L’Ajuntament reordenarà la
façana sud i preservarà les
hortes del Tamariuà

L’alcalde escriu:

I també:

«Torroella
continuarà mirant
cap al riu i
preservant la seva
relació urbana
amb la zona de
les hortes»

>A la tardor
començaran les obres
de l’escola bressol.
>El X Mundial de
Fotografia Submarina,
a punt.
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Editorial
No hi ha dubte que un dels valors
més singulars i preuats de Torroella el
tenim en el nucli antic de la vila.
Sempre dic que els torroellencs som
dipositaris privilegiats d'un llegat
patrimonial extraordinari, del qual ens
sentim profundament orgullosos. El
nucli antic n’és un dels més
importants. Conserva l'estructura
típica de campament romà, amb un
entramat de carrers estrets distribuïts
en forma de quadrícula, a dins del
qual s'aixequen edificis i palaus de
gran valor històric. Això fa que des de
l'Ajuntament haguem de ser
especialment sensibles amb aquesta
realitat. En aquest sentit, les
actuacions que es porten a terme al
nucli antic han de ser fetes amb
molta cura, sense perdre de vista la
visió global del que representa el
conjunt urbà.
Hi ha un altre fet que al meu
entendre dóna encara més rellevància
a la vila, en tant que suposa també
un element de qualitat de vida a tots
els veïns. Em refereixo a la relació del
nucli amb el riu Ter i la zona de les
hortes, un àmbit d'especial interès
que cal preservar i potenciar. De
vegades els torroellencs no mirem
prou cap aquest sector, però hem de
tenir present que per a una població
com la nostra sempre és una sort
tenir un lligam tan directe amb un
ecosistema natural com aquest.
Sovint els nuclis de ciutats grans es
troben envoltats de vies urbanes,
polígons o zones d'equipaments que
aïllen la població dins del teixit
estrictament urbà. A Torroella, com
passa també a l'Estartit, tenim la sort
de disposar d'uns nuclis perfectament
integrats al medi. Aquest és un valor
al qual no podem renunciar.
Ordenació de la façana sud
Faig tota aquesta reflexió inicial per
parlar de l'aprovació per part del Ple
del projecte d'ordenació de la façana
sud de Torroella, un projecte
urbanístic de gran importància que
servirà per definir com s'estructurarà

A J U N T A M E N T

D E

riu. Per aconseguir-ho, però, calia
redefinir el tema del vial de
circumval·lació. Això ja s'ha fet i el
Ple, juntament amb l'aprovació del
projecte d'ordenació d'aquest sector,
ha aprovat la corresponent
modificació del pla general on ja no
hi surt el vial.

Torroella
continuarà
mirant cap al
riu i preservant
la seva relació
urbana amb el
valuós espai de
les hortes.
aquest sector de la vila comprès, per
entendre'ns, entre la zona del CAP i el
final del carrer de Figueres. Per a
l'actual equip de govern l'ordenació
d'aquest àmbit s'havia convertit en
una prioritat, de la mateixa manera
que ho era el fet d'abordar amb
claredat el tema del vial sud que el
pla general preveia en aquest àmbit.
Des de CiU sempre vam veure amb
mals ulls aquesta proposta, fet pel
qual ens hi vam oposar des d'un
primer moment. Consideràvem un
greu error construir aquest vial
perquè es carregava les hortes del
Tamariuà i el carrer del Riu, i
suposava una barrera insalvable amb
el Ter. Hem de recordar que la
carretera havia d'anar alçada sobre un
tal·lús de gairebé 2 metres.
Entenc que els torroellencs no
podíem renunciar a aquesta relació
amb el riu. Al contrari, penso i estic
disposat a treballar per fer-ho, que
cal potenciar-la. Hem de procurar que
la població visqui més mirant cap al
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Variant
Això s'ha pogut fer gràcies a què s'ha
treballat en una altra línia per tal de
trobar una solució als problemes de
trànsit i retencions que pateix el nucli.
Després de diferents contactes amb la
Generalitat, s'ha previst en el pla
territorial de l'Empordà una
alternativa viària que consisteix en la
construcció d'una variant que sortiria
abans d'arribar al minigolf de Gualta,
fins al terme d'Ullà, a la zona on
abans hi havia hagut la guingueta de
la Creu Roja (cal dir que només és
una previsió de traçat). El més
important és que tenim sobre la taula
una solució real i menys impactant.
Penso, sincerament, que aquesta serà
una gran aposta de futur i i em sento
especialment il·lusionat amb la
possibilitat de veure concretat ben
aviat aquest projecte.
Escola Bressol
De la mateixa manera, en aquest IM
us anunciem que ja tenim sobre la
taula el projecte de la nova escola
bressol. Si es compleixen els
pronòstics, a l’octubre començaran
les obres amb l’objectiu que
l’equipament es pugui estrenar el
curs vinent. L’equipament serà de
nova planta i tindrà una capacitat per
a 82 alumnes, de manera que es
donarà resposta a les necessitats
existents.
Per acabar, vull desitjar-vos a tots els
torroellencs i torroellenques una bona
Festa Major, tot convidant-vos a
participar activament en tots els actes
programats.
Carles Negre i Clos
Alcalde
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Urbanisme

