca en un
projecte més general que promou
l'Ajuntament per millorar la imatge
dels nuclis antics, tant a Torroella
com a l'Estartit, i avançar cap a un
model que prioritzi els espais per a
vianants. Això és molt positiu per a
tots els veïns i veïnes, però també
és fonamental per reforçar el
caràcter comercial i turístic dels
nostres nuclis.

Tot plegat ens permet avançar cap
a un model urbà de major qualitat
al servei del benestar de la
població, però també de la dinamització econòmica local, un
aspecte que no podem oblidar,
especialment en moments tan difícils com els que estem passant.
Espero i desitjo que el 2011 que
ara comencem representi un punt
d'inflexió i l'inici de la tan anhelada
recuperació econòmica.

Via pública

Nova imatge per a la plaça dels Dolors
La reforma de la plaça dels Dolors ha permès dignificar completament el seu aspecte, fer-la més funcional i per reforçar-la com a
espai preferent per als vianants i nexe d’unió amb la zona comercial.
rodat era dificultós i generava certa
perillositat, ja que la zona era molt
concorreguda per vianants. D’altra
banda, els dos gran pins que hi
havia generaven una important
problemàtica tant per la brutícia
dels excrements com pels sorolls
de la plaga d’estornells que sempre
hi havia.

L’obra forma part del
projecte d’embelliment i
millora del nucli antic i comercial. La iniciativa està
lligada amb l’increment dels
espais preferents per a
vianants i el reforç dels
aparcaments perifèrics.

L’aspecte que presentava la plaça
abans de la reforma era molt deficient, tot i que es tracta d’un espai
rellevant pel seu emplaçament al
nucli antic i comercial de la vila.
El ferm estava en molt mal estat,
els pocs aparcaments que hi havia
no eren gens operatius i el trànsit

Més espais per als vianants
La remodelació ha tingut com a
objectiu dignificar l’espai, ordenarne millor els usos i potenciar-lo
com a zona preferent per a
vianants. Per aconseguir-ho, s’ha
eliminat l’illa central que hi havia i
s’ha ampliat la vorera que donava
al Recer, que ara ocupa pràcticament dos terços de la plaça.
S’ha deixat un vial de circulació, es
manté la zona de càrrega i descàrrega i s’ha creat un aparcament
per a minusvàlids i motos. També
s’hi han instal·lat dos nous punts
de llum, nou arbrat i mobiliari urbà.

Aparcaments perifèrics

Nou aparcament públic al
solar de l’antic escorxador

El cap de setmana de la Fira de
Sant Andreu va entrar en servei el
nou aparcament públic que s’ha
habilitat al solar de l’antic escorxador, on fins ara tenia la seu la
brigada municipal. L’immoble està
afectat pel planejament general ja
que en aquest àmbit s’hi preveu,
per a més endavant, la construcció
d’un giratori per redistribuir el trànsit d’accés al nucli urbà. Mentre no
es fa l’obra, el solar s’utilitzarà com
a aparcament públic amb una
capacitat per a uns 100 vehicles. A
l’estiu ja es va posar en servei un
nou aparcament al carrer del riu Ter
per a 600 cotxes, de manera que
l’oferta perifèrica propera al nucli
comercial és actualment molt gran.

3

Turisme

L’Estartit presenta un bon nivell per convertirse en destinació de turisme accessible
Un estudi sobre el grau d'accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques conclou, entre altres aspectes, que el 88% dels
càmpings i més del 50% d’hotels i restaurants ja estan adaptats.
8), el 54% d’hotels, el 50% de
restaurants, el 100% dels equipaments i serveis d’interès turístic, i
el 50% dels comerços són accessibles. El 100% de les activitats nàutiques d’oferta complementària són
practicables. També destaca el bon
nivell de la trama urbana, ja que
en un total de 17 carrers, només
s’han detectat 14 punts conflictius.
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L'Estartit ha estat escollit per la
Generalitat com a nucli pilot per
portar a terme un estudi sobre destinacions turístiques accessibles.
Aquesta iniciativa s'ha desenvolupat en el marc del projecte
europeu Accesi Tourisme i té com a
objectiu determinar les possibilitats

de què disposa l'Estartit per a consolidar-se com a destí turístic
accessible, i establir, també, els
aspectes en què pot millorar per
refermar aquesta oferta.
Dins els punts forts, destaca el fet
que el 88% dels càmpings (7 de

També posa de relleu la bona inversió feta per l’Ajuntament en les
platges, que gaudeixen de
passeres d’accés des del passeig,
zona de reserva d’aparcaments
propera, guingueta accessible,
servei de WC i dutxa adaptada, biblioplatja i personal sensibilitzat
quan es requereix l’ús de la cadira
amfíbia.

