L’Ajuntament vol que la
pedrera s’inclogui dins del
Parc Natural del Montgrí

L’alcalde escriu:

I també:

“ El Festival de
Músiques ha estat
i és un
dinamitzador
cultural i
econòmic per al
nostre municipi “

>Campanya
municipal d’estalvi
d’aigua i energia
>Nova campanya
de promoció
turística
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Editorial
Ben aviat donarem el tret de sortida
a una nova edició del Festival de
Músiques de Torroella de Montgrí,
que aquest estiu tindrà un marcat
regust a celebració, donat que
arriba als 25 anys d'història. Aquesta
és una xifra emblemàtica que
convida a mirar enrere per veure el
camí traçat, un exercici que ens
permet constatar amb gran il·lusió
del que hem estat capaços tots
plegats i, en particular, Joventuts
Musicals de Torroella de Montgrí.
El Festival s'ha convertit en una de
les nostres principals cartes de
presentació. La incidència que ha
tingut en tot allò referent a la
projecció que ens ha donat com a
municipi ha estat més que positiva,
fins al punt que el Festival i la nostra
vila s'han convertit en un referent
internacional en l'àmbit de la
música. D'això, més o menys tots els
veïns en podem tenir una idea, però
estic convençut que no encertem a
abastar amb certesa la magnitud
d'aquesta afirmació. De vegades, pel
simple fet de la proximitat o bé per
ser part implicada en el projecte,
ens pot semblar que la dimensió del
Festival és més modesta.
És quan sortim a fora que ens
adonem realment de la seva
veritable dimensió, un aspecte que
he pogut constatar, sobretot, des
que sóc alcalde. Amb independència
de la projecció mediàtica que ens ha
donat, de vegades difícil de
quantificar, cal reconèixer també,
l'impacte econòmic que té. Aquest
és un aspecte que no podem obviar,
ja que el Festival s'ha convertit
també en un dinamitzador
econòmic de primer ordre.
Donada la seva importància, el
nostre Ajuntament ha estat sempre
plenament implicat amb el Festival,
prestant el suport —logístic o
econòmic— necessari per mantenir
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L'equipament ja s'ha definit en
l'ambiciós projecte de reordenació
urbanística que volem desenvolupar
en aquest àmbit de la vila.

El Festival de
Músiques ha
estat i és un
dinamitzador
cultural i
econòmic molt
important per
al nostre
municipi
el prestigi adquirit. Personalment he
volgut mantenir un contacte molt
estret amb els organitzadors, per
poder conèixer de primera mà
quines són les seves inquietuds i
necessitats, i fer tot el que està a les
nostres mans.
Local polivalent
És en aquesta línia de treball que
vam arribar a la conclusió des de
l'actual equip de govern que calia
treballar per dotar el municipi d'un
equipament que permeti donar un
salt qualitatiu a les audicions i
respongui, també, a les necessitats
d'altres entitats i col·lectius cívics
que requereixen d'un espai per fer
activitats. En aquest sentit, la
resposta del nostre Ajuntament ha
consistit a plantejar la construcció
d'un nou local polivalent que
s'emplaçarà als terrenys on
actualment hi ha habilitat
l'aparcament del riu Ter.
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Malgrat que alguns mitjans de
comunicació se n'han fet ressò
qualificant-lo d'«auditori», vull deixar
clar que en cap cas es tractarà d'un
equipament exclusiu per a
audicions. Nosaltres ho hem
plantejat amb un caràcter
marcadament polivalent, per donar
cabuda a un ampli ventall de
manifestacions. Sí he de dir, però,
que a l'hora de definir el projecte es
tindran en compte els seus usos i
s'adoptaran tots els requeriments
tècnics per adaptar-lo acústicament.
D'aquesta manera, disposarem d'un
espai cobert que ens permetrà fer
des d'audicions de música clàssica o
cant coral, fins a concerts de rock,
jazz, fins a sopars populars, fires,
balls, etc. Tant el nostre municipi
com el Festival necessiten un espai
d'aquest tipus, i més tenint en
compte que sovint les inclemències
climatològiques ens obliguen a
improvisar emplaçaments o a
suspendre actes.
Aquest és un projecte molt
ambiciós, que probablement no
podrem veure fet realitat abans
d'acabar la legislatura, però que jo,
com a alcalde, i els membres de
l'equip de govern, estem abordant
per tal que sigui una realitat al més
aviat possible.
Aprotifo aquestes ratlles per felicitar
Joventuts Musicals per l'efemèride i
convidar-vos a tots a participar
activament del Festival i dels
nombrosos actes que se celebraran
aquest estiu al nostre municipi.

