Els moviments al cap de la
Barra obliguen a desallotjar 9
edificis pel risc d’esllavissades

L’alcalde escriu:

I també:

« La consolidació de
la muntanya de
l’Estartit representa
una de les obres
més importants i
costoses dels
darrers 10 anys.»

>Un nou projecte Life
permetrà reintroduir la
tortuga mediterrània.
>Inauguració oficial de
la gespa artificial del
camp de Torroella.
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Editorial
Des que l'octubre de 1994 els aiguats
van esllavissar una bona part de la
muntanya del cap de la Barra i la zona
del Molinet, a l'Estartit, la política
urbanística i, fins i tot, la hisenda
municipal, ha estat marcada per
aquesta incidència. Els despreniments
van ocasionar greus desperfectes a
diferents finques i es van haver de
desallotjar nombrosos veïns, pel risc
que la situació s'agreugés.
La capacitat de qualsevol municipi
com el nostre d'afrontar un desastre
natural d'aquest tipus és del tot
insuficient, motiu pel qual des de
l'Ajuntament es va demanar ajut i
complicitat a d'altres administracions.
En el seu moment es van valorar
diferents alternatives, fins i tot la
d'expropiar les finques de la zona
inestable i enderrocar-les. Aquesta
opció, però, es va descartar per l'elevat
cost que suposaria en concepte
d'indemnitzacions. Finalment, es va
optar per la solució que s'està portant
a terme: la de consolidar el vessant
esllavissat mitjançant un ambiciós
projecte que consisteix en la
construcció de diferents murs de
contenció.
L'actuació a desenvolupar en aquest
àmbit es va desglossar inicialment en
tres fases. Les dues primeres afectaven
la zona del cap de la Barra, mentre
que la tercera abastava el Molinet. Les
dues primeres fases es van començar a
executar el 1995, tan bon punt es va
aconseguir un acord per finançar els
treballs. Actualment ja estan
executades, però en el decurs dels
treballs, els tècnics van recomanar
complementar-les amb noves
actuacions. A la segona fase van
seguir un projecte complementari i,
fins i tot, es va projectar una 4 fase
que no s'havia previst inicialment. En
ambdós casos es projecten tres nous
murs de contenció, respectivament.
En aquests moments s'estan realitzant
els treballs de la 2a fase
complementària i la 4ª fase sobre el
carrer Illes. Fins al moment semblava
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Carles Negre i Clos
Alcalde

