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El Parc Natural tindrà 7.387
hectàrees i ja ha iniciat la
tramitació administrativa

L’alcalde escriu:

I també:

«La creació de
l’esperat Parc Natural
servirà per protegir,
valorar i dinamitzar
socialment i
econòmicament el
nostre territori.»

> La Fira de Sant
Andreu consolida el
seu rellançament. ira
es tanca amb un gran
> El pressupost per al
2006 preveu 8,6
milions en inversions..

Ajuntament de
Torroella de Montgrí
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Editorial
El passat 24 de novembre tenia
lloc al Centre de Serveis de
l'Estartit la presentació oficial del
projecte de creació del Parc
Natural Montgrí-Illes MedesAiguamolls del Baix Empordà, una
iniciativa molt esperada que ja
comença la seva tramitació
administrativa per tal de convertirse en un realitat a mig termini.
Tot i que l'àmbit territorial del parc
abastarà també terrenys d'altres
municipis de la rodalia, cal dir que
la pràctica totalitat del seu àmbit
(el 84 %) es troba dins del nostre
municipi. Això ho hem de valorar
molt positivament pel fet que
d'aquesta manera es garanteix un
major grau de protecció i ens
permet afrontar el futur amb
moltes garanties, donat que la
creació del parc, hem de suposar,
si més no, que vindrà
acompanyada de suficient dotació
pressupostària per a gestionar-lo
correctament.
Un reconeixement merescut
La declaració de Parc Natural
representa el reconeixement a un
llarg treball que hem dut a terme
al nostre municipi en favor de la
protecció i posada en valor del
patrimoni natural. Per tal que us
en feu una idea, us diré que
actualment el 80 per cent del
terme municipal està protegit. El
nostre planejament general, a
més, és molt exigent i rigorós en
aquesta matèria. Des de
l'Ajuntament sempre hem entès
que un dels trets diferencials del
nostre municipi és precisament
l'alt valor natural del nostre
territori, on sobresurten amb gran
rellevància les Medes, el Montgrí,
els aiguamolls del Baix Ter o la
gola del Ter.
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D'altra banda, per a garantir l'èxit
del projecte, cal que totes les
accions es portin a terme
comptant amb la implicació i
participació de la gent del territori.
Des de l'Ajuntament procurarem
que així sigui.

Carles Negre i Clos
Alcalde

La creació del
Parc Natural
suposa una
oportunitat per
a la protecció,
valorització i
dinamització
social i
econòmica del
nostre territori.
La declaració de Parc Natural
suposa, també, un pas més i un
salt qualitatiu en aquesta tasca de
protecció. Amb tot, per bé que
algú pugui pensar que es tracta
senzillament de la culminació d'un
procés, jo entenc que ens trobem
a les portes d'una nova etapa en
la qual hem de saber
aprofitar les
oportunitats que se'ns
presenten.

Dotació pressupostària
Així mateix, també insistirem en la
necessitat de dotar la gestió del
Parc Natural de recursos suficients
per al seu bon desenvolupament
en tot allò referent a la seva
preservació i posada en valor. De
res ens serviria tenir el títol si al
darrera no hi ha un plantejament
seriós per tal de poder portar a
terme totes aquelles accions que
requereix la gestió d'un parc
natural.
Crec que ningú posa en qüestió
avui dia l'alt valor d'aquest conjunt
ni la conveniència de la seva
declaració com a Parc Natural. De
fet, no es tracta més que del
reconeixement explícit a una
realitat.
Estic convençut que per a tots els
veïns i veïnes de Torroella de
Montgrí i l'Estartit viure al costat
d'aquests paratges i gaudir de tots
els seus valor representa un gran
privilegi.

Està clar que això no
serà possible sense la
complicitat de
tothom: de les
institucions
públiques, dels
propietaris de la zona
i de la societat civil.
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Medi Ambient

El Parc Natural del Montgrí, les Medes
i el Baix Ter serà aviat una realitat
Tindrà una superfície de 7.378 hectàrees, que
es gestionaran conjuntament per garantir la
funcionalitat ecològica i la conservació del
patrimoni natural, cultural i històric, així com
la dinamització socioeconòmica de la zona.
Les illes Medes seran, per primera vegada,
catalogades com a reserva natural integral.

> El futur Parc Natural permetrà planificar i gestionar
de forma coordinada els tres espais del PEIN (el
Montgrí, l'Àrea Protegida de les Illes Medes i els aiguamolls del Baix Empordà), el front litoral de l'Escala, l'antic estany de Bellcaire, el front litoral del Baix Ter, les
dunes de Pals i la zona de Ràdio Liberty, els arrossars de
Pals i els estanys de Pals i Boada. També incorporarà una
àmplia zona d'àmbit marí.