Carles Negre i Clos
Alcalde
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Cultura

El Festival de Músiques de Torroella,
un referent arreu d’Europa
Després de 25 anys s’ha consolidat com un
dels més prestigiosos en el seu àmbit
>La 25a edició del Festival Internacional de Músiques
es desenvoluparà del 15 de juliol al 19 d'agost. L'edició
d'enguany comptarà amb un total de 27 concerts —11
dins del Festival i 16 en el marc de l'OFFestival—, 7 dels
quals són produccions pròpies, i se celebraran principalment a l'església gòtica de Sant Genís i a la plaça de la
Vila.
La celebració del 25è aniversari és un bon moment per
recordar quines han estat les línies artisticomusicals que
han convertit aquest certamen en un dels focus més
reeixits dins el mapa de festivals catalans.

L’oquestra Filharmònica de Praga serà l’artista principal invitada.

El programa radiofònic No es un dia cualquiera de RNE es farà en directe des del
Centre Cultural Can Quintana

Nascut com a festival de música clàssica —és membre
de l'Associació Europea de Festivals des de l'any 1992—
el Festival ha mantingut com a eix vertebrador de la
seva programació l'anomenada música clàssica occidental, tot i que ha anat introduint elements extramusicals i mostres d'altres tipologies i cultures. Ha estat,
doncs, una línia que destaca l'herència musical del país
i de la resta d'Europa, però que inclou també la diversitat de pràctiques i experiències que la paraula música
expressa en el món actual.

L’emissió d’aquest prestigiós programa d’àmbit
estatal es farà en directe els dies 23 i 24 de juliol,
de les 9 a les 13 h, des de la sala d’actes del Centre
Cultural Can Quintana. Tothom que ho desitgi hi
podrà assitir com a públic. L’entrada és gratuïta.
La visita es fa amb motiu del 25è Festival de
Músiques de Torroella de Montgrí.

Infraestructures

Nova rotonda a l’entrada sud de Torroella

Clavegueram al passeig Vicenç Bou

>El mes de juny van finalitzar els treballs de la
nova rotonda que s'ha construït a la intersecció del
passeig Vicenç Bou i de Catalunya. A banda de
reordenar la distribució del trànsit, la zona ha
guanyat en seguretat i bona imatge. Paral·lelament, s'han instal·lat tanques protectores a les
voreres per protegir els vianants.

>A primers d'estiu van començar els treballs de
construcció de la nova xarxa de clavegueram del
passeig Vicenç Bou. Aquesta era una vella reivindicació dels veïns de la zona, que patien des de feia
anys les molèsties ocasionades per la manca d'aquesta infraestructura. L’Ajuntament hi inverteix
uns 30.000 euros.
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Medi Ambient

Turisme

Es demanarà que la pedrera s’inclogui
dins del Parc Natural del Montgrí
>El nostre Ajuntament demanarà al Departament de
Medi Ambient de la Generalitat que inclogui la pedrera
del Mas Blanc d'Ullà dins el perímetre del futur Parc
Natural Montgrí-Medes per tal de garantir la màxima
protecció d'aquest espai i agilitar la seva restauració.
L'Ajuntament té sobre la taula la proposta de delimitació del futur parc, que com ja passa amb la delimitació
del Pla especial d’espais naturals (PEIN), no inclou l'àmbit d'explotació de la pedrera. L'alcalde, Carles Negre,
manté ferm el seu compromís de fer les gestions que
calguin per posar fi a les agressions que pateix el
Montgrí.

Nova campanya promocional
>Des de l’Àrea de Turisme s’ha coordinat una important campanya publicitària, totalment innovadora, destinada a posicionar el nostre municipi en l’àmbit del
turisme actiu. Sota el lema de 2dies.com, la iniciativa
vol atreure els turistes de cap de setmana durant la primavera i la tardor, per tal que es converteixin en habituals del municipi. Les accions de la campanya (anuncis
a cinemes, tanques publicitàries, anuncis en premsa)
s’han desenvolupat a Barcelona i àrea metropolitana.