Medi Ambient

Medi Ambient

Urbanisme

Tanques de protecció
al rec Vell

Recuperació de les
dunes a la Gola

Urbanitzem el
carrer de Verges

L'Ajuntament ha col·locat baranes
protectores als principals ponts de
la plana que creuen el rec Vell. S'ha
atès, així, una demanda de molts
veïns de la zona. Les estructures
són de fusta, per integrar-les al
màxim a l’entorn, i permetran incrementar la seguretat en els passos,
alguns molt concorreguts.

El Departament de Medi Ambient
ha instal·lat uns sistemes de trampes retenidores de sorra per recuperar el sistema de dunes litorals al
nord de la Gola. Aquesta actuació
complementa la que va portar a
terme l’Ajuntament a primers d’any
a les platges de la Fonollera i del
Mas Pinell.

Recentment s’han iniciat els treballs per urbanitzar el tram del carrer de Verges comprès entre els
carrers del Roser i Bellavista, que
encara era de terra. S’hi posaran
tots els serveis bàsics (aigua, llum,
clavegueram, etc.), s’asfaltarà, s’hi
faran les voreres i s’hi instal·larà
enllumenat públic.

Unitat Operativa de Manteniment (UOM)

La brigada estrena seu al polígon industrial

El mes d'octubre es va enllestir el trasllat de la seu de la la Unitat Operativa de Manteniment (UOM), popularment
coneguda com a brigada municipal, des de l'antic escorxador a la nova nau que l'Ajuntament ha construït al polígon industrial. La UOM és una peça clau en el dia a dia del nostre municipi. S'encarrega del manteniment general
de la via pública, de les zones verdes, dels serveis bàsics i desenvolupa importants tasques de suport logístic en
actes i festes. El seu principal actiu són les persones que l'integren, un equip que destaca pel seu perfil polivalent.
A partir d'ara disposa d'un equipament perfectament adaptat a les necessitats reals d'un servei estratègic per al
municipi. Els canvi representa una millora molt gran en les condicions de treball de la brigada, que de ben segur
revertirà en una major eficiència del servei.
Equipaments

Serveis

Acaben les obres de millora al
Cinema Montgrí i la Sala

Ampliem el carril bici fins a la
plaça del Lledoner

L’Ajuntament ha substituït el paviment del vestíbul del
Cinema Montgrí, ja que estava molt desgastat i presentava irregularitats i perforacions importants. S’ha
aprofitat la intervenció per anivellar-lo amb el terra de
la Sala i reduir-ne, així, les barreres arquitectòniques.
D’altra banda, a la Sala s’han substituït els vidres de
les obertures per tal de millorar-ne l’aïllament acústic i
tèrmic de l’equipament.

El mes de desembre es van portar a terme els treballs
de senyalització hortizontal i vertical per fer arribar el
carril bici des del polígon industrial fins a la plaça del
Lledoner. Amb aquesta actuació hem aconseguit que
el carril enllaci els nuclis urbans de Torroella i de
l’Estartit. Es tracta d’un bon recurs de lleure per a la
gent del municipi i també és un bon recurs turístic per
als nostres visitants.
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Fira de Sant Andreu

Serveis

Més velocitat i cobertura de la xarxa WI-FI
L'Ajuntament ha ampliat la cobertura de la xarxa sense fils d'accés a
Internet per millorar el servei que
es dóna a l'Estartit i a la urbanització Mas Pinell. En concret, s'ha
creat una nova zona hotspot a la
plaça de l'Església i s'ha ampliat la
que hi havia al passeig marítim,
entre el port i l'Oficina de Turisme,
per fer-la arribar fins a l'avinguda de
Grècia. Al Mas Pinell s’ha instal·lat
una nova antena.
Incrementem la velocitat
Les millores continuaran el 2011
amb una ampliació de la velocitat
de connexió, que passarà dels 256
kBps a 1 mega (quatre vegades
més). Això implicarà un sensible
ajust de la taxa de connexió, que
malgra tot continuarà molt per sota
del preu de mercat. Actualment és
de 6 euros i es passarà a 7,5 euros
(90 euros l'any). Per als majors de
65 anys empadronats al municipi,
el servei de connexió és gratuït.
Urbanisme

Pla local d’habitatge
D’equerra a dreta, Pomatec 2010, dues imatges de l’interior de l’envelat, la granja mòbil, la Fira
del Cavall i el Concurs de Gossos d’Atura, que va guanyar el pastor local Jordi Muxach.