La consolidació
de la muntanya
de l’Estartit
representa una
de les obres
més importants
i costoses dels
darrers 10 anys.
que tot anava sobre la planificació
prevista, però, malauradament aquest
estiu la situació s'ha capgirat. Els
tècnics han detectat un augment de la
inestabilitat a la zona, fet que es
podria veure agreujat com a
conseqüència de les darreres pluges.
Desallotjament cautelar
Els estudis realitzats sobre el terreny
van posar de manifest que la situació
era prou greu com per decretar
mesures cautelars de prevenció. Això
em va portar a decretar a primers
d'aquest mes el desallotjament de 9
edificis de la zona, decisió que vaig
prendre basant-me en un mapa
elaborat per l'empresa Geonoc SA que
executa els treballs , on s'assenyalaven
les zones de màxim risc. La mateixa
empresa assenyala que la solució a
aquesta situació passa per construir
dos nous murs, que han pressupostat
en prop de 800.000 euros.
Davant d'una situació com aquesta,
que dissortadament no és nova a la
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zona, a un alcalde no li queda cap
més remei que extremar les mesures
de seguretat per a la població, per la
qual cosa, malgrat que no va ser una
decisió agradable, vaig haver de
prendre-la. Paral·lelament, em vaig
posar en contacte amb els
responsables de la resta
d'administracions per tal de posar-los
en coneixement dels fets i demanar-los
novament la seva col·laboració en
l'execució del nou mur. En les darreres
setmanes he invertit una bona part del
meu temps a l'Alcaldia en gestions
relacionades amb aquest tema. Entenc
que, donada la seva magnitud, ha de
ser l'alcalde mateix qui assumeixi el
lideratge de la situació i porti a terme
els contactes necessaris per trobar una
solució que, en aquest cas, s'ha de
plantejar com a immediata. Confio
que la receptivitat dels responsables
polítics que poden ajudar-nos en
aquest tema serà positiva. De moment
tothom entén que és un problema
que sobrepassa les nostres
possibilitats, però ara cal que aquesta
preocupació es concreti en els diners
que manquen per fer els nous murs.
Les obres de consolidació de la
muntanya de l'Estartit estan essent
una de les principals obres del
municipi dels darrers anys, però,
malgrat tot, aquesta realitat no es
correspon amb la percepció que pot
tenir una gran part de la població. Tot
i la magnitud de l'obra, que s'ha
convertit en un referent per a moltes
universitats d'enginyeria i arquitectura,
és d'aquelles que no llueixen
especialment. Malgrat tot, l'esforç
econòmic i humà que estem fent per
portar-la a terme és extraordinari. De
fet, és una obra vital, no només per
als veïns afectats directament per les
esllavissades, sinó per a la imatge i el
futur de l'Estartit. Per aquest motiu,
tots ens hi hem d'implicar al màxim,
col·laborant en la mesura d'allò que és
a les nostres mans, al marge de colors
polítics.
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Cultura

L’augment de la inestabilitat al cap
de la Barra de l’Estartit obliga a
desallotjar 9 edificis
L’Ajuntament busca finançament per
construir dos nous murs que s’han
pressupostat en prop de 800.000 euros
> L’Ajuntament ha hagut de desallotjar aquest mes 9
edificis de l'Estartit com a conseqüència de l'increment
de la inestabilitat que s'ha detectat a la muntanya, concretament al tram final del carrer Illes. La mesura afecta un total de 20 propietaris i es mantindrà efectiva fins
que no s'hagi garantit la seguretat a la zona. La decisió
s'ha pres després que la direcció facultativa de les obres
d'estabilització de la muntanya de l'Estartit, treballs que
van a càrrec de l'empresa Geonoc SA, hagi informat
l'Ajuntament que les condicions d'estabilitat han evolucionat molt desfavorablement els darrers dos mesos,
principalment per les pluges i per haver-se mogut un
volum important de terres que se suposaven estables.
La solució al problema passa per la construcció de dos
nous murs de contenció, no previstos en el projecte de
consolidació inicial, que pugen prop de 800.000 euros.
Donat que es tracta d’una obra que sobrepassa la capacitat pressupostària municipal, l’alcalde, personalment,
ha iniciat una important ronda de trobades amb responsables d’altres administracions per tal d’aconseguir
el finançament necessari.

L’alcalde, Carles Negre, en una de les nombroses visites que aquests
dies està fent al cap de la Barra per seguir de prop la seva evolució.

Una situació que es pot agreujar
Les intenses pluges d’aquest mes poden haver
ocasionat un agreujament de la inestabilitat de la
muntanya. Els tècnics estan observant diàriament
el seu comportament i caldrà esperar unes setmanes per constatar si realment les filtracions han
ocasionat moviments al seu nucli, cosa que incrementaria la urgència amb què cal executar la
construcció dels dos murs. De moment, s’han produït importants despreniments de terra i roques,
algunes de les quals han baixat fins al carrer de
darrer l’edifici Nàutic.