Reunió de treball de la Comissió de Seguiment
Amb l’objectiu d’informar de les gestions que s’han fet,
l’alcalde va convocar el dissabte 9 de juliol la comissió
que s’ha creat per fer un seguiment de tot allò relacionat amb aquest tema. Aquesta plataforma està formada per tècnics municipals, representants del Grup de
Defensa del Montgrí i de la societat civil.

Periodistes i majoristes de viatges
russos i ucraïnesos visiten l’Estartit

Fa un any, l’Ajuntament va presentar un plec d'al·legacions al projecte de monodipòsit controlat de runes de
la construcció, planta de morters sec, planta de formigó i planta de matxuqueig d'àrids presentat per l'UTE
GRC SA i Prebessec SA, que no van ser contestades.

>Un grup de periodistes i majoristes de viatges russos i
ucraïnesos van visitar l'Estartit el 21 de juny amb l'objectiu de conèixer el nucli i la seva oferta turística, cultural
i d'allotjament. Els periodistes van poder practicar esquí
nàutic i snorkelling a les illes Medes. La visita estava promoguda per Turisme de Catalunya i l'Oficina de Turisme
dels Països de l'Est.

Platges

Societat

Felicitació institucional a en Josep
Pasqual pel Premi de Medi Ambient 2005
>El Ple municipal va acordar
per unanimitat en la sessió
ordinària del 2 de juny felicitar en Josep Pasqual pel
Premi Medi Ambient 2005
amb què la Generalitat l’ha
distingit en reconeixement a
la tasca que ha portat a
terme durant una bona part
de la seva vida, relacionada
amb el recull de dades meteorològiques i oceanogràfiques de l'Estartit.

Millores a les platges i al passeig marítim
>Des de l'Ajuntament s'està treballant per a l'obtenció
dels certificats de qualitat ambiental i turística a les platges i al passeig marítim. En el marc d'aquest pla, aquest
estiu s'han posat en marxa diverses millores: s’ha potenciat la recollida selectiva, s’ha unificat l’estètica dels
quioscos-bar, s’han instal·lat dutxes noves i passeres per
a minusvàlids. També s’ha millorat molt la senyalització,
i el servei de salvament i socorrisme s’ha reforçat.
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En Josep Pasqual s’ha convertit en un referent científic en l’àmbit de la meteorologia.

L’alcalde, Carles Negre, va traslladar la felicitació en una
carta personal en la qual destacava diferents aspectes
presents en la personalitat i el treball d’en Pasqual:
modèstia, discreció, compromís amb el medi, constància i sacrifici, entre d’altres.
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Sostenibilitat

Participació Ciutadana

L’Ajuntament pren mesures per reduir el
consum d’aigua i electricitat

Torroella promou la creació d’una xarxa
gironina de participació ciutadana

>El mes de juny es van començar a aplicar diverses

>El nostre municipi és un dels promotors de la creació
d'una xarxa de tècnics i regidors de municipis gironins
que aposten per la participació ciutadana. Mitjançant
aquesta plataforma, es vol fomentar la participació com
a estratègia transversal de les polítiques municipals.
També es pretén promoure la investigació sobre la
matèria i posar en comú experiències locals consolidades. Per avançar en la constitució de l’entitat, el 28 de
juny es va celebrar una sessió de treball a Can Quintana,
que va comptar amb l’assistència del director general de
Participació Ciutadana, Joaquim Brugué.

mesures per tal de reduir al màxim el consum públic
d'aigua, donada la situació de sequera d'aquesta temporada. En concret, el reg dels jardins públics s'ha
reduït a la meitat i les font ornamentals s'han aturat. Per
optimitzar el reg, a més, els temporitzadors s'han programat per regar més entrada la nit. D'altra banda, en
els punts on el reg es fa de forma manual, s'utilitza
aigua de la depuradora. Com a mesura d'estalvi també
s'ha decidit no regar la gespa del camp de futbol de
Torroella perquè properament serà substituïda per
gespa artificial. L’alcalde també va fer arribar una carta
a tots els veïns en la qual s’informava de les mesures
adoptades i demanava la col·laboració de tothom per
estalviar el màxim possible d’aigua.