A dalt, àmbit territorial del futur Parc Natural.
A baix, taula de superfícies per municipis.

Objectius
L'acció coordinada per a la gestió del parc permetrà
assolir tres objectius bàsics:

Àmbit

- Assegurar la funcionalitat ecològica de la zona.
- Conservar el patrimoni natural, cultural i l'històric.
- Promoure el desenvolupament socioeconòmic
sostenible de l'espai i de la seva zona d'influència.
Per assolir els objectius ja s'han definit algunes actuacions clau com la recuperació i restauració ambiental de
les antigues instal·lacions militars com la del Bol Roig, la
punta del Milà i la base Loran; la recuperació de l'estany
de Bellcaire; l'elaboració del Pla d'ordenació de l'accés
marítim i subaquàtic del litoral del Montgrí, la restauració dels hàbitats litorals i l'ordenació d'usos del front
litoral del Baix Ter i de la zona de Ràdio Liberty, i el manteniment i la millora dels arrossars de Pals.

T O R R O E L L A

Torroella
Total àmbit marí

terrestre

Bellcaire d'Empordà
Fontanilles
L'Escala
Palau-sator
Pals
Torroella de Montgrí
Ullà
Total àmbit terrestre

Hectàrees
1.968,3
1.968,3
337,4
55,7
53,4
103,4
533,6
4.223,8
102,4
5.410,4
7.378,7

Les Medes seran una reserva natural integral
El Parc Natural s'ordenarà segons les figures de protecció especial que estableix la Llei d'espais naturals (reserva natural integral, reserva natural parcial i parc natural). En aquesta ordenació del Parc destaca que per primera vegada l'àmbit emergit de les illes Medes es declararà Reserva Natural Integral. Això permetrà establir
mesures de màxima protecció en les 23 ha terrestres de
les illes Medes, ja que acullen un ecosistema de gran
vàlua ecològica, científica i paisatgística i, alhora, de
gran singularitat i fragilitat.

Com que la creació del Parc Natural s'ha de fer a través
d'una llei, el Govern de la Generalitat de Catalunya
haurà d'aprovar l'Avantprojecte de llei, que s'elevarà al
Parlament per aprovar la Llei del nou espai natural de
protecció especial.

D E

marí

Total Parc Natural

El procediment per a la constitució del Parc Natural
Durant el 2005, el Departament de Medi Ambient i
Habitatge ha mantingut reunions amb els ajuntaments
de la zona, diferents representants del sector socioeconòmic i entitats cíviques. A partir del mes de novembre
s’ha obert un període de dos mesos i mig per aportar
suggeriments i millores al projecte abans d'iniciar els
tràmits formals d'informació pública.

A J U N T A M E N T

municipi

L'àmbit submergit de les illes Medes, el Ter Vell, la
Pletera i les basses d'en Coll es catalogaran com a
Reserva Natural Parcial. La resta de la zona serà protegida sota la figura de parc natural.
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612a Fira de Sant Andreu

La Fira de Sant Andreu es tanca amb
un gran èxit en tots els aspectes
La 612a Fira de Sant Andreu que es va
celebrar el 26 i 27 de novembre ha servit per
confirmar la seva trajectòria ascendent i la
consolidació d'un nou model que aposta per
la seva recuperació a partir de la implicació de
tothom: entitats, associacions, particulars i
empreses. La programació d'actes es va obrir
formalment el dia abans, amb la celebració de
la jornada tècnica de la poma POMATEC 2005.

> El nombre de visitants i d'expositors, 37.000 i 210,
respectivament, també ha estat el més elevat de les
darreres edicions. Així mateix, les novetats programades
—I Mostra d'Entitats, I Trobada del Montgrí de Motos
Clàssiques o la creació d'un espai propi independent
per mostrar el potencial de la restauració i les pastisseries locals, entre d’altres— han tingut gran acceptació.
També cal destacar l'encert del retorn de l'exposició de
maquinària agrícola, que reforça el caràcter originari de
la Fira. També cal ressaltar la gran afluència de públic
que va registrar el reconegut concurs de gossos d'atura
—que va tornar a guanyar l’estartidenc Jordi Muxach—
i el gran nombre de visites que es van programar en el
marc de «La Fira en el record».
A dalt, un moment de la inauguració de les jornades tècniques
POMATEC 2005. A la dreta, l’alcalde, Carles Negre, obsequiant
el conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Antoni Siurana,
amb una figura del Castell del Montgrí, després d’haver signat al
Llibre d’honor de l’Ajuntament. Siurana va inaugurar l’edició
d’enguany de POMATEC. A sota, dues imatges de l’exposició de
maquinària agrícola i de la I Mostra d’Entitats

Novetats per a l’any vinent
Tot plegat no fa més que esperonar l'Ajuntament a continuar treballant en la mateixa línia. Podem avançar que
per a l'any vinent ja estem treballant en diverses novetats que, de ben segur, reforçaran l'atapeït i diversificat
programa d'actes.

A J U N T A M E N T
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Hisenda

L’Ajuntament destinarà el 2006 uns
8,6 milions d’euros en inversions

Despeses
CAP I
CAP II
CAP III
CAP IV
CAP VI
CAP VII
CAP 9

El Ple va aprovar el dijous 1 de desembre el
pressupost de l'Ajuntament per a l'any 2006,
que puja a 20.495.661,08 euros. D'aquesta
xifra, un total de 8.595.401,44 euros es
destinaran a inversions, una quantitat molt
superior a la pressupostada l'any anterior, que
era de 3.152.959 euros.
> L’elevat volum d'inversió programat per a l'any vinent
és un clar reflex de l'ambició de l'actual equip de govern
i de la voluntat de fer front als principals reptes que
tenim plantejats a curt i llarg termini. Tot plegat sense
oblidar les necessitat del dia a dia i la despesa necessària per fer funcionar l'Ajuntament, els equipaments
bàsics i donar resposta a les necessitats bàsiques. Hem
de dir que aquesta capacitat inversora ha estat possible
gràcies a la gestió econòmica que estem portant a
terme des de primers de mandat. En aquest sentit, l'aplicació del pla de sanejament ens ha permès sanejar en
gran part la nostra hisenda municipal i generar un estalvi que podem utilitzar per invertir.

Ingressos
CAP I
CAP II
CAP III
CAP IV
CAP V
CAP VI
CAP VII
CAP 8
CAP 9

Despeses de personal 5.000.454,50
Bens corrents i serveis 5.107.205,14
Despeses financeres
275.000,00
Transf.corrents
767.600,00
Inversions
8.095.401,44
Transf. de capital
500.000,00
Passius financers
750.000,00
Total
20.495.661,08
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres I
Transf. corrents
Ing. patrimonials
Alienació patrimoni
Transf. de capital
Actius financers
Passius financers
Total

5.455.358,00
655.000,00
6.675.105,00
2.145.037,08
226.010,00
895.000,00
2.225.776,00
0,00
2.218.375,00
20.495.661,08

Els pressupostos són l'instrument bàsic per al funcionament d'un Ajuntament; s'hi reflecteixen les previsions
d'ingressos i de despeses per a l'exercici en curs i la
manera com estan plantejats reflecteixen com es vol
gestionar la institució. Des de l'equip de govern estem
treballant per garantir un equilibri de l'ingrés corrent i la
despesa corrent que portin a una situació sostenible.

A banda de les grans obres programades —llar d'infants, biblioteca, passeres sobre el pont, projecte Life,
millores al nucli antic de Torroella, etc.— cal destacar
l'esforç que es fa en la millora de les infraestructures i la
via pública. Per posar dos exemples, podem dir que per
a l’enllumenat destinarem 300.000 euros i a la via
pública el conjunt d'actuacions puja a 350.000 euros.

Inversions 2006
En aquesta taula veureu reflectides algunes de les inversions pressupostades per a l’any vinent. La voluntat de l’equip de govern ha estat la de no oblidar cap nucli del municipi. Veureu, a més, que es fa un important esforç en millora a la via pública i equipaments, sense oblidar les millores en infraestructures.
Inversions en l'enllumenat públic
Passeres sobre el pont
Adquisició del Freu
Muntanya de l'Estartit 2a fase -ampliació
Muntanya de l'Estartit, 4a fase - ampliació
Carrers de l’Estartit 2006-2007 1a anualitat
Països Catalans 2006-2007 1a anualitat
Plaça Sobrestany 2006-2007 1a anualitat
Carrer d'Ullà
Mas Marquès
Griells 1a anualitat
Pou nou 1a anualitat
Biblioteca (mobiliari)
Llar d'infants de Torroella 2a anualitat
Depuradora de l'Estartit

Reasfaltatge de carrers
67.000
Rehabilitació d'espais d'interès natural
24.000
Infrastructures i equipaments dels serveis tècnics 2.000
Dependències municipals
54.000
Infrastructures de les zones esportives
20.000
Instal·lacions i centres d'ensenyament
24.000
Infrastructura i equipament platges
30.000
Infrastructures de la policia municipal
30.000
Vehicles de la policia municipal
12.000
Mobiliari Urbà
20.000
Jocs infantils
24.000
Adquisició d'equipament informàtic
10.000
Elaboració projectes tècnics
120.000
Programa LIFE
543.486
Inversions enllumenat Platera-Griells
25.000

219.415
500.000
500.000
160.500
604.500
1.500.000
260.000
220.000
153.000
120.000
1.000.000
106.000
219.500
693.000
700.000

CE
CE
CE
CE
CE
CE

CE: Contribucions especials. En aquestes actuacions, els veïns assumiran una part del seu cost.
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Platges

Via pública

Via pública

Neteja de grafits
Ua empresa especialitzada ha portat a terme aquest mes, per encàrrec de l’Ajuntament, una important campanya per netejar els grafits de la via pública. La presència de
pintades a les parets afecta greument la imatge dels nostres carrers.
Des de la Policia Local es fa una
important tasca de control i seguiment d'aquestes accions incíviques.
Supressió de barreres arquitectòniques al passeig Vicenç Bou.
La Brigada Municipal ha enllestit la
construcció d'un pas per a minusvàlids i vianants al passeig Vicenç
Bou. Amb aquesta obra es facilitarà l'accés del centre de la vila a la
zona del CAP. L'elevada alçada del
passeig feia que moltes persones
tinguessin dificultats per creuar-lo.

Neteja de les platges després
dels aiguats. Abans d’acabar
l’any s’hauran realitzat els treballs
necessaris per retirar les restes de
plàstics, vidres, troncs i d’altres residus que s’han acumulat a les nostres platges com a conseqüència
dels temporals de tardor. La primera actuació s’ha portat a terme a la
platja de Cala Montgó (fotografia).

Urbanització plaça Quintana
i Combis
El Departament de Política
Territorial i Obres Públiques ha adjudicat la 2a fase de les obres d'urbanització a la plaça Quintana i
Combis de Torroella. Els treballs
s’han atorgat a l'empresa Floret SL
per 103.027,76 euros.

Equipaments

Convocatòria d’adjudicació dels pisos de
protecció oficial de la Creu de la Rutlla

Les sol·licituds i la normativa es poden recollir
a la Finestreta Única de l'Ajuntament i al Centre
de Serveis de l'Estartit.
Termini per presentar sol·licituds:
Del 2 de gener al 3 de febrer de 2006
Requisits obligatoris per prendre-h
hi part:
- Que cap de les persones participants sigui
propietària de cap habitatge.
- Destinar l'habitatge a residència habitual i
permanent.
- No haver obtingut cap altre finançament de
plans d'habitatges en els últims 10 anys.
- Que els sol·licitants estiguin empadronats al
municipi amb dos anys d'antiguitat.
- Acreditar ingressos propis ponderats
inferiors a 5,5 vegades l'IPREM (indicador
públic de renda d'efectes múltiples).
- Acreditar ingressos propis superiors a 6.000
euros en còmput anual.
- Pagar la taxa de 17,10 euros.

El regidor d’Ensenyament, Genís Dalmau (a l’esquerra), i
l’alcalde, Carles Negre (a la dreta), baixant la primera pedra.

Primera pedra de la llar d’infants
>El dissabte 3 de desembre va tenir lloc l'acte institucional de col·locació de la primera pedra de la llar d'infants de Torroella. Les obres van començar a finals de
novembre, poc després de la seva adjudicació a l'empresa Teyco per un import d'1.185.339,13 euros. La voluntat de l'equip de govern és que l'equipament pugui
entrar en servei el curs vinent. El nou centre portarà per
nom El Petit Montgrí, que va ser el que va rebre més
vots en la votació popular que es va fer durant la Fira de
Sant Andreu. La resta de noms, per ordre de vots, van
ser Els Tres Pins, el Cau del Duc, el Castell i Sant Genís.
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centre cultural
de la Mediterrània

C u r s o s

a

C a n

Q u i n t a n a

Les begudes de la Mediterrània. Un
món de sensacions.

Club de lectura

a càrrec del periodista i gastrònom Jaume Fàbrega

amb Vicenç Pagès

Aquest curs s'adreça a tothom, des del simple aficionat
al restaurador. Coneixerem la cultura, la relació amb el
medi i el plaer de les grans begudes mediterrànies. A
més, de forma pràctica i amena, aprendrem a prepararne i a servir-ne.

Us proposem endinsar-vos en el plaer de la lectura. El
Club no és més que una tertúlia al voltant d'experiències
de lectura compartida. A partir de les interpretacions de
tots els membres, de l'intercanvi d'opinions, cada llibre
és vist des d'angles diferents i desplega tota la seva
riquesa.

Dies: 8 / 15 i 22 de febrer

Dies: del 19 de gener al 16 de març

Horari: a les 20.30 h

Dates i horaris: els dijous, de les 20.30 a les 22.00 h

Temari
Dimecres 8: begudes alcohòliques
Dimecres 15: begudes no alcohòliques refrescants
Dimecres 22: el cafè i el te

Lloc: al Centre de Documentació de Can Quintana
Dies: cada dijous

Període d'inscripció: del 12 de desembre al 3 de febrer

Preu: 40 euros

Preu: 35 euros
(Places limitades)

Inscripcions: del 2 de desembre al 17 de gener
(places limitades)

L’ENQUESTA
DESEMBRE
> Què t’ha agradat més de la Fira de Sant Andreu 2005 ?
La recuperació de l’espai agríola i el mercat d’artesania
33,3 %
Les novetats: la I Mostra d’Entitats i la Mostra de Motos Antigues

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

33,3%
La Fira en el Record

>Fil directe amb l’alcalde
>Fòrum
>Bústia de suggeriments

El Concurs de Gossos d’Atura i la Fira del Cavall
2,6%

www.torroella.org

>Tauler d’anuncis

A J U N T A M E N T
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MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES

Les ecoauditories
Les ecoauditories són una iniciativa promoguda per
l’Associació de Naturalistes de Girona en el marc del programa
d'educació i sensibilització ambiental per a la reducció de la
petjada ecològica a les llars de les comarques gironines.
Segueixen la línia de l'educació ambiental personalitzada,
agrupada per nuclis familiars, a través de la qual s’analitza
l'impacte ambiental dels hàbits de consum de cada família.

IM NÚM. 115 · DESEMBRE 2005
Web municipal
wwww.torroella.org - www.estartit.org

Cavalcada dels Reis d’Orient
Dijous 5 de gener
Torroella de Montgrí
Passeig de Catalunya. 19.00 h
Estartit
Esplanada del Port. Arribada en barca. 20.00 h

Què puc aconseguir amb una auditoria a casa?
Una ecoauditoria et permetrà valorar l’impacte ecològic de
casa teva i de la teva mobilitat. Es pretén estimular que cadascú conegui la realitat ambiental de la seva llar i quines opcions
té a l'abast per reduir el seu consum energètic, d'aigua i estalviar en recursos naturals i en diners.
Aigua / Energia / Mobilitat
S'han escollit aquests tres vectors ambientals com la línia d'actuació preferent ja que dos d’ells (consum d energia i hàbits de
mobilitat) incideixen directament en la generació dels impactes causants del canvi climàtic ja sigui a través de la seva producció o a través del seu consum. Per altra banda, el vector
ambiental d’aigua s'ha escollit donat que la seva disponibilitat
es pot veure agreujada arran dels efectes del canvi climàtic, fet
pel qual considerem important incidir en els hàbits del seu
consum així com en les mesures efectives per a l'optimització
d'aquest consum.
En què consisteix una ecoauditoria a la llar?
Una ecoauditoria dura aproximadament dues hores; es revisen
diferents punts de la llar, com per exemple aixetes, tipus d'electrodomèstics, desplaçaments habituals... Aquesta és portada per un ecoauditor que forma part del nostre grup de voluntariat (VAG) i, un cop finalitzada, l’ecoauditor podrà calcular
una sèrie de paràmetres i, en definitiva, quina és la petjada
ecològica d'aquell habitatge.
Al cap d'un temps aquella casa rebrà un manual específic, en
que es valora la qualitat de l'arquitectura solar passiva, l'aïllament de l'habitatge, el tipus de calefacció i refrigeració, el consum d'aigua... i a partir d’aquestes dades s’entrega un guió de
bones pràctiques específic de la llar i la família, que tindrà un
breu recull de consells i un seguit de mesures a portar a terme
per millorar l'estat ecològic de la vostra casa.

Aquest servei és totalment gratuït i s’hi pot inscriure
qualsevol persona.
CONTACTE I INSCRIPCIONS
Associació de Naturalistes de Girona
C/de les Monges, 20 ·17007 Girona
Tel. 972 22 36 38
E.mail:voluntariat@naturalistesgirona.org
Web: ecoauditories.ecologistes.net

Serveis municipals
Ajuntament
Centre de Serveis de l'Estartit
Oficina de Turisme
Àrea de Cultura
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
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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
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Equipaments culturals
Biblioteca de l'Estartit
Biblioteca de Torroella
Cinema Montgrí
Centre Cultural Can Quintana

Amb la col·laboració de:

Agenda 21
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Ajuntament de
Torroella de Montgrí