Aiguats octubre 2005

Les imatges
de l’accés a
l’Estartit
constaten la
força amb
què van
caure els
aiguats.
Fotos: Josep
Pasqual

Els aiguats inunden una part de la plana del Baix Ter i causen problemes a l’Estartit
> Els forts aiguats que van caure el passat 13 d’octubre a la nostra comarca van ocasionar, també, significatius problemes al nostre municipi, sobretot al nucli urbà de l’Estartit i a la urbanització Els Griells. Per altra banda, una bona
part de la plana del Baix Ter (entre el Ter Vell i la Gola), va quedar inundada. La Brigada Municipal es va mobilitzar al
complet i va estar treballant les 24 hores del dia per tal d’atendre les necessitats més urgents. Al nucli de l’Estartit es
van anar retirant tots els fangs de la via i a Griells es van obrir rases per desaiguar els carrers cap al Ter Vell. A la plana
s’estan netejant recs i rieres perquè recuperin la seva funció i condueixin l’aigua cap a les Closses de la Pletera i el riu
Ter. Per tal de facilitar el cobrament d’indemnitzacions, l’Ajuntament s’ha ofert com a intermediari entre el Consorcio
de Compensación de Seguros (C.C.S.), del Minisiteri d’Economia, i tots els afectats que ho desitgin.
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Via pública

Via Pública

Treballs al carrer Ramon Dalmau de Torroella

Operaris de la Brigada Municipal, treballant al carrer Dàlia

Urbanització de carrers

Millores al clavegueram dels Griells

> Recentment s’han inciat els treballs d’urbanització
dels carrers Víctor Català i Ramon Dalmau, de Torroella.
L’actuació inclou la renovació i instal·lació de tots els
serveis —clavegueram, enllumenat, voreres, pavimentació, etc—. Abans de final d’any està previst que també
comencin les obres per urbanitzar els carrers Santa
Margarida i Pep Ventura, també al nucli urbà de
Torroella. La voluntat de l’equip de govern és la de treballar perquè a curt termini tots els carrers inclosos dins
l’àmbit urbà estiguin totalment urbanitzats. En aquest
sentit, podem avançar que un tram de la ronda dels
Països Catalans està inclòs en el POUISC del 2007.

> La brigada municipal ha portat a terme aquest estiu
els treballs de substitució de l’antic clavegueram en
alguns punts de la urbanització Els Griells, de l’Estartit.
L’actuació s’ha realitzat als carrers Dàlia, Camèlia i en un
travesser entre el carrer Dàlia i Azucena. El pas del
temps havia deteriorat d’una forma molt important el
clavegueram d’uralita antic, fins al punt que havia desaparegut totalment en alguns punts com a conseqüència de la corrosió. L’arranjament ha consistit en la
col·locació de tubs de polietilè de 40 centímetres,
dimensionats de tal manera que puguin fer de dipòsit
en cas d’avingudes fortes.

Medi Ambient

Tret de sortida oficial al projecte Life Emyster
Permetrà recuperar una bona part dels aiguamolls del Baix
Ter i reintroduir la tortuga mediterrània

Àmbit d’actuació del projecte Life Emyste.
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> El 29 de setembre es va presentar a les Basses d’en Coll, de Pals, el projecte Life Emyster, que té com a objectiu la recuperació de les poblacions de
diferents espècies d'amfibis i de les
tortugues aquàtiques, en especial de
la d'estany, mitjançant la recuperació
dels seus hàbitats: els aiguamolls
d'aigua dolça d'inundació temporània o permanent. Els sectors inclosos
en aquestes accions es distribueixen
al llarg del litoral situat entre el nostre municipi i el de Pals, concretament entre la desembocadura del Ter
Vell i les Basses d’en Coll, amb actuacions al Mas Pinell i la Pletera. En
La presentació va comptar a l’assistència
total s’invertiran prop d’1,4 milions
de Xavier Soy, vicepresident de la
d’euros, la meitat dels quals estaran
Diputació; Josep Comas, alcalde de Pals;
Carles Negre, alcalde de Torroella-l’Estartit, finançats per la UE. L’Ajuntament de
Manel Luque, director de Medi Natural.
Torroella hi aportarà el 12 per cent.
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Serveis