Publicacions

Presenten el llibre El Montgrí pas a pas
>La bibliografia del massís del
Montgrí s'ha ampliat darrerament
amb un llibre d'itineraris que recupera una part de la toponímia que
s'està perdent. L’autor del treball,
que porta per títol El Montgrí pas
a pas, és Xavier Arbusé. L’edició
ha anat a càrrec de la reconeguda
editorial Cossetània Edicions i la
presentació es va fer el dissabte
18 de juny a Can Quintana. En
total se’ns proposen 18 itineraris
per redescobrir aquest espai.

Estalvi energètic als equipaments municipals
D’altra banda, aquest mes s’engegarà una campanya
institucional per tal de fomentar entre els treballadors
de l’Ajuntament i els usuaris d’equipaments municipals
mesures d’estalvi energètic. L’equip de govern considera que tots plegats podem ser més curosos amb els
consums elèctrics i demanarà la implicació de tothom
per no malbaratar recursos. L’alcalde enviarà un carta a
treballadors i usuaris demanant la col·laboració de
tothom i donant un seguit de consells pràctics per
reduir els consums. Aquesta acció forma part del Pla
d’acció local per a la sostenibilitat (PALS).
Societat

Comerç i Paisatge Urbà

Homenatge als jutges de pau
>L'Ajuntament va organitzar el 4 de juny, a la sala
d'actes de Can Quintana, un acte de reconeixement
públic als jutges de pau del municipi. En el marc d'aquest acte institucional hi va intervenir Fernando
Lacaba, president de l'Audiència de Girona i gran coneixedor de la realitat judicial gironina, que va pronunciar
una conferència on va reflexionar obertament sobre el
paper dels jutges de pau al segle XXI.

Les
minideixalleries
evitaran que
els residus
s’escampin
per terra.

Aquest homenatge es va fer a iniciativa del nostre alcalde, Carles Negre, en constatar la dedicació, l'esforç i
l'important paper social que han portat a terme les persones que han exercit aquesta funció a Torroella de
Montgrí i l’Estartit. L'alcalde també volia que aquest
acte servís per fer difusió entre la població de la figura
i les funcions que desenvolupen els jutges de pau. Els
homenatjats van ser Josep Sureda i Juncà, Eduard Font
i Coll, Eugeni Llos i Pagès, Narcís Coll i Frigola i Miquel
Graells i Vilarodona.

A J U N T A M E N T

D E

Recollida selectiva als mercats setmanals
>L'Ajuntament ha posat en marxa una campanya per
minimitzar els residus que es generen als mercats. Per
fer-ho, ha reestructurat el servei i s’ha implantat una
recollida selectiva dels residus valoritzables. A través de
les àrees de Comerç i de Paisatge Urbà s’instal·laran
unes minideixalleries mòbils al mig dels mercats, per tal
d’evitar que els residus quedin escampats pel terra.
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Impostos i taxes

Promoció turística

Per què s’ha apujat la taxa d’escombraries?
>Tot i que és voluntat d'aquest equip de govern no
incrementar els impostos, la taxa d'escombraries s'ha
hagut d’apujar el 2004 i 2005, principalment per dos
motius externs al municipi:
Cànon sobre la deposició de residus: aquest nou impost
ha estat aplicat per la Generalitat amb l'objectiu de gravar amb 10 euros per tona les deixalles que es porten
als abocadors. D’aquesta manera, paguen menys els
municipis que més reciclen.
Alguns dels participants en la neteja del fons de posidònia.

Increment de la taxa de l'abocador de Solius: els gestors
de l'abocador comarcal de Solius han incrementat la
taxa per tona que s’hi diposita d'un 47,8 per cent en
dos anys, per fer front, en part, a les despeses que comportarà la seva restauració un cop es tanqui.

Medes, Imatges i Medi Ambient 2005
>Entre el 10 i el 21 de juny es va celebrar una nova edició del Medes, Imatge i Medi Ambient (MIMA), que
organitzen l'Àrea Protegida de les Illes Medes i
l'Ajuntament. Entre els actes programats cal destacar la
jornada de neteja del fons de posidònia de les Medes,
el Festival d’Imatge Submarina i diverses activitats pedagògiques per als més petits.

