L’Estartit acull el millor
mundial de fotografia
submarina celebrat fins ara

L’alcalde escriu:
«Treballem per un
turisme de
qualitat vinculat al
territori, els esports
i la cultura, com a
complement a
l’oferta de sol i
platja.»
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Editorial
El turisme és i ha estat un dels
motors econòmics del nostre
municipi. Per aquest motiu, des de
l'Ajuntament estem portant a terme
importants actuacions amb l'objectiu
que les empreses vinculades a aquest
sector puguin desenvolupar
plenament les seves activitats. Cal
tenir en compte que aquest és un
sector especialment sensible, i més en
l'actualitat, quan els fluxos turístics
estan condicionats per la forta
competència existent entre les
diferents destinacions. La
globalització del mercat comporta
aquest tipus de perills, però també
moltes oportunitats que cal saber
veure per aprofitar-les
convenientment.
Al nostre municipi disposem d'un
ventall d'atractius de primer ordre
que cal posar en valor per convertirlos en un tret diferencial de la nostra
oferta. En aquest sentit, no ens han
de fer por els canvis de tendència o
les possibles crisis que puguin afectar
alguns models turístics. Al contrari,
hem de saber aprofitar tot el que
tenim per posicionar-nos com un
destí sòlid i de qualitat, amb
personalitat pròpia.
Balanç de temporada
Aquest estiu les dades d'afluència de
turistes en termes globals són un xic
més elevades que el 2004. A primers
de temporada s'havia especulat amb
una possible davallada. De fet, entre
el sector s’havia estès una certa
preocupació. El recompte final, però,
ha constatat que no ha estat així.
Malgrat aquesta dada positiva, els
professionals del sector m'expliquen
que el rendiment en caixa no és
proporcionalment més elevat. Això
ens fa pensar en una cosa: tot i que
la gent continua anant de vacances,
cada cop mira més la butxaca i és
més curosa amb el que gasta.
Aquesta és una tendència que ja fa
uns anys que s'està constatant a la
Costa Brava. Fins i tot s'ha pogut
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Carles Negre i Clos
Alcalde

Des de
l’Ajuntament
treballem per
un turisme de
qualitat vinculat
al territori, els
esports i la
cultura
veure com la mitjana de nits que
passen els turistes a casa nostra és
inferior, i si abans se situava en 10
dies, ara està al voltant dels 7 dies.
Sumar esforços
Aquestes dades ens fan adonar de la
necessitat de no abaixar la guàrdia.
Cal que entre tots, sector públic i
sector privat, treballem plegats per
aconseguir vertebrar una oferta que
permeti afrontar amb garanties
aquests canvis de tendència.
Des de l'Ajuntament tenim molt clar
quin ha de ser el nostre model
turístic. Aquest està basat en quatre
eixos: turisme familiar, esportiu,
descoberta del territori i oferta
cultural. Això ens donarà com a
resultat una oferta de qualitat,
atractiva per a un públic divers, que
complementarà la tradicional oferta
de sol i platja, també important i que
segueix constituint un dels principals
atractius del nostre municipi. Per
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portar a bon port aquests quatre
eixos estem destinant molts recursos
cada any per tal de millorar els
serveis. Paral·lament, estem treballant
intensament en tot allò relacionat
amb la promoció de la nostra oferta i
la desestacionalització de la
temporada. En aquest sentit, vull
destacar l'encert de la campanya
promocional 2dies.com
desenvolupada entre mitjans de maig
i mitjans de juny o la recent
celebració aquest mes de setembre
del X Campionat del Món de
Fotografia Submarina. Les dues
iniciatives tenen moltes coses en
comú ja que han servit per atreure un
important nombre de visitants fora
de la temporada alta i han permès
projectar el nom del nostre municipi,
posicionant-lo com un referent en
l'àmbit turístic. Les dues accions
comparteixen la voluntat, a més, de
treballar per vincular el municipi a
una oferta de qualitat, en la qual els
esports, el territori i la cultura hi
juguen un paper molt rellevant. En
relació amb el Mundial, he de dir que
el president de la Confederació
Mundial d’Activitats Subaquàtiques
m’ha assegurat que ha estat el millor
quant a organització, cosa de la qual
totes les persones que hi han
intervingut directament s’han de
sentir especialment orgulloses.
Reunió amb els professionals
Per tal de conèixer de primera mà
quina és l’opinió dels professionals
del sector, aquest mes m’he volgut
reunir personalment amb una
representació d’ells. Entenc que
aquest contacte personal és molt
necessari, fins i tot imprescindible,
per poder orientar correctament les
decisions que prenem. Aquest tipus
de trobades són sempre molt
profitoses i et permeten copsar
detalls que podrien passar
desapercebuts. En aquest sentit, la
meva voluntat és mantenir un
compromís ferm per tal de donar
resposta a les necessitats que se’m
plantegin.
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Enllumenat públic

