La Policia Local, més a prop
de la gent gran

L’alcalde escriu:

I també:

«Cal estar molt a
prop de les persones
amb més dificultats
si volem construir
una societat justa i
amb qualitat de
vida.»

> L’Ajuntament comprarà
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el Freu per destinar-lo a
equipament

> Ja tenim connexió amb
autocar amb l’estació
de trens de Flaçà

Ajuntament de
Torroella de Montgrí
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Editorial
Els ajuntaments, com a
administració més propera al
ciutadà, han de donar resposta a
un ampli i divers ventall de
necessitats que es plantegen en la
nostra societat. No hi ha dubte que
ens trobem en un moment de
profunda transformació i que, en
conseqüència, les problemàtiques
generades són també molt
canviants. Els reptes que hem
d'afrontar en l'àmbit de l'atenció
social són molt importants.
En el cas del nostre Ajuntament, us
puc garantir que, al marge de grans
projectes i la política del dia a dia
relacionada amb les petites coses,
és un dels àmbit de la nostra acció
de govern que més ens preocupa.
Els problemes d'accés a l'habitatge i
l'accés al món laboral dels més
joves, l'arribada de població
nouvinguda, l'atenció a la gent
gran, l'exclusió social i l'aparició de
l'anomenat Quart Món, només per
citar-ne alguns casos, són temes
que ens preocupen especialment.

molt bona acollida i la valoració
que en fan els usuaris és tan bona
que ens omple de satisfacció haverlo posat en marxa.

Carles Negre i Clos
Alcalde

La política
social és una de
les nostres
prioritats per
tal de construir
una societat
justa i amb
qualitat de vida

Evidentment estic parlant de
problemàtiques que sobrepassen
estrictament l'àmbit municipal i les
nostres possibilitats com a
administració. Però no per aquest
motiu podem restar impassibles. Al
contrari, hem de fer tot el que
estigui al nostre abast per contribuir
al benestar de totes les persones del
nostre municipi, encara que, hem
de reconèixer-ho, les dificultats
derivades del finançament deficient
dels ajuntaments no ens ajudin
gaire. Davant d'això, però, amb
voluntat, decisió i imaginació es
poden fer moltíssimes coses.

que permet oferir assistència a
domicili a les persones de més de
75 anys que viuen soles. Segons el
cens municipal, prop del 5 per cent
de la nostra població té més de 75
anys. En aquesta franja les
situacions són molt diferents, però
està clar que hi ha casos que
requereixen la nostra màxima
solidaritat. He quedat sorprès del
gran nombre de persones que viuen
soles, i que fins i tot no tenen
familiars al nostre municipi.
Aquesta realitat requereix de la
nostra intervenció per poder-los
oferir la nostra ajuda i fer-los sentir
acompanyats i que tenen algú amb
qui comptar pel que calgui.

Millor atenció a la gent gran
Aquest any hem posat en marxa un
nou servei ofert per la Policia Local
del qual em sento especialment
orgullós. Es tracta d'un dispositiu

En aquest sentit, els agents de la
Policia Local els faran visites
periòdiques i estaran a la seva
disposició per al que calgui les 24
hores del dia. El servei ha tingut
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Més ajuts per al Tercer i Quart
Món
Relacionat també amb l'àmbit
social, i fent referència també a
qüestions que sovint poden derivar
en situacions de risc i d'exclusió
social, aquest any hem ampliat la
partida municipal d'ajuts socials al
Tercer i Quart Món. Volem fer
compatible el finançament de
projectes de solidaritat amb les
necessitats emergents al nostre
municipi. Cada cop és més rellevant
el nombre de persones que reben
rendes molt baixes i tenen
dificultats reals d'arribar a final de
mes. Davant d'aquesta realitat no
podem viure d'esquenes i hem de
fer, també, un exercici de solidaritat
i justícia.
Pla de convivència
D'altra banda, el Ple municipal va
aprovar el mes de desembre el
document marc del Pla de
convivència. Es tracta d'un
document de marcat caire
transversal que servirà per posar en
marxa noves mesures per fomentar
bones pràctiques i donar resposta a
les necessitats que planteja la nova
realitat social.
El document ha estat el resultat
dels treballs realitzats durant el
2005 des de diferents àrees de
l'Ajuntament i arrenca a partir de la
necessitat plantejada davant el
creixent augment d'arribada de
persones immigrades al nostre
municipi en l'última dècada, fet que
requereix poder donar resposta a
un seguit de necessitats i demandes
que es plantegen. Aquestes estan
vinculades, principalment, a: treball,
salut, educació i habitatge.
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Societat

La Policia Local prestarà suport a
domicili a les persones grans que
viuen soles i tenen la seva
autonomia limitada
L'Ajuntament ha posat en marxa a través de
la Policia Local un servei d'assistència per a
les persones grans majors de 75 anys que
viuen soles. L'objectiu és oferir-los un
suport permanent les 24 hores de dia, per
tal que puguin comptar en tot moment
amb l'ajut necessari per desenvolupar les
seves activitats bàsiques.