Millores en el servei municipal

D'altra banda, el cost del servei municipal també s'ha
incrementat per la introducció de millores per part de
l'Ajuntament. En concret, s'ha posat en marxa un servei
especial per a les urbanitzacions i els polígons industrials —la recollida es realitza dos cops per setmana en
temporada baixa i tres en temporada alta— i s'ha
ampliat el servei de la neteja dels carrers amb una
ampliació de personal.

Jornades Gastronòmiques Tastets de Mar
>10 restaurants del municipi han participat entre el 21
de maig i el 21 de juny en les X Jornades Gastronòmiques
Tastets de Mar. La presentació es va fer el 18 de maig a
bord d’un vaixell i navegant cap a les Medes.
Societat

Cultura

Una de les
espectaculars
catifes que es
van poder
veure al carrer
Santa Anna de
l’Estartit.

Mostra commemorativa de les 50
exposicions de fotografia a l’Hospital
>Els diumenge 3 de juliol es va inaugurar al claustre de
l’Hospital una exposició col·lectiva que els Amics de la
Fotografia de Torroella han muntat per commemorar
les 50 exposicions presentades en aquest espai. L’acte
va comptar amb la presència de l’alcalde i del regidor
de Cultura, que van felicitar els responsables de l’entitat
per tan significativa efemèride.
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Catifes de Corpus a l’Estartit
>El diumenge 4 de juny es va celebrar la VI edició de les
Catifes de Corpus a l’Estartit, activitat emmarcada dins
de les accions previstes del nou Pla de dinamització
comercial de l'Estartit, promogut per l’Ajuntament,
l'Estació Nàutica i la Direcció General de Comerç.
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centre cultural
de la Mediterrània

Xerrada del periodista Joan Roura

Nits d’estiu

>El periodista de TV3 Joan Roura va
oferir una conferència el passat 9 de
juny en què va reflexionar sobre el
procés de recolonització de l'Orient
Mitjà. L'acte, organitzat per Can
Quintana, forma part del cicle trimestral «Observatori de la Mediterrània» .

>Amb el nom de Nits d'estiu a Can Quintana s'inicia
aquest any al jardí del centre una programació d'activitats lligades amb la Mediterrània i que incorporen cinema, poesia i música.
Dimecres 6 de juliol, a les 22.30 h
Nit de cinema italià: Arroz amargo (1949)

Exposició del pintor Quim Hereu

Dimecres 13 de juliol, a les 22.30 h
Nit de cinema italià: Stromboli (1950)

>La crítica d'art Maria Lluïsa Borràs va inaugurar el dia
17 de juny l'exposició «La Metamorfosi de la
Mediterrània» del pintor Quim Hereu, que podrà veure's a les sales d'exposicions temporals del centre fins el 27
de juliol. En aquesta exposició es podrà veure un recull
de pintures de gran format, algunes d'elles de més de
vuit metres. Cal dir que aquesta mostra s’està convertint en una de les més exitoses de les que ha programat
el centre.

Dimecres 20 de juliol, a les 22.30 h
Nit de cinema italià: Amarcord (1973)
Dimecres 27 de juliol, a les 22.30 h
Nit de poesia i música: Immars, veus d'aigua
A càrrec del col.lectiu Veus
Dimecres 3 d'agost, a les 22.30 h
Nit de música: Guitarra i cançons,
amb Toti Soler i la veu de Mariona Font

La climatització, a punt
>Aquest any s'han dut a terme importants obres de
millora a Can Quintana. Pel que fa a temes de seguretat, s'ha completat la instal.lació d'alarmes contra robatori i s'ha redactat el Pla de seguretat. D’altra banda,
s’ha aprovat el projecte de climatització de tot l’edifici.