Èxit de la Fira de Sant
Andreu malgrat la crisi
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El darrer cap de setmana de
novembre vam celebrar la 617a
Fira de Sant Andreu, una edició
que ha estat marcada per l’elevada
participació ens tots els àmbits
expositius i per una gran afluència
de públic tots dos dies. Aquesta
era la darrera ocasió que la mostra
comercial es feia a la carpa de l’aparcament de la carretera de
l’Estartit, ja que l’any vinent estrenarà emplaçament a l’Espai Ter, el
nou equipament que s’està construint amb l’objectiu que sigui una

eina per al desenvolupament
econòmic i cultural del municipi.
La fira presentava un atapeït programa on es combinaven les arrels
d’una autèntica fira comercial i
agrícola, amb altres activitats més
innovadores i lúdiques. Tot plegat,
amb l’objectiu de configurar una
oferta àmplia que esdevingui un
veritable aparador del dina-misme
cívic i econòmic de la vila.

En el ple de novembre es va
aprovar inicialment el Pla local
d’habitatge (PLH), un estudi que ha
permès a l'Ajuntament conèixer
exhaustivament quina és la situació
del sector i quina serà l’evolució de
la demanda fins l’any 2015.
Amb aquest estudi es concreten
diferents escenaris i les actuacions
més adients per a cadascun d’ells,
amb l’objectiu de facilitar l’accés a
l’habitatge d’acord amb les necessitats detectades.
El pla és una eina imprescindible
per a la concertació de polítiques
d’habitatge amb la Generalitat que
impliquin l’aportació de recursos.
La seva elaboració s'ha coordinat
des del Servei d'Habitatge de la
Diputació de Girona, ens que ha
aportat el 60% del seu cost.

Centre d'interpretació del parc
natural
A principis del 2011 es remodelarà la recepció del
museu. La coincidència plena d'objectius amb el parc
natural i la voluntat de treballar conjuntament en la
presentació i la projecció dels valors del territori, ha
portat a obrir una peça fonamental, el centre d'interpretació del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i
el Baix Ter, a la recepció de Can Quintana. Aquest
espai serà la porta d'entrada al museu, a les seves
propostes expositives i culturals i al parc natural. Neix
també amb la voluntat de ser una eina de dinamització
del territori.

Exposició: «Josep Maria Mascort
i el valor del territori»
Dissabte 5 de febrer s’inaugurarà una exposició que
mostrarà l'obra del pintor Josep Maria Mascort que
custodia el nostre Ajuntament. Una obra molt lligada al
paisatge i que mostra la bellesa i els valors estètics

d'un entorn privilegiat. Una exposició que vol dialogar
amb el paisatge que va viure Mascort i proposa descobrir de nou l'encant d'aquestes terres a través dels ulls
enamorats del pintor.

Jornades de memòria oral
El testimoni directe de la gent ha esdevingut una de les
fonts d'informació més valuoses per als investigadors
socials. Des del Centre de Documentació del Museu
de la Mediterrània s'ha iniciat un treball de recerca,
coordinat pel músic Jordi Molina, que pretén recuperar i donar a conèixer la feina dels músics de les cobles
orquestres. Ara, a través de l'Observatori per a la
Recerca Etnològica de Catalunya, el museu entra dins
les terceres jornades de memòria oral.
Activitats programades en les jornades:
Divendres 4 de febrer, «Personatges històrics de les
cobles orquestres», presentació i visualització del projecte de recuperació de la memòria oral.
Divendres 11 de febrer, «Fer de músic», taula rodona
per parlar de la música i el seu paper a la societat.