> L'Ajuntament ha elaborat un estudi a partir
del cens municipal i ha constatat que prop de
400 persones majors de 75 anys viuen soles.
Amb tot, les problemàtiques detectades són
molt diverses i en aquesta franja de població es
troben casos de persones que viuen amb total
independència i autonomia, mentre que d'altres
tenen les seves capacitats força limitades. Així
mateix, també hi ha casos de persones que no
tenen familiars al municipi que puguin ajudarlos quan ho necessiten.

Els agents de la policia local van iniciar el mes de febrer
les visites a domicili per donar a conèixer el servei.

Servei les 24 hores
Amb aquest nou projecte, l'Ajuntament vol
complementar la tasca que es ve fent des de
Serveis Socials. En aquest sentit, es vol aprofitar
la presència permanent d'agents al carrer per tal
que puguin realitzar un control periòdic d'aquells casos que es considerin més necessaris.
«El que pretenem és que aquestes persones
sàpiguen que no estan soles. Que sempre ens
podran tenir al seu costat pel que calgui», ha
ressaltat Vicenç Montero, cap de la Policia Local.

Presentació al Recer i al Bell Racó
La presentació del servei La policia, més a
prop es va fer el 30 de gener i 6 de febrer
a les llars d’avis El Recer, de Torroella, i Bell
Racó, de l’Estartit. En els dos actes el gran
nombres de persones que hi van assistir va
constatar l’interès que ha generat el nou
servei, del qual, també, se n’han fet un
important ressò els mitjans de comunicació
donada la seva singularitat. En aquest acte
també es van presentar les bonificacions
per a la gent gran que ha incorporat
l'Ajuntament a les ordenances fiscals i els
nous serveis de transport públic.

Montero ha informat que ja s’estan realitzant les
visites a domicili per donar a conèixer el servei a
les persones que es troben dins d'aquest perfil,
«per tal que agafin una certa confiança i tinguin
la tranquil·litat que sempre poden comptar amb
l'ajut de la Policia Local». També precisa que mai
se suplirà l'important paper que han de desenvolupar els familiars, i que només s'actuarà en
casos de clara necessitat.
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Infraestructures

L’Estat i la Generalitat invertiran 1,7
milions el 2006 per reordenar bona
part del passeig marítim de l’Estartit
El servei de Costes del Ministeri de Medi
Ambient ha confirmat al nostre Ajuntament
que té previst iniciar passat l’estiu les obres
de reordenació del passeig marítim. Aquesta
obra es complementarà amb una altra
actuació, que ja ha contractat directament la
Direcció General de Ports de la Generalitat,
que consistirà a allargar el passeig des de
l’entrada del port nàutic fins a l’espigó de
llevant.

L’Estat té previst invertir prop de 3,5 milions d’euors en la
remodelació del passeig marítim de l’Estartit. Per aquest any
ja ha confirmat que n’invertirà 1.

> El projecte que promou l’Estat s’executarà per fases i
el seu cost total podria voltar els 3,5 milions d’euros. En
una primera etapa es té previst actuar en el tram que va
des de l’espigó de la Llevantina fins a la Pineda.
L’actuació implicarà un canvi radical en la fesomia
actual del passeig. Aquest es troba aixecat actualment
un metre i mig del terra. Això comporta un notable
impacte visual, dificulta l’accessibilitat i la connexió
natural del nucli amb la platja.

D’altra banda, Ports de la Generalitat ha adjudicat
recentment les obres per a l’ampliació i la urbanització
d’un tram del moll de ribera, al port de l’Estartit.
Aquesta actuació, que costarà 732.00 euros, servirà per
millorar la façana marítima, que es convertirà en un
gran passeig. Ports també preveu ampliar l’esplanada
de la plaça, on s’aturen els autobusos, per donar més
espai als vianants.

El nou passeig es farà a un nivell més baix, i disposarà
de passos per deixar circular per baix l’aigua i la terra.
L’actuació es complementarà amb una millora dels
accessos, es crearan espais d’esbarjo, es recuperaran
zones de dunes i es mantindrà una gran zona d’aparcament per a vehicles.

Aquestes dues grans inversions municipals es finançaran íntegrament amb aportacions externes. Tot plegat
és fruït de les gestions realitzades des de l’equip de
govern per tal de buscar complicitats amb les administracions superiors per donar resposta a les necessitats
que tenim plantejades.

Residus

La campanya de recollida de vidre porta a porta a l’Estartit es tanca amb 4.200 kg
Hi han participat 18 establiments i la temporada vinent es vol ampliar el nombre d’usuaris

> El vidre és 100 % reciclable. Una ampolla de vidre
pot ser reutilitzada entre 40 i 60 vegades. És per aquest
motiu que l'Ajuntament, en col·laboració amb el
Consell Comarcal, van posar en marxa aquest estiu una
prova pilot de la recollida selectiva de vidre a diversos
establiments de l'Estartit.

La recollida s'ha realitzat entre els mesos de
juny i setembre.
Les dades
obtingudes han
estat les següents:

En total s’hi han adherit 18 establiments. Malgrat que
estem contents del resultat i hem considerat unes propostes de millora que s'han acordat amb el Consell
Comarcal, aquest any 2006 volem ampliar l'àmbit de
recollida. Volem comptar amb la implicació de més
establiments per poder gestionar entre tots un dels residus amb un percentatge de reciclatge més elevat. Si hi
esteu interessats, posseu-vos en contacte amb l'Àrea de
Paisatge Urbà, al telèfon 972 75 25 33.
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Esports

Seguretat

Conveni per fomentar l’esport escolar a
l’IES Montgrí
> L'Ajuntament, el Consell Esportiu del Baix Empordà i
l'IES Montgrí han signat un conveni de col·laboració per
fomentar l'esport escolar en aquest centre. La iniciativa
es porta a terme en el marc del «Pla experimental esport
a l'escola», que promou la Generalitat amb l’objectiu
d’incrementar la participació dels infants i joves en activitats físiques i esportives en horari no lectiu en el propi
centre educatiu i, alhora, emprar aquestes pràctiques
per a la difusió i educació en valors i per a l'adquisició
d'hàbits saludables.

Tanca de seguretat al Guillem de Montgrí

El programa s'ha endegat a tot Catalunya per contrarestar el reduït índex que s'ha detectat de participació de
l'alumnat en l'esport escolar. L'IES Montgrí és l'únic centre educatiu del Baix Empordà que s'ha adherit a la iniciativa. D'acord amb el conveni signat, l'Ajuntament es
compromet a facilitar al centre l'accés a la xarxa d'equipaments del municipi i a col·laborar en tot allò que
sigui necessari en relació amb el material i els recursos
humans.

> Aquest curs es van instal·lar unes tanques de protecció per ampliar la franja de protecció per als vianants a
l’entrada del Guillem de Montgrí. La valoració que en
fem des de l’Ajuntament és molt positiva i s’està estudiant ampliar la vorera i impedir que els vehicles estacionin en aquesta banda de carrer. Amb aquesta mesura
s’augmenta la seguretat a la zona i s’impedeix que els
alumnes travessin entre els cotxes, amb la perillositat
que això comporta a causa de la manca de visibilitat.

Via pública

Equipaments

Enderroquen l’edifici annex a la torrerellotge del carrer Santa Anna
> El dijous 9 de febrer es
va enderrocar l'antic
garatge
de
Can
Marquès, a l'Estartit.
Aquest edifici va ser
expropiat l'any passat per
l'Ajuntament amb l'objectiu de poder esponjar
l'espai existent al voltant
de l'emblemàtica torre
rellotge del carrer Santa
Anna. L’actuació millorarà la connexió d'aquest
carrer amb el carrer Illes.

Els joves patinadors van fer baixar per una rampa l’alcalde,
Carles Negre, i el regidor de Cultura, Francesc Puig.

Exitosa inauguració de pista d’skate
> El diumenge 19 de febrer es va inaugurar amb una
gran festa la plaça d'skate que l'Ajuntament ha construït
al pàrquing del safareig. El nou equipament s'ha convertit en un dels més innovadors de Catalunya, donat
que combina dos espais ben diferenciats en un únic
àmbit: una zona de mòduls prefabricats i una zona de
formigó que imita diferents obstacles d’una ciutat.
L'Ajuntament hi ha invertit prop de 30.000 euros. El disseny l'han treballat conjuntament l'empresa Spoko
Ramps i l'associació juvenil Anakleto Patineto, integrada
per patinadors de Torroella, que també es farà càrrec de
la gestió conjuntament amb l'Ajuntament.