L’Ajuntament renovarà bona part de
l’enllumenat públic
>L'Ajuntament invertirà 759.323,02 euros
els propers quatre anys per renovar els
punts més deficients de l'enllumenat públic.
L’actuació projectada permetrà reduir el
consum energètic i millorarà la qualitat i la
seguretat de la xarxa.
Segons un estudi tècnic municipal que analitza en
profunditat la situació actual de l'enllumenat públic
tant a l'Estartit com a Torroella, la xarxa presenta moltes deficiències, és insuficient i es troba en un estat
força degradat en determinats punts. A aquesta situació s'hi ha arribat, sobretot, per la manca de manteniment que s'havia fet fins ara. L'equip de govern actual
es va proposar millorar aquesta situació per tal d'adequar les instal·lacions a les noves normatives que han
anat sorgint en aquesta matèria, tant pel que fa a
estalvi energètic com a contaminació lumínica.

A dalt, model de punt de
llum que es col·locarà al
nucli antic de Torroella. A
baix, els fanals de l’avinguda
Grècia, que seran substituïts.
i un dels models que es
col·locaran a l’Estartit.

El Ple municipal va aprovar el mes d'agost iniciar el
concurs públic per a la renovació d'una part de la
xarxa, concretament aquella on s'han detectat els
punts més conflictius. D'acord amb el pla de treball
establert per als propers 4 anys, s'invertiran un total
de 759,323,02 euros en la renovació de bona part de
la xarxa.

Paral·lelament al concurs de renovació de l'enllumenat, l'Ajuntament ha convocat un concurs per al manteniment de la xarxa d'enllumenat. La intenció de l'equip de govern és millorar la prestació del servei triplicant la dedicació que s'hi destinava actualment i aconseguint uns preus taxats que permetin disminuir les
despeses en manteniment. En total s'ha pressupostat
una inversió anual de 69.600 euros, més una reserva
de 25.000 euros per a les intervencions complementàries necessàries fora del funcionament normal de la
instal·lació per garantir la continuïtat del servei.

A banda d'aquesta inversió, l'Ajuntament hi destinarà
tots aquells recursos que s'aconsegueixin recaptar a
través de les subvencions que concedeixen les administracions superiors en aquesta matèria. D'altra
banda, a l'eixample de l'Estartit es realitzarà una
important intervenció que es finançarà amb diners del
Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOISC).

Estalvi energètic als equipaments públics

Llums de baix consum

Totes aquestes mesures es promouen en el
marc d'aplicació de l’Agenda 21 del Pla
d’Acció local per a la sostenibilitat. En aquest
mateix sentit, l'Ajuntament ha promogut
aquest estiu una campanya d'estalvi energètic
entre els treballadors municipals i els usuaris
dels equipaments públics. A tots ells, l'alcalde
els ha fet arribar una carta demanant-los que
tinguin cura en els consums i adjuntant-los un
seguit de recomanacions.

El projecte preveu substituir els punts de llum
de mercuri per llums de sodi o halògens. A
més, els quadres de llum se substituiran per
altres de darrera generació que porten incorporats sistemes de reducció energètica que
permeten una gestió intel·ligent del flux per
reduir consums en hores de poca activitat.
També s'ha projectat eliminar els fils que pengen als encreuaments, cosa que dóna molt
mala imatge.
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Agenda 21 local

Equipaments

L’Ajuntament reparteix 470 agendes
entre els escolars de l’IES Montgrí
> L'Ajuntament, sensible al respecte al medi
ambient i complint les
indicacions del Pla d'acció local per a la sostenibilitat, ofereix per segon
any i coincidint amb l’inici del nou curs escolar
l'Agenda Escolar Europea del Medi Ambient
i el Desenvolupament a
tots els alumnes d'ESO
de l'institut d'educació secundària Montgrí. Aquesta és
una iniciativa en la qual hi participen un total de 65
municipis catalans, que pretén fer pedagogia per a la
sostenibilitat mitjançant una de les eines més utilitzades
pels alumnes.

La gespa artifical del camp de futbol de
Torroella s’inaugurarà el 8 d’octubre
> Els treballs de substitució de la gespa natural per
gespa artificial del camp de futbol de Torroella estan
arribant a la seva darrera fase i l’equipament es podrà
inaugurar el 8 d’octubre. Aquesta obra ha comportat
una inversió de 472.000 euros i permetrà que els diferents equips que utilitzen el camp — 13 de futbol i 1 de
rugbi— puguin desenvolupar les seves activitats en
bones condicions. L’obra també comportarà un gran
estalvi econòmic pel que fa al manteniment anual.

Medi Ambient

Urbanisme

Els tècnics han col·locat emissors a una trentena d’exemplars
alliberats per estudiar, mitjançant radioseguiment, l'efectivitat de
les repoblacions .

L’enderroc de la
construcció annexa a la
torre campanar millorarà la
connexió entre els carrers
Illes i Santa Anna.

Reintroduïm la perdiu roja al Montgrí
> El Departament de Medi Ambient i l’Ajuntament
estan portant a terme un pla per reintroduir la perdiu
roja al massís del Montgrí. El mes de setembre s’han
alliberat 150 exemplars a la zona cremada, degudament anellades, que han estat criades a la granja de
Torreferrussa de Santa Perpètua de la Mogoda (Vallès
Occidental). La perdiu roja és una espècie molt característica d’aquesta zona i els darrers anys s’havia detectat
un important retrocés ocasionat, en bona part, per la
pèrdua de cultius i l’abandonament de l’explotació dels
boscos. L’incendi del setembre passat també va afectarne greument la població.

Urbanització del carrer Illes de l’Estartit
> Aquest hivern es completarà la segona fase del projecte d’urbanització del carrer Illes de l’Estartit, després que
l’Ajuntament hagi adquirit per la via de l’expropiació l’antic garatge de can Marquès. Aquesta construcció s’enderrocarà per esponjar l’espai al voltant de l’emblemàtica
torrerellotge. L’actuació permetrà millorar la connexió
amb el carrer Santa Anna mitjançant un petita plaça. Els
treballs tenen com a objectiu potenciar el carrer Illes com
a zona de vianants, dinamitzar-lo comercialment i millorar la qualitat de vida dels veïns.
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Casal municipal d’estiu

Equipaments

La nova biblioteca, a punt d’adjudicar-se
> L’equip de govern portarà a aprovació del Ple el proper 5 d’octubre el projecte executiu de la nova biblioteca de Torroella i les bases del concurs per a la seva construcció. El projecte té un cost d’1,2 milions d’euros i les
obres es preveu que comencin el gener. Els treballs tindran un termini d’execució de 12 mesos. El nou equipament es construirà a l’illa de Can Quintana i tindrà
façana amb els carrers dels Dolors, Quintana i Combis i
Porta Nova, on hi haurà l’accés principal.
Medi ambient

Restriccions d’accés al Montgrí

Cloenda del casal municipal d’estiu
> El 31 d’agost es va celebrar la festa de cloenda del
casal municipal d'estiu, que s'ha desenvolupat durant els
mesos de juliol i agost. En total s'hi han inscrit prop de
400 nens i nenes. La festa es va tancar a les instal·lacions
del complex Tettsui amb un refrescant ball d'aigua i escuma, i un esmorzar amb xocolata calenta i coca.

>La greu situació de sequera que hem patit aquest
estiu ha obligat l’alcalde a decretar en diverses ocasions
la prohibició d’accedir al Montgrí en vehicle motoritzat.
Les restriccions s’han portat a terme en coordinació
amb el Departament de Medi Ambient i s’aplicaven
quan el risc d’incendi arribava al grau 2 —molt alt—
dels 3 que té el pla contra incendis de la Generalitat.

Cultura

Les Puntaires del
Montgrí van obsequiar
la gegantessa de
Torroella amb un
mocador

Diada de l’11 de Setembre
> L'escriptor Màrius Serra va ser l'encarregat de pronunciar la conferència programada en el marc dels actes commemoratius de l'11 de Setembre. Serra va oferir una molt entretinguda xerrada en la qual va demostrar les seves dots
de bon comunicador. Els actes van obrir-se al matí amb una trobada de puntaires a la plaça Quintana i Combis. En
acabar la conferència, la coral del Recer i el Cor Anselm Viola van interpretar el Cant dels Segadors a Can Quintana
i tot seguit hi va haver una actuació de l'Esbart Montgrí amb el grup Traspassacs. Al migdia es va celebrar un dinar
commemoratiu davant El Recer i a la tarda, sardanes amb la cobla Foment de la Sardana.
Equipaments

Nous jocs infantils
Aquest mes s’han substituït els jocs infantils
vells dels jardins John
Lennon i de la plaça de
l’Olivar, i se n’han
col·locat de nous adaptats a les normatives de
seguretat actuals.
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X Mundial de Fotografia Submarina

Qualifiquen el mundial de fotografia submarina de l’Estartit com el millor organitzat fins ara

> L'Estartit va acollir del 13 al 17 de setembre la desena edició del Campionat del Món de Fotografia Submarina. El
balanç que podem fer del seu desenvolupament no pot ser més positiu. El mateix president de la Confederació
Mundial d'Activitats Subaquàtiques, Achile Fererro, s’ha manifestat molt explícit: han estat el millors mundials pel
que fa a organització. Aquesta afirmació constata la bona feina que han fet totes les persones que hi han col·laborat directament o indirectament. Al marge de l'aspecte pròpiament esportiu, cal ressaltar el gran impacte que ha tingut i tindrà aquest Mundial en l’aspecte econòmic i de projecció internacional, per consolidar l'Estartit i les Medes
com un referent mundial en l'àmbit de les activitats subaquàtiques. Cal destacar que tant la cerimònia d'inauguració
com de clausura van tenir un important component local. Per a les dues cerimònies, els restauradors del municipi
van oferir uns tastets i un sopar-degustació, respectivament. Així mateix, els nois i noies de la Colla Continuïtat van
portar les banderes dels equips participants durant la cerimònia d'inauguració, mentre que les colles geganteres de
Torroella i l'Estartit van participar a la cerimònia de clausura.
Via pública

Seguretat ciutadana

Reordenació viària a cala Montgó

Incautació de pocketbikes

> Aquest estiu s’ha reordenat el trànsit a cala Montgó
per minimitzar les molèsties que ocasionaven els estacionaments indeguts, especialment el d’autocaravanes.
Per evitar que accedeixin a primera línia, s’ha instal·lat
una tanca limitadora d'alçada a l'entrada del nucli.
L'Ajuntament considera que el municipi disposa de suficients places als càmpings perquè les autocaravanes s'hi
instal·lin en bones condicions. També s’ha reconvertit el
passeig en un sentit únic de circulació i s’han reordenat
les zones d'aparcament. A l'entrada del nucli s'ha habilitat un aparcament públic per a 200 places, mentre
que a primera línia s'ha guanyat espai per als vianants.

> La Policia local va confiscar el mes d’agost mig centenar de minimotos, més conegudes com a pocketbikes, en un ampli dispositiu que va tenir com a objectiu els punts de venda. Aquesta actuació complementa
la tasca que s'està portant a terme des de fa uns mesos
per tal de retirar de la via pública aquest tipus de vehicles i sancionar els seus conductors. L'actuació es va dur
a terme en coordinació amb l'Agència Catalana de
Consum. L’Ajuntament vol eradicar la circulació d’aquests vehicles per la via pública, donat que són molt
perillosos i es posa en situació de risc no només el propi
conductor, sinó també la resta d'usuaris i els vianants.
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centre cultural
de la Mediterrània

El massís del Montgrí, un any després

Valors i Mediterrània

El 16 de setembre es va inaugurar l’exposició fotogràfica
«El Montgrí, un any després»,
de Christine Grunder, que
mostra l'evolució del massís i fa
evident la tranformació del
negre inicial, producte del foc,
cap a un esperançador verd. La
mostra es pot visitar fins al 12
de desembre.

El divendres 9 de setembre es va inaugurar l'exposició
«Porta Al-Bab» a l'espai temporal 1, en la qual es mostra el treball de diferents autors contemporanis de
Catalunya que donen la seva visió de la Mediterrània
fent especial èmfasi en la diversitat i la complexitat del
món en què vivim. Aquesta mostra es fa en col·laboració de les galeries d’art del municipi. Un dels eixos de
Can Quintana és afavorir els valors de l'entesa, de l'equitat i de la pau, que és precisament el fil conductor de
l'exposició permanent del centre, d’aquí que aquesta
mostra encaixi amb la filosofia del centre.