El nou centre
polivalent tindrà
façana amb el
carrer del Riu i el
nou passeig que es
farà en aquesta
zona. La
reordenació
dàquest sector de
la població
permetrà preservar
les hortes del
Tamariuà i el carrer
del Riu.

Torroella mantindrà la seva connexió natural amb el Ter i les hortes
> El Ple ha aprovat inicialment el projecte de reordenació de la façana sud de Torroella que preveu,
entre d’altres coses, l’eliminació del vial de circumval·lació previst pel pla general. Aquesta via tenia
una gran impacte perquè passava alçada, afectava les hortes i aïllava la població del riu Ter.
L’Ajuntament ha projectat una zona integrada al teixit urbà actual, que s’articularà al voltant d’un
ampli passeig de 25 metres d’amplada. En aquest àmbit es preveu la construcció del local polivalent
i una gran zona d’aparcaments.
Variant de Torroella

L’àmbit del projecte inclou les illes a mig edificar situades entre el passeig Vicenç Bou i el rec del Molí, entre la
carretera de Palafrugell i la plaça d’Espanya, tot el sòl
situat entre el carrer Safareig i el mateix rec del Molí, fins
arribar al carrer del Riu; i les illes situades per sota del
carrer del Migdia. La modificació vol recuperar la relació
amb el riu Ter i els seus marges, on es poden organitzar
espais i àrees de lleure. Per això, planteja el manteniment dels horts del Tamariuà com a parc agrícola. La
zona s’estructurarà a partir d’una nova avinguda, que
fixarà el límit del sòl urbà. Tot i que la modificació abasta un àmbit més gran d’ordenació, el coeficient d’edificabilitat és el mateix que fixava el pla general.

> La Generalitat ha previst en el Pla Territorial de
l’Empordà una variant per a Torroella que sortiria de la
carretera d’anar cap a Serra (passat el minigolf de
Gualta) fins a la carretera de Verges (passat el nucli
d’Ullà, a l’alçada d’on hi havia la guingueta de la Creu
Roja). Aquesta via servirà per eliminar les retencions del
trànsit de pas i ens permet eliminar el vial de
circumval·lació previst en el pla general per a la zona de
les hortes. D’aquesta manera, el trànsit intern es distribuirà per una nova avinguda-passeig que s’ha projectat
a la façana sud. Aquest passeig tindrà uns 25 metres
d’amplada i un carril bici.

Les dades

Local polivalent

Superfície total: 113. 906 m2
Zones verdes: 45.260 m2 / 39,73 %
Coeficient d’edificabilitat: 0,5 m2
Zona d’equipaments: 8.220 m2 / 7,22 %
Sòl residencial: 28.204 m2 / 30 %
Habitatges: 338
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> En aquest sector es construirà el futur pavelló polivalent del municipi, un equipament que servirà per acollir
tot tipus d’actes —concerts, balls, fires, etc—, que estarà perfectament condicionat acústicament per als concerts del Festival de Músiques. Tindrà façana amb el
carrer del Riu i la nova avinguda.
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X Mundial de Fotografia Submarina

Presentació del X Mundial de Fotografia Submarina a l’Aquàrium de Barcelona
>L'alcalde, Carles Negre, juntament amb els presidents de les federacions espanyola i catalana d'activitats subaquàtiques, José Rodríguez i Xavi Duran, van presentar el 12 de juliol a l'Aquàrium de Barcelona el X Mundial de Fotografia
Submarina que es farà a l'Estartit entre els dies 13 i 18 de setembre, després que la Federació Espanyola d'Activitats
Subaquàtiques (FEDAS) hagi decidit el nostre municipi com a seu oficial d'aquesta important competició. Entre d’altres coses, l’alcalde va dir que aquest campionat representava el reconeixement de l’Estartit com un dels centres mundials del submarinisme i va agrair la confiança dipositada per la FEDAS. En acabar els parlaments, una de les 2 parelles que representaran Espanya es va submergir a l’oceanari de l’Aquàrium per mostrar als assistents a l’acte les seves
evolucions i procediments de treball sota l'aigua.
Activitats classificades