Medi Ambient

L’Ajuntament, més a prop

Projectes per a la sostenibilitat del
Baix Ter

Des de l’octubre es poden descarregar de la
web municipal les instàncies per fer
qualsevol tipus de tràmit

Juntament amb aquests impressos, podreu consultar
informació detallada de tots els requeriments per a formalitzar-los. D’aquesta manera, les persones interessades podran omplir-los a casa i posteriorment presentarlos al registre municipal, facilitant la gestió i optimitzant
el temps que cal invertir actualment. Aquest és un primer pas cap a la implementació en un futur, esperem
no gaire llunyà, de l’administració digital. En aquest
nou escenari, quan s’hagin posat en marxa les eines
oportunes, els tràmits es podran formalitzar directament per via telemàtica.

> El nostre Ajuntament i la resta d’ajuntaments del Baix
Ter i la Diputació de Girona han signat un conveni de
col·laboració per elaborar de forma mancomunada projectes relacionats amb la sostenibilitat, com són
l’Agenda 21 Local
del Baix Ter, el Pla
especial de regulació dels usos del
sòl no urbanitzable
(PERUSNU), i el Pla
especial de protecció del subsòl del
Baix Ter. Aquests
treballs s’han encarregat a l’empresa
Geoserveis. Per bé
que a Torroella i
l’Estartit ja disposem de l’Agenda 21 Local, el nou treball, que tindrà una
marcada visió supramunicipal, permetrà recalcular els
principals indicadors de sostenibilitat del nostre municipi. Això servirà per veure com han evolucionat i si
podem constatar alguna millora. L’Agenda 21 del Baix
Ter i els nous indicadors del nostre Pla d’Acció Local per
a la Sostenibilitat es presentaran el dijous 24 de novembre a Can Quintana, a les 20.30 h.

Esports

Medi Ambient

I Cursa del Paratge Natural del Baix Ter

Recuperació del massís del Montgrí

> Un total de 84 corredors van participar el 9 d’octubre en la I Cursa del Paratge Natural del Baix Ter, una
activitat que s’ha programat des de l’Àrea d’Esports
amb l’objectiu de difondre aquest àmbit. La sortida i
arribada es van situar al pàrquing del Safareig i el recorregut va passar per la Mota, la gola del Ter, el passeig
Marítim de l’Estartit, la Pineda, l’av. de Grècia, el camí
vell de la Masia, les Dunes i el camí Dunes.

> El passat 26 de setembre va fer un any que es va
declarar el malaurat incendi que va cremar prop de 700
hectàrees al Montgrí. Durant aquest període, els treballs de recuperació que s’hi han fet ja estan començant a donar els seus fruits. El nostre alcalde i el d’Ullà,
Josep López, van realitzar el 28 de setembre una visita
guiada a la zona per donar a conèixer als mitjans de
comunicació la satisfactòria evolució de l’espai.

> L’Ajuntament ha fet una important aposta per la utilització de les noves tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC) com a eines per a fer més eficient la
gestió municipal i la relació amb els veïns. A poc a poc
estem introduint les TIC en diferents aspectes del dia a
dia de la institució. Recentment hem donat un pas més
en aquesta línia, tot i que només es tracta de la primera fase d’un projecte més ambiciós. Des d’aquest mes,
es poden descarregar de la web municipal (torroella.org
o estartit.org) els models d’instàncies que es requereixen per formalitzar els principals tràmits municipals.
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Equipaments

Promoció econòmica

En Xavier Germán, en el moment de fer el xut inaugural, davant
la presència de les autoritats, jugadors i d’en Quimet Rifé.