Precisament, a continuació de l'enderroc s'iniciarà la
segona fase del projecte de reordenació d'aquest carrer.
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. L'enderroc no
estava previst en el projecte inicial. En aquest sentit, ara
es podrà crear una petita plaça al voltant de la torre que
servirà per donar una entrada molt més àmplia al carrer
Illes, cosa que propiciarà el flux de vianants cap a
aquest emblemàtic carrer.
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Mobilitat sostenible

Ja tenim connexió amb transport
públic amb l’estació de RENFE de Flaçà
> Des de l’1 de febrer el nostre municipi té connexió
mitjançant transport públic amb l'estació de RENFE de
Flaçà, després que la Direcció General de Ports i
Transports de la Generalitat ha atès la sol·licitud presentada per l'Ajuntament per millorar les connexions del
municipi i de tota l'àrea del Baix Ter. Aquesta era una
vella aspiració de l'Ajuntament i un compromís de l'actual equip de govern, que va considerar des d'un primer
moment una prioritat tot allò relacionat amb la millora
del transport públic. La petició formal la va aprovar la
Junta de Govern Local el mes de gener del 2005 i la setmana passada l'empresa AMPSA, SA., adjudicatària del
servei, ja va informar sobre l'ampliació de línies, que
serà efectiva des del dimecres 1 de febrer. Aquest servei
no s'oferia al municipi des de feia més de 12 anys, quan
hi havia un únic viatge d'anada i tornada.

El nou servei es va posar en marxa l’1 de febrer.

Els nous serveis
Les millores en el transport públic es concreten amb
un enllaç directe amb l'estació de RENFE i amb una
ampliació dels horaris en la línia amb Girona.

Aquestes millores s'afegeixen a la posada en marxa ara
fa un any d'una expedició d'anada i tornada a l'Hospital
de Palamós, també reivindicada per l'equip de govern.
Les peticions de millora en l'àmbit del transport públic
es van formalitzar per acord de la Junta de Govern Local
de 17 de gener de 2005. Amb posterioritat,
l'Ajuntament va iniciar una campanya d'adhesió entre
els municipis del Baix Ter, la majoria dels quals s'hi van
afegir. També es reclamava una connexió amb l'aeroport de Girona, donada la component turística del
municipi, que a l'estiu triplica la seva població.

>>> A Flaçà s'han definit dues anades, de dilluns
a divendres —una a les 6.50 h del matí i una altra a
les 15.30 h—, ben connectades amb l'horari de
trens; i una tornada de dilluns a divendres, a les
16.10 h-.
>>> Pel que fa a la línia Torroella/Estartit- Girona,
s'amplien 3 nous serveis d'anada —a les 9.15, a les
14.30 h i a les 16.15 h— (fins ara n'hi havia 4) i 2
nous de tornada —a les 11.15 h i a les 17.15 h—.

Equipaments

L’Ajuntament comprarà El Freu per
destinar-lo a equipament municipal
> El Ple va aprovar el dilluns 6 de febrer iniciar l’expedient d’expropiació de l’edifici El Freu, de l’Estartit, que
es destinarà a equipament social. La seva compra es
realitzarà amb una part dels diners que s’obtinguin de
la venda del Català, equipament que havia quedat
totalment obsolet i presentava importants deficiències:
estava allunyat del nucli, era de difícil accés i presentava alts costos de manteniment. L’adquisició del Freu
representa una oportunitat única de disposar d’una
insta·lació municipal a primera línia i amb moltes més
possibilitats. Per definir-ne els usos, l’Ajuntament ha iniciat un procés de participació ciutadana. El 16 de febrer
es va convocar una reunió amb entitats de l’Estartit per
començar-ne a parlar. Entre d’altres serveis, es planteja
la creació d’un museu sobre el mar i el trasllat de la llar
de jubilats El Bell Racó.

El Freu ja va ser catalogat fa tres anys
com a equipament. Va ser construït els
any 60. Va ser fonda, restaurant i bar,
però des de fa almenys cinc anys està
totalment abandonat.
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centre cultural
de la Mediterrània

Reivindiquem la figura de l’escultor
Josep Mundet
> Entre el 3 de març i el 8 de maig es podrà veure a Can
Quintana l'exposició