Promoció turística

El Ple aprova una ordenança per regular
els locutoris i evitar molèsties als veïns
>L'Ajuntament ha aprovat una ordenança per regular
el funcionament dels establiments de telecomunicacions per a ús públic. D'aquesta manera es vol evitar
que ocasionin molèsties als veïns i es pretén ordenar el
tipus de serveis que poden oferir. El reglament s'ha elaborat arran de les queixes presentades per molts veïns.
D'altra banda, s'ha volgut establir un marc regulador
davant l'increment que hi ha hagut en els darrers anys.
Actualment hi ha 8 locutoris al municipi —6 a Torroella
i 2 a l'Estartit.

Un moment de l’acte d’obertura de les jornades Marimed que es
van celebrar al Consell Municipal de l’Estartit l’1 de juliol.

Condicions per al seu funcionament
Entre d'altres requisits, l'Ajuntament estableix que
aquestes activitats estaran situades en planta baixa amb
accés directe des del carrer i podran obrir entre les 8 i
les 22 h. Amb tot, es podrà limitar l'horari per molèsties
als veïns o altres causes justificades. Es prohibeix l'entrada de públic després del tancament. També es prohibeix
expressament la venda de qualsevol producte, especialment d’aliments i vegudes, així com la seva consumició.
Tampoc poden haver-hi màquines d'expedició.Per a
noves obertures s'hauran de considerar les distàncies
amb els establiments existents i legalitzats, i no podran
establir-se a menys de 200 metres l’un de l’altre.

L’Estartit convertirà la seva tradició
pesquera en un atractiu turístic més
>L'Estartit és un dels 10 socis escollits per la Unió
Europea per participar en el projecte pilot Marimed,
que pretén vincular turisme i pesca. Amb l'objectiu de
donar a conèixer aquesta iniciativa, el nostre
Ajuntament i la Diputació de Girona, que també és soci
del projecte, van organitzar l’1 de juliol un seminari sota
el títol Pesca i turisme com a generadors d'activitat econòmica. L'acte es va fer al Consell Municipal de l'Estartit
i va comptar amb la participació d'experts tant del sector pesquer com turístic.
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III Gran Piromusical

A l’esquerra, un
moment de
l’actuació d’Isabel
Pantoja. A la
dreta, Genís
Dalmau, regidor
de Turisme;
l’alcalde, Carles
Negre, el
promotor de la
vetllada, Josep
Colomer, i Eduard
Vila, president del
Consell Municipal
de l’Estartit

El III Gran Piromusical i el concert d’Isabel Pantoja omplen l’Estartit
>Com era de preveure, el Piromusical i el concert d’Isabel Pantoja que va organitzar l’empresari Josep Colomer el
passat 16 de juliol van omplir de gom a gom l’Estartit. Es calcula que en el moment d’acabar el piromusical i començar l’actuació s’hi devien concentrar unes 50.000 persones. Per garantir la seguretat i la mobilitat a la població,
l’Ajuntament va posar en marxa un ampli dispositiu dissenyat pel cap de la policia local, Vicenç Montero, en el qual
van participar prop de 150 efectius de diferents cossos. El dispositiu va ser tot un èxit i no es va haver de lamentar
cap mena d’incident. Cal ressaltar que set agents de la policia local de la Bisbal d’Empordà —entre ells el seu sergent— van participar desinteressadament en el dispositiu per conèixer de primera mà el seu funcionament.
Societat

Cultura

Torroella acull el IX Curs de Música
Tradicional de l’escola d’estiu FESCAT
L’alcalde,
Carles
Negre, va
llegir un
comunicat
oficial de
condemna.

Concentració pels atemptats de Londres
> Un centenar de persones van participar a la concentració silenciosa de 5 minuts que l’Ajuntament va organitzar a la plaça del Dr. Fleming de l’Estartit el 8 de juliol
en protesta pels atemptats al metro de Londres.