Serveis

Promoció

Millores en l’enllumenat públic

El castell del Montgrí,
a la Loteria Nacional

Durant els darrers mesos s'han
realitzat nombroses millores en
l'enllumenat públic, orientades tant
a la reducció del consum com a
l'increment de la qualitat.
Al tram de carretera de Sant Jordi a
l’Estartit i a la carretera de
Palafrugell s’han il·luminat els passos de vianants.
S’han substituït les làmpades al
voltant de l’església de Sant Genís,
als passejos de Catalunya i Vicenç
Bou, a la carretera de Palafrugell,
al carrer del Molí i a les places
d'Espanya i Quintana i Combis.
A l'Estartit s'ha dotat de nova
il·luminació els passatges Epsilon i
Gamma i els carrers Cap de la
Barra i dels Pins, i s'ha completat la

del passeig de vianants dels Griells.
També s'ha reformat la il·luminació
de la platja de l’Estartit entre el
Club Nàutic, la Llevantina i el carrer
Guillem de Montgrí de forma que la
zona de platja destinada a aparcament i actes públics queda amb
una il·luminació que en millora l’accés i la seguretat.
També s’ha connectat a la xarxa
municipal, reformat i ampliat la
instal·lació de la pujada Torre
Ponsa. D’aquesta forma es millora
la seguretat a la zona propera a la
discoteca Màxims.
En aquests moments s'estan substituint els bàculs de la carretera de
Torroella des d’Ullà fins a la rotonda del Caprabo, per millorar-ne la
seguretat a la via.

Una imatge del castell del Montgrí
il·lustrarà una sèrie de 6 milions de
dècims del sorteig de la Loteria
Nacional del proper 3 de febrer. La
iniciativa s’ha concretat arran dels
contactes realitzats per l’Ajuntament, amb l’objectiu d’utilitzar
aquest mitjà com a element de
promoció i difusió del nostre
municipi a tot l’Estat. En el mateix
dècim també es fa referència al
Parc Natural del Montgrí, les Illes
Medes i el Baix Ter.
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Linka’t, Internet a
l’abast de tothom
Què és Linka’t?
És una instal·lació de l’Ajuntament que emet ones
sense fils i permet connectar-se a Internet amb
ordinadors de sobretaula, portàtils, PDA, etc., a
un preu molt competitiu.
Quina cobertura té?
Cobreix el 90% del casc urbà de Torroella i
l’Estartit i les urbanitzacions Torre Gran, Torre Vella
i Mas Pinell. A altres urbanitzacions com els
Griells, les Dunes, així com a la zona de la plana
agrícola, s’ha de fer una prova de cobertura.

Exposició
«Josep Maria Mascort i
el valor del patrimoni»
Del 5 de febrer
al 2 de maig
Inauguració el
5 de febrer a les 18 h

TELÈFONS D’INTERÈS
Serveis municipals

7,50 al mes (90 euros l’any).
Gratuït per als majors de 65 anys.
Cal afegir-hi el cost de la compra dels equips necessaris dins l'habitatge de l'usuari (punt d'accés).
• Antenes WI.FI: 120 (IVA inclòs)
• Antenes preWiMAX: 230 (IVA inclòs). Només a
la zona de l’Estartit, plana agrícola i urbanitzacions
Mas Pinell, Griells, Torre Vella i Mas Pinell.
Qui instal·la el punt d’accés?
Les empres subministradores són:
Torroella de Montgrí:
• Magda Prats Informàtica
(C. Roser, 6. Tel. 972 76 10 15)
• Informàtica i Molt Més
(C. Porta Nova, 25. Tel. 972 75 90 24)
L’Estartit:
• Servei Tècnic Blau, S.L
(Av. de Grècia, 37 baixos Tel. 972 75 20 27)

Amb la col·laboració de:

Ajuntament

Centre de Serveis de l'Estartit
Oficina de Turisme
Àrea de Cultura
Recaptació municipal
Serveis Socials
Promoció Econòmica i Comerç
Pavelló poliesportiu
Punt Klau
Ràdio Montgrí (107.1 FM)
Oficina de Català
Servei de Control de Mosquits
Deixalleria i neteja
Llar de jubilats de l'Estartit
Llar de jubilats de Torroella de Montgrí
Tanatori municipal

972 75
972 75
fax 972
972 75
fax 972
972 75
fax 972
972 75
fax 972
972 75
972 76
972 75
972 76
972 75
972 75
972 75
972 75
900 72
972 75
972 75
972 75

88
81
76
25
75
19
75
73
75
81
00
51
07
73
74
73
96
06
00
88
85

09
12
02
33
25
10
17
01
74
12
29
81
04
01
14
01
43
78
08
20
72

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

Dipòsti legal GI-112-1985

IMPORTANT
Cal tenir visió directa des de casa vostra amb
algun dels sis punts emissors. És imprescindible
instal·lar-hi un punt d’accés (aparell receptor que
s'instal·la en el teulat o a la terrassa).
Quant costa?