Dilluns 8 d'agost, a les 22.30 h
Nit de música: audició de tenora i sac,
amb Jordi Molina i Pere Pau Jiménez

L’ENQUESTA
JUNY
>Quin d’aquests aspectes consideres més important a
l’hora de millorar la qualitat de les nostres platges?
Serveis públics (dutxes, lavabos, passeres, senyalitzacions...)
33,3 %
JULIOL
>Com t'arriba la informació
sobre les activitats del municipi?
- A través de la pàgina web
- A través de l'agenda cultural
- A través dels cartells que es
reparteixen pel poble
- A través dels amics, familiars,
entitats
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Servei de salvament marítim
7,8 %
Neteja (de la sorra, de l’aigua, recollida selectiva...)
37,3 %
Tenir cura del medi ambient
21,6 %

www.torroella.org
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www.estartit.org
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MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES
AIGUA = FONT DE VIDA

IM NÚM. 110 · juliol 2005
Web municipal
wwww.torroella.org - www.estartit.org

La vida domèstica quotidiana genera un consum continu d'aigua, que es pot reduir en un
30% si prenem mesures per estalviar-lla.

QUÈ

Des del mes de juny,
l'analítica de l'aigua es pot
consultar al web
municipal

PODEM FER PER

ESTALVIAR AIGUA?

Cada cop que buidem el WC fem servir entre 6 i 10
litres d'aigua.
Si col·loquem una o dues ampolles plenes dins el
dipòsit del WC o instal·lem un sistema de buidatge
regulat, reduirem el seu consum a la meitat.
Una rentadora consumeix entre 60 i 90 litres i un
rentavaixelles, entre 18 i 30.
Si esperem a tenir la rentadora i el rentavaixelles a
plena capacitat abans de posar-los en funcionament,
estalviarem aigua i energia elèctrica.
Omplir la banyera representa entre 180 i 200 litres
d'aigua; dutxar-sse, entre 20 i 80.
Si enlloc d'omplir la banyera ens dutxem, podem
estalviar més de la meitat de l'aigua.
Quan ens rentem les mans o les dents podem arribar
a consumir fins a 18 litres d'aigua.
Una gota cada dos segons representa 500 litres al
mes i 6.000 litres l'any. Un fil d'aigua són 3.000 litres
al mes i 36.000 litres l'any.
Si quan rentem els plats, ens netegem les dents,
ensabonem les mans o ens afaitem no deixem córrer
l'aigua inútilment o instal·lem un dosificador,
podrem estalviar-ne fins a un 75%.
Un jardí de 100 metres quadrats consumeix 400
litres d'aigua cada cop que el reguem.
Si reguem el jardí al matí ben d'hora o al vespre
reduirem l'evaporació i estalviarem molta aigua si
plantem vegetació mediterrània autòctona.

Serveis municipals
Ajuntament
Alcaldia, Secretaria, Urbanisme, Registre,
Padrons i llicències, Serveis Econòmics
Centre de Serveis de l'Estartit
Oficina de Turisme
Àrea de Cultura
Pavelló poliesportiu
Punt klau
Ràdio Montgrí
Recaptació municipal
Servei Municipal de Català
Servei de Control de Mosquits
Serveis Socials
Deixalleria i neteja
Llar de jubilats de l'Estartit
Llar de jubilats de Torroella de Montgrí

fax
fax
fax
fax

972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
900
972
972

88
81
02
25
25
19
17
73
74
07
73
74
52
00
96
00
06
00
88

09
12
36
33
15
10
49
01
37
04
01
14
52
29
43
29
78
08
20

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

972 75 01 49
fax 972 75 11 57
092
972 60 00 03
972 76 11 01
902 077 972
972 75 00 63
972 30 00 23
088
085
112

Equipaments docents
Escola bressol Mar i Cel
Escola Portitxol
Col·lectiu Guillem de Montgrí
IES Montgrí
Escola de Música
Escola d'Adults

972
972
972
972
972
972

75
75
75
75
76
75

19
14
72
92
00
51

17
47
72
42
87
44

972
972
972
972
fax 972

76
75
75
75
75

02
99
78
51
51

17
19
53
80
82

Equipaments culturals
Biblioteca de l'Estartit
Biblioteca de Torroella
Cinema Montgrí
Centre Cultural Can Quintana

Amb la col·laboració de:
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75
75
76
75
75
75
75
75
75
76
75
75
76
76
75
76
72
75
75

Ajuntament de
Torroella de Montgrí