>Uns 70 joves de tot Catalunya han participat entre el
17 i el 24 de juliol en la novena edició del Curs de
Música Tradicional de la FESCAT, que s’ha celebrat per
primer cop a la nostra població. L’elecció de Torroella
com una de les 4 seus de l’escola d’estiu de la cultura
popular i tradicional catalana, suposa un reconeixement
a la importància de la música a la nostra vila. Els cursos
han estat coordinats per Joventuts Musicals en col·laboració amb l’Ajuntament i Can Quintana, i s’han impartit al convent dels Agustins. Com a cloenda del curs, els
alumnes van oferir un concert a la plaça de la Vila el
divendres 21 de juliol.

Actualitat municipal

Signatura del conveni col·lectiu de l’Ajuntament
> Representants del comitè d’empresa i de l’equip de govern van
signar el divendres 21 de juliol el conveni col·lectiu dels treballadors
i funcionaris de l’Ajuntament. El conveni recull un seguit de millores
i dóna resposta a algunes de les principals aspiracions dels treballadors municipals. L’alcalde va aprofitar l’acte, que es va fer a Can
Quintana, per reunir tots els treballadors i explicar-los els principals
projectes executats durant el mandat i les prioritats per al que resta.
L’alcalde volia que la xerrada servís perquè el col·lectiu tingués informació de primera mà de tot el que s’està fent i es vol fer.
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Sanitat

Equipaments

Reclamem més recursos sanitaris
> El nostre Ajuntament ha reiterat als responsables del
Departament de Salut i del Consorci Assistencial del
Baix Empordà (CABE) —empresa que gestiona els
ambulatoris de Torroella i l’Estartit—, la petició que ve
fent els darrers anys per tal d’incrementar els recursos
sanitaris al municipi. En concret, s'ha demanat un servei
permanent d'ambulància les 24 hores del dia per als dos
nuclis, durant tot l'any, així com l'obertura de l'ambulatori de l'Estartit les 24 hores del dia, com a mínim
durant al temporada d'estiu.
El motiu principal que porta l'Ajuntament a fer aquesta
petició es fonamenta, bàsicament, en el gran nombre
de persones que es concentren a la població durant la
temporada turística (fins a 50.000). D'altra banda, la
població estable ha anat incrementant-se.

Gespa artificial al camp de futbol de Torroella
>El mes de juliol van començar els treballs per substituir la gespa natural del camp de futbol per gespa artificial amb l'objectiu de poder adaptar l'equipament al
gran nombre d'equips que l'utilitzen —13 de futbol i 1
de rugby— i reduir a la meitat les despeses de manteniment anuals. L'actuació projectada té un cost de
472.000 euros i un termini d'execució d'uns 2 mesos.
S'instal·larà gespa artificial de darrera generació i es
millorarà el perímetre del camp pavimentant-lo amb
formigó.

A l'Estartit s'ha constatat una davallada important de
l'assistència des del moment que la Generalitat va formalitzar la nova concessió del servei de transport sanitari i quan va entrar en funcionament el nou CAP de
Torroella. En aquest moment els horaris d'atenció a
l'ambulatori de l'Estartit es van anar retallant.Es demana
un retorn a la situació que hi havia entre el 1992 i el
2001 quan el servei era de 24 hores.

Millores al cementiri de Torroella

L'Ajuntament recorda, a més, que l'Estartit és un dels
centres mundials del submarinisme, i que cal disposar
d'un servei permanent d'atenció per atendre possibles
accidents . A tot això, hi afegeix el fet que el municipi
es troba força lluny del centre de referència sanitari de
la comarca, que és l'Hospital de Palamós.

> La brigada municipal està portant a terme els treballs
per refer els teulats més malmesos de la part antiga del
cementiri municipal de Torroella. En total, aquest any
s’hi destinaran 6.000 euros.
Comerç

Cultura
La fira se
celebra en un
local cedit
gratuïtament
per l’empresa
Grup Joan
Fausto
Holding, S.L.

La plaça de la
Vila es va
omplir de
goma gom
per escoltar
aquest
espectacle
basat en un
manuscrit
dels segles
XIV-XVI .

IX Fira de Rebaixes de Torroella
>El 16 de juliol va començar la IX Fira de rebaixes de
Torroella, en la seva edició d'estiu. A diferència d’altres
fires, en aquesta l'exposició dels articles es realitza de
forma conjunta per part dels establiments participants,
sense cap distintiu que els identifiqui, cosa que facilita
les compres. Cada dia, a més, es fa reposició d'articles.
La fira, organitzada per l'ACTM, en col·laboració amb
l'àrea de Comerç, va restar oberta fins el 14 d’agost.

El Llibre Vermell de Montserrat
> La coral Anselm Viola de Torroella, el Cor de Cambra
Sota Palau de Blanes i la companyia Elèctrica Dharma
van interpretar el dissabte 2 de juliol amb un gran èxit
el Llibre Vermell de Montserrat a la plaça de la Vila.

A J U N T A M E N T

D E

T O R R O E L L A

6

D E

M O N T G R Í - L ’ E S T A R T I T

Festa Major de Sant Genís 2005

La Festa Major de Sant Genís, a punt
>La Festa Major de Sant Genís, que se celebrarà entre

Torroella 1900. L’espectacle es representarà el 28 d’agost a les 12.30 h al pati de Can Quintana, i ens transportarà a la nostra població a principis del segle XIX,
mostrant les formes de ballar la sardana.

els dies 20 i 28 d’agost, presenta un programa atractiu
i ple d'activitats. Des de l'Àrea de Festes de l’Ajuntament
s'ha fet un gran esforç per aconseguir una programació
per a totes les edats i
preferències. El resultat
són sis dies de programació en els quals les
entitats hi tenen un pes
específic molt important. No cal dir que la
seva implicació és clau
per poder gaudir d’un
ventall d’actes tan ampli.

Recuperem els capgrossos

D'altra banda, els torroellencs i torroellenques
recuperarem els capgrossos després d'uns anys
fora de circulació. El
bateig tindrà lloc el 27
d'agost, a les 19 h, a la
plaça de la Vila. Aquestes
figures, tan arrelades
antigament a les nostres
festes, tornaran amb una
imatge renovada, gràcies
a la participació de l’entitat Teatre Musical del
Montgrí, que s’ha fet
càrrec de la restauració.

Les propostes giren al
voltant de les diferents
arts escèniques com la
música, el ball, el teatre;
Dolça Vilallonga, responsable de Teatre Musical del Montgrí, ha
però, també hi tenen
estat la persona encarregada de restaurar i recuperar els capgrossos
cabuda propostes esporde Torroella, que es batejaran el 27 d’agost a les 19 h.
tives, lúdiques i culturals.
Les novetats més destacades, però, tenen una estreta
Una altra novetat és la participació dels gegants i l'àguirelació amb la cultura tradicional catalana.
la de Barcelona el dia 25 d'agost en la tradicional cercavila amb els grallers i els gegants. D’aquesta manera es
Com a novetats es pot destacar la recuperació per part
fa la torna a la visita que els nostres gegants van fer
de l’Agrupació Sardanista Continuïtat i la Cobla
l’any passat a les festes de la Mercè.
Contemporània de l’espectacle sardanístic titulat

Algunes propostes per «anar de festa»
Sopar popular (24 d’agost, a les 22 h)
És un dels actes més singulars de la nostra festa.
Durant l’acte, que se celebra a la plaça de la Vila, es
llegirà el pregó.

Balls
La festa compta amb dos espais diferenciats que intenten consolidar una proposta de programació musical
adequada a les direrents edats i preferències. Als Jardins
John Lennon se celebraran els tradicionals balls de Festa
Major, mentre que a l’espai de barraques es concentra
l’oferta per als més joves.

Correfoc (20 d’agost, a les 22.30 h)
Dóna el tret de sortida als actes de la Festa Major.
Recordem a tots els participants que cal fer cas de les
recomanacions de seguretat per evitar incidents.

Teatre (28 d’agost, a les 23 h)
El Musical més Petit representarà el seu darrer espectacle Off Bradway, a la plaça de la Vila.

Cercabirres (27 d’agost, a les 22 h)
Aquesta simpàtica proposta està organitzada pels
Grallers del Montgrí. Si teniu ganes de cantar, ballar i
brincar de valent no us el podeu perdre.

Espectacles infantils (26, 27 i 28 d’agost)
S’han programat tres dies per als més petits que inclouran diversió, música, teatre, tradició i lleure.

Medalles del Montgrí (25 d’agost, a les 12.30 h)
Suposen un acte de reconeixement a persones, entitats
i empreses que han destacat en algun aspecte de la vida
local. L’acte institucional se celebrarà al saló de plens.
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El programa es presenta farcit de propostes on l’esport
és el protagonista.
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Societat

Joana Darné, Blas Marín i els Bombers rebran les Medalles del Montgrí 2005
>El Ple municipal va acordar per unanimitat, a proposta de l’equip de govern, en la sessió ordinària del 4 de juliol
concedir les Medalles del Montgrí a Joana Darné, Blas Marín i els Bombers de la Generalitat pels següents motius:
JOANA DARNÉ I MASPOCH
És una persona que des de fa molts anys participa de forma activa en la vida cultural i cívica de Torroella. És una
membre destacada de diverses entitats culturals i seguidora fidel de les propostes culturals que s’organitzen al municipi. Col·labora en moltes iniciatives ciutadanes, dedica el seu temps al bé comú i a possibilitar iniciatives col·lectives.
BLAS MARÍN I BANCHS
Ha estat des de ben jove i fins a la seva jubilació un pintor que ha fet escola al Barri de Santa Caterina. Home afable
i obert de caràcter, sempre ha estat vinculat, des dels seus inicis, a la creació, gestió i manteniment de Ràdio Montgrí.
Des de fa 20 anys, de manera constant, ha mantingut en antena el seu programa radiofònic, que ja s’ha convertit
en un clàssic a l’emissora local. Participa activament en les activitats de la Llar de Jubilats El Recer.
COS DE BOMBERS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Tots els torroellencs, estartidencs i empordanesos tenim encara ben viu el record de les flames cremant al Montgrí a
fins el setembre de l’any passat. Amb aquesta medalla es vol reconèixer la resposta ràpida, eficaç i contundent del
cos de Bombers de la Generalitat, que va evitar que el desatre i la tragèdia haguessin estat encara més grans.
Festa Major de l’Estartit

L’esbart Joaquim Ruyra va fer una exhibició de balls populars el diumenge 31 de juliol a la nit que va servir per tancar els actes de la
Festa Major de l’Estartit. Aquest espectacle el va seguir un públic molt nombrós. Fotos: torrellaestartit.com

La Festa Major de Santa Anna va omplir l’Estartit de diversió i espectacles durant 10 dies
> L'Estartit va celebrar entre els dies 21 i 31 de juliol la seva Festa Major amb un variat i entretingut programa d’actes. La festa es va obrir amb la projecció davant l'Oficina de Turisme de la pel·lícula Que noche la de aquel dia dels
Beatles, activitat lligada amb l'exposició BEATLES al Centre de Serveis de l'Estartit (8 juliol-31 d'agost). El dissabte 23
i el diumenge 24 es van fer dos balls a la platja, i per Santa Anna, el 26 es va celebrar la tradicional cercavila popular fins a l'església . A la tarda els més petits també varen tenir el seu espai amb un espectacle a molt animat. La coral
Els Passerells va oferir el dimecres 27 un repertori de cançons populars molt encertat. Per la seva banda, Joventuts
Musicals va organitzar un concert de Feliu Ventura i Borja Penalba. El divendres 29, la Papa Joe's Ramblin Band va
protagonitzar una particular cercavila per tots els carrers.
Un dels plats forts de la festa va ser la XXVII Cantada d'Havaneres, organitzada per la Penya Barcelonista, que es va
fer el dissabte 30 a la platja. En el marc dels actes festius també es va celebrar la XXXIX Travessa nedant l'Estartit-Illes
Medes, organitzada pel Club Nàutic Estartit. Hi van participar 435 nedadors, el nombre més alt registrat fins ara. A
la nit, l'Esbart Joaquim Ruyra va fer una espectacular demostració de balls populars, que va seguir un nombrós públic.
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Pla de millora de la via pública

Ensenyament

Millores a la via pública

Escola Municipal d’Adults 2004 - 2005

>L'Ajuntament ha iniciat aquest mandat un ambiciós
pla de millora de la via pública, que preveu incrementar
la qualitat del nostre paisatge urbà. Per aconseguir-ho
s'han previst actuacions d'arranjament i pavimentació
de carrers, renovació del mobiliari urbà, enllumenat
públic i voreres, així com la millora de la neteja.

L’Escola Municipal d’Adults ha tingut durant el curs
2004-2005 un total de 201 alumnes matriculats en les
diferents propostes formatives que va programar:
ensenyaments inicials per a adults, educació secundària
per a adults, preparació d’accés al cicle formatiu grau
mitjà, català, llengües estrangeres, informàtica, llengua
espanyola, etc. A banda dels cursos, també s’han programat diferents xerrades i activitats. Per potenciar la
difusió dels cursos programats per al 2005-2006,
l’Ajuntament ha editat un tríptic divulgatiu.

Asfaltat de carrers
En el marc d'aquesta actuació, aquest any s’invertiran
98.663 euros en l’asfaltat total o parcial de diferents
carrers de Torroella i l’Estartit. En total es milloraran
prop de 50.000 m2 de via pública.

Promoció turística

Nova web turística

Tanca als jardins John Lennon
D’altra banda, aquest dies s’ha instal·lat una tanca als
jardins John Lennon per evitar que hi puguin accedir les
motocicletes. D’aquesta manera es dóna resposta a les
queixes rebudes per veïns i usuaris d’aquest espai.

L'Àrea de Turisme té previst en breu temps posar a disposició de tots els usuaris un nou portal turístic a
Internet, que tindrà en compte les noves tecnologies i
uns criteris d'usabilitat molt treballats per un assessor
especialista en aquesta tema. La web serà accessible a
través del domini visitestartit.com i tindrà una estructura senzilla, amb un sistema de navegació àgil i entenedor. Estarà adaptada per a futures ampliacions, sempre
tenint en compte les necessitats reals dels usuaris,
sobretot del sector turístic, així com dels nous serveis i
ofertes.

Operaris de la
brigada
municipal
col·locant la
tanca per
evitar que les
motos entrin
als Jardins
John Lennon.

Platges

Residus

L’Ajuntament inicia la recollida de vidre
porta a porta entre els grans productors
>El nostre Ajuntament, en col·laboració amb el Consell
Comarcal del Baix Empordà ha iniciat un nou servei de
recollida de vidre porta a porta entre els establiments
del municipi que més en generen. Aquest any s'està
portant a terme l’experiència com a prova pilot, amb
l’objectiu d’aconseguir que de cara a la propera temporada se n’adhereixin molts més.

Una de les
torres de
viglància
que s’han
instal·lat al
mas Pinell.

Ampliem la vigilància a la platja del Mas Pinell
> En la línia de millorar el servei de vigilància i socorrisme a les platges del municipi, l'Ajuntament l'ha ampliat
aquesta temporada tant temporalment com territorialment. El servei s'està prestant des del mes d'abril i s'allargarà fins a mitjans d'octubre. En aquest sentit, es
pretén garantir la seguretat dels usuaris durant tota la
temporada de bany, essent més intensa des la primera
quinzena de juny fins a mitjans de setembre. Així
mateix, els mesos de juliol i agost es cobrirà la platja de
Mas Pinell, cosa que no s'havia fet fins ara.

Com funciona el servei?
S'han repartit uns contenidors petits de 90 litres als
establiments, que l'empresa de recollida subcontractada pel Consell Comarcal passa a recollir dos dies a la
setmana —dimarts i divendres al matí.
Des de l'Àrea de Paisatge Urbà de l’Ajuntament volem
agrair als establiments que col·laboren en aquest nou
servei i animem aquells altres que vulguin adherir-s’hi
per tal que es posin en contacte amb nosaltres.
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Ensenyament

Aquesta tardor començaran els
treballs de construcció de la nova
escola bressol de Torroella
> El Ple de l’Ajuntament ha aprovat aquest mes el
projecte de construcció de la nova llar d’infants de
Torroella. Paral·lelament, ha acordat iniciar el concurs
per a l’adjudicació de les obres, que començaran
aquesta tardor.
L’equip de govern va descartar fa uns mesos condicionar aquest nou equipament als habitatges de la
Guàrdia Civil perquè l’estructura de l’edificació tenia
moltes limitacions pel que fa a espai i possibilitats
d’ampliació futures, a banda de problemes estructurals. Per aquest motiu, es va optar per fer un edifici de
nova planta situat al costat del Guillem de Montgrí,
encara que això comportés una inversió més gran.
Aquesta zona reuneix millors condicions pel que fa als
accessos i permet que la nova llar d’infants es pugui
ampliar en un futur si es creu necessari. D’altra banda,
la proximitat al centre serà una comoditat per a totes
les famílies que tinguin alumnes als dos centres.

les dades

La nova escola bressol estarà situada al costat de l’Escola
Guillem de Montgrí.

Amb aquest important equipament es donarà resposta a les necessitats detectades al municipi en relació a
la manca de places de primer cicle d’educació infantil
del municipi.

Pressupost: 944.656,22 euros
Superfície: 1.130,62 m2
Nombre de places: 82 alumnes
Inici obres: tardor 2005
Situació: Carrer del Roser
(al costat del parvulari del
Col·legi Guillem de Montgrí)

Seguretat Ciutadana

Societat

La policia retira «pocket-bikes» del carrer

El popular Íñigo entrevista l’alcalde a RNE

>La policia local vol erradicar definitivament la circulació de les minimotos, també conegudes com a «pockets
-bikes», de la via pública. Per aquest motiu està essent
molt exigent amb el compliment de la normativa vigent
i en pocs dies n’ha retirat un gran nombre. Aquests
vehicles només poden circular per recintes privats i la
seva presència als carrers és molt perillosa.

> El programa No es un dia cualquiera, de RNE, es va
emetre el 23 i 24 de juliol en directe des de Can
Quintana. La visita s’emmarcava en la celebració dels
25 anys de Joventuts Musicals. L’alcalde, Carles Negre,
va ser entrevistat el diumenge al matí per la conductora del programa Pepa Fernández i pel popular periodista Íñigo.
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centre cultural
de la Mediterrània

Cicle de visites guiades 2005

Èxit de les Nits d’Estiu a Can Quintana

> Aquest any s’ha tornat a organitzar un complet cicle
de visites guiades per difondre el nostre patrimoni
arquitectònic, natural i cultural. S’ha mantingut com a
proposta estelar la Torroella màgica, que ha presentat
importants novetats. Aquesta és la visita guiada degana a les comarques gironines —ha arribat a la seva
XI edició— i proposa un
recorregut nocturn a peu
per a tota la família. De la
resta es pot destacar, com
a novetat, la programació
d'una visita familiar teatralitzada per mostrar els aspectes més desconeguts de
Can Quintana. També s'ha fet una ruta pels palaus de
Torroella. La resta de visites la completen Terra de pirates, una ruta en bicicleta per les torres de defensa, i les
Nits d'astronomia a l'Estartit.

Al llarg de l'estiu s'ha dut a terme al jardí de Can
Quintana una programació sota el títol Nits d’Estiu a
Can Quintana relacionada amb la Mediterrània, amb
propostes que abraçaven des del cinema (en aquest cas
italià), a la poesia i la música, amb l'espectacle Immars,
veus d'aigua, a càrrec del col.lectiu Veus. També hi ha
hagut audicions: el guitarrista Toti Soler va presentar
Guitarra i cançons, i Jordi Molina i Pere Pau van portar
a terme una proposta de tenora i sac de gemecs. Es fa
un molt bon balanç de l’experiència i desitjaríem repetir-la l'any vinent.
Exposicions
HUMANS! ELS PRIMERS HABITANTS DE CATALUNYA
(Fins el 31 d'agost)
En aquesta exposició, produïda per la Fundació La Caixa,
es mostra de forma espectacular, didàctica i rigorosa com
eren i com es van relacionar amb l'entorn els primers
humans que van viure a Catalunya.

L’exposició «Sardana» visita l’Alguer i Barcelona
L'exposició Sardana, una societat en dansa, creada i
produïda per Can Quintana es podrà visitar a l'Alguer
(Sardenya) entre els dies 6 i 11 de setembre. Aquest
mateix mes s’exposarà a Barcelona en el marc de les festes de la Mercè.

IMATGES DE VORA MAR (Fins el 12 de setembre)
L’exposició presenta un conjunt d’imatges de la història
de tota la costa catalana, des de final del segle XIX fins
als anys seixanta del segle XX.

L’ENQUESTA
JULIOL-AGOST

>Com t'arriba la informació sobre les activitats del municipi?
A través de la pàgina web
58,8 %
A través de l'agenda cultural
11,8 %

L’Espai de Participació
Ciutadana de la web
municipal t’ofereix:

A través dels cartells que es reparteixen pel poble

>Fil directe amb l’alcalde

14,7 %
A través dels amics, familiars, entitats

>Fòrum

14,7 %

>Bústia de suggeriments
>Tauler d’anuncis
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MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES
AIGUA = FONT DE VIDA

IM NÚM. 111 · AGOST 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.

Serveis municipals
Ajuntament
Centre de Serveis de l'Estartit

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.

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

75
75
76
75
75
75
75
75
75
76
75
75
75
76
75
76
72
75
75

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

09
12
36
33
15
10
49
01
37
04
01
14
12
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

Si reguem el jardí al matí ben d'hora o al vespre
reduirem l'evaporació i estalviarem molta aigua si
plantem vegetació mediterrània autòctona.

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

Amb la col·laboració de:

Agenda 21

Ajuntament de
Torroella de Montgrí