Gran èxit de la Fira de Pirates de l’Estartit

Inauguració de la gespa artificial

> L'Estartit s'ha afegit aquest any als municipis que disposen de fires monogràfiques d'època organitzant la
primera edició de Les Medes, illes de pirates, un ambiciós projecte basat en l'univers dels corsaris dels segles
XV i XVI. Aquesta iniciativa, que es va celebrar amb un
gran èxit de públic el cap de setmana del 24 i 25 de
setembre, s'emmarca dins del pla de dinamització
comercial i està organitzat per l'Estació Nàutica
l'Estartit-Illes Medes, amb la col·laboració de
l'Ajuntament i la Direcció General de Comerç.

> El dissabte 8 d'octubre es va inaugurar la gespa artificial del camp de futbol de Torroella. Durant l'acte, que
va comptar amb la presència de Quim Rifé, exjugador
del Barça, es va fer la presentació dels equips de l'Escola
de Futbol Baix Ter, la Unió Esportiva Torroella i de l'equip
de rugbi Els Senglars. El xut inaugural el van fer Jaume
Pelleja, per part d’Els Senglars, i Xavier Germán, de 5
anys, com a jugador més petit del futbol base.

Renovació del DNI al nostre municipi
Per tal de facilitar les gestions de tramitació dels DNI als ciutadans del nostre municipi i estalviar els desplaçaments fins a Girona, l’Ajuntament ha arribat a un acord amb la Comissaria de Girona per tal que aquestes gestions es puguin fer a les oficines municipals de Torroella i l’Estartit, els dies que s’indiquen a continuació:
03 de novembre: de les 09.00 h a les 12.30 h a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí
17 de novembre: de les 09.00 h a les 12.30 h al Consell Municipal de l’Estartit
Documentació necessària en el moment de realitzar els següents tràmits:
Renovació del carnet d’identitat:
- Carnet caducat: dues fotografies, justificant de qualsevol canvi, com per exemple canvi de residència, canvi de
nom o inversió cognoms, etc. (Cal que aquest justificant sigui emès pel jutjat, o bé, a partir d’un certificat d’empadronament). Import a pagar en efectiu: 6,44
Tramitació de carnets per primera vegada:
- Partida de naixement especial DNI (sol·licitar-ho al Registre Civil a l’Ajuntament), dues fotografies, carnet d’identitat del pare o la mare (depenent de quin dels dos acompanyi el nen/a), certificat d’empadronament (només
en cas que les dades que consten en el carnet del pare/mare que acompanyi el fill no es corresponguin a les
actuals, com per exemple canvi d’adreça). Import a pagar en efectiu:6,44
Carnets d’identitat extraviats:
- Només es podran tramitar si les dades consten a l’ordinador. Import a pagar en efectiu: 11,68
Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb la Policia Local al 972 75 01 49.
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centre cultural
de la Mediterrània

Exposició «Mar de Babel»

«Temps de bolets. Vine a conèixer-los»

El dissabte 4 de novembre es presentarà a Can
Quintana l'exposició «Mar de Babel», que mostra com la
diversitat de llengües al món s'ha d'entendre com una
riquesa. Es podrà veure fins al 9 de gener. Al llarg del
mes es duran a terme activitats complementàries:

Un curs per conèixer una mica més els bolets: els que
són comestibles, els que no ho sónm com són, on es
fan... Parlarem de la cuina del bolet i us convidarem a
fer-ne un tast.
També us proposem de conèixer el seu ús al llarg de la
història i fer una sortida per observar els bolets del
Montgrí (dissabte 19 de novembre).

Divendres 4 de novembre a les 20.30 h
Conferència inaugural: «Les llengües, un ric tresor», a
càrrec de la filòloga M. Carmen Junyent.

Dies: dijous 10 de novembre, dijous 17 de novembre i
dijous 24 de novembre.

Divendres 18 de novembre a les 20.30 h
Poesies del món: lectura poètica amb imatge i música a
càrrec de persones originàries de diferents països que
viuen avui al municipi.