L’exposició «Sardana», a l’Alguer i Barcelona
L'exposició «Sardana, una societat en dansa», produïda
per Can Quintanta, va iniciar aquest setembre el seu
recorregut per terres catalanoparlants. Del 6 a l’11 de
setembre es va poder visitar al Centre Cultural i Artístic
de l'Alguer. Posteriorment, es va muntar al Pati Llimona
de Barcelona, en el marc de les Festes de la Mercè.
L'exposició dóna per primera vegada una visió global de
la sardana i mostra com la música i el ball són formes
d'expressió cultural de totes les societats del món. A
Can Quintana la van visitar 10.000 persones.

II Jornada Ernest Lluch, l’1 d’octubre
L'exposició, que es podrà veure fins al 2 de novembre
s’emmarca dins dels actes de celebració de les II
Jornada Ernest Lluch, que se celebrarà el proper 1 d’octubre. Aquesta pretén ser un fòrum de debat al voltant
dels valors. Enguany, tractaran monogràficament el
tema de la immigració. Hi intervindran la geògrafa
Anna Cabré, el diputat Mohammed Chaid, el president
del Fepime Eusevi Cima i el president de la Generalitat
Pasqual Maragall.

L’ENQUESTA
SETEMBRE

>Què us ha agradat més de la Festa Major de Torroella?
Els nous capgrossos, els gegants, els grallers i les xatis
35,6 %
El sopar popular i el teatre
11,1 %

L’espai de participació
ciutadana de la web
municipal t’ofereix:

Els cafès concerts i els balls amb orquestres

>Fil directe amb l’alcalde
>Fòrum

8,9 %
La barraques
44,4 %

>Bústia de suggeriments
>Tauler d’anuncis
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MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES
El cicle de l'aigua al nostre municipi

> El clicle natural
L'aigua circula entre l'atmosfera, els continents i els
oceans, en un moviment constant i estable: s'evapora, es transporta, es condensa i plou, i després
discorre fins al mar, superficialment o pels aqüífers, on el cicle torna a començar.
> La intervenció humana
Nosaltres, però, intervenim en aquesta roda, afegint-hi un grau més de complexitat: l'agafem, la
destinem als nostres usos i després la retornem al
seu cicle. La problemàtica sorgeix en els casos en
què no es considera un bé limitat, ja que se n'agafa massa de cop o es retorna al seu curs amb una
qualitat deficient.
> L’aigua per al regadiu
Al municipi obtenim l'aigua de diferents maneres.
Les captacions per al regadiu es fan directament al
riu: a la resclosa de Colomers els regants del marge
nord, i a la resclosa de Canet, els regants del sud
del riu, i es distribueixen pels recs i canals cap als
camps de conreu. L'aigua sobrant filtra cap als
aqüífers o escorre cap al mar.
> L’aigua per a consum domèstic
L'aigua de l'aixeta s'agafa al pou de Canet de la
Tallada i, mitjançant una canalització que passa pel
costat de la mota del riu, arriba a la potabilitzadora on es fa un tractament per eliminar algunes de
les substàncies que porta dissoltes. Després de circular per la xarxa de distribució, les aigües es recullen al clavegueram municipal i discorren fins a un
bombament que hi ha a l'alçada de l'Horta d'en
Quintana, en el cas de Torroella, i fins al costat del
Ter Vell, a l'Estartit, on són impulsades cap a la
depuradora municipal, situada al mig de la plana.
Allà es fa un tractament biològic i, un cop depurada, es canalitza cap al riu.
> La necessitat d’un ús racional
L'aqüífer, el riu, els aiguamolls i, en última instància, el mar formen part d'un mateix sistema, en el
qual també intervenim les persones. És necessari
fer un ús racional de l'aigua i prevenir les situacions
de risc per tal de poder seguir gaudint en el futur
d'aquests espais i disposant del més important dels
recursos.

IM NÚM. 112 · setembre 2005
Web municipal
wwww.torroella.org - www.estartit.org

I Cursa Paratge Natural del
Montgrí i del Baix Ter
Diumenge 9 d'octubre
Inscripcions: 8.30 h / Sortida: 9.30 h
del pàrquing del Safareig de Torroella
Recorregut: 20 km

Serveis municipals
Ajuntament
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
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·legi 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:

Agenda 21

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

Ajuntament de
Torroella de Montgrí