Informació i inscripcions a Can Quintana: 972755180

TOTS FEM TORROELLA. Trobada intercultural
Diumenge 6 de novembre de 2005
El jardí de Can Quintana es convertirà tot el dia —de les 11 a les 17.30 h— en un punt de trobada on compartirem vivències, músiques, danses, menjars, jocs i costums de les diferents cultures que convivim avui al
municipi. L'objectiu és conèixer-nos una mica més i afavorir la convivència i el diàleg amb activitats participatives per a tothom.

L’ENQUESTA
OCTUBRE

>Què et sembla el projecte de recuperació del Montgrí
després de l'incendi?
Està bé que es recuperin zones de pastura i conreus.
30 %
El més interessant és que s'aconsegueixi que el bosc sigui
més resistent al foc.

L’espai de participació
ciutadana de la web
municipal t’ofereix:
>Fil directe amb l’alcalde
>Fòrum
>Bústia de suggeriments
>Tauler d’anuncis

A J U N T A M E N T

47,5 %
Fa seixanta anys al massís amb prou feines hi havia arbres,;
està bé que no es replantin tots els cremats.
5%
No m'acaba d'agradar com està plantejada la recuperació.
17,5 %

www.torroella.org
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MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES
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L'ENERGIA 1 (1 de 3)
La millor font d'energia és l'estalvi

Web municipal
wwww.torroella.org - www.estartit.org

El consum d'energia a la llar oscil.la entre els 600 i els
1200 anuals. La calefacció i l'aigua calenta suposen el
60%, mentre que els aparells domèstics i la il.luminació
en suposen el 40% restant.

Presentació de l’Agenda 21 del Baix
Ter i de l’actualització del Pla d’Acció
Local per a la Sostenibilitat (PALS)

Dijous, 24 de novembre
A les 20.30 h
A Can Quintana

No cal fer grans canvis en els nostres hàbits quotidians
per tal d'estalviar energia. Només cal adoptar una sèrie
de bones pràctiques i ben aviat en veurem els resultats
en forma d'estalvi econòmic. T'apuntem quatre dades
per reflexionar-hi.
Els llums
La llum del sol és de franc i molt beneficiosa per a la salut
Una bombeta tradicional d'incandecència només converteix en forma de llum un 10% de l'energia que consumeix. La resta de l'energia es perd en forma de calor. Les
bombetes de baix consum són més cares, però gasten 5
vegades menys i duren 10 vegades més.

Serveis municipals
Ajuntament
Centre de Serveis de l'Estartit

La calefacció i l'aire condicionat
N'hi ha prou amb 20ºC a l'hivern i 25ºC a l'estiu

Oficina de Turisme

Un habitatge amb els sostres i les parets ben aïllades i
amb finestres que tanquin adequadament, redueix els
costos de la calefacció fins a un 50%.

Pavelló poliesportiu
Punt klau
Ràdio Montgrí
Recaptació municipal
Oficina 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

Els aparells domèstics
Escull bé l'electrodomèstic que et convé
Durant la vida útil d'un aparell domèstic, l'energia consumida pot arribar a costar el doble del seu preu de compra. L'etiqueta informativa que porten els electrodomèstics, els classifica de millor (A) a pitjor (G), segons sigui el
seu consum energètic.
L'aigua calenta
Si la desaprofitem, estem llençant energia
Els captadors solars permeten obtenir aigua calenta a
partir de la llum del sol. Una instal.lació de 3 m2 pot produir la major part de l'aigua calenta necessària per a un
habitatge familiar.
El transport
Sempre que puguis vés a peu, amb bicicleta o transport
públic
En els nostres desplaçaments fem servir tanta o més
energia que la que es fa servir a la llar. Una família consumeix uns 1.500 litres de gasolina a l'any. Calcula
quants diners són!

Àrea de Cultura
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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
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75
75
75
76
75
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14
72
92
00
51

17
47
72
42
87
44
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02
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78
51
51

17
19
53
80
82

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

Font: Institut Català d'Energia (ICAEN): www.icaen.net
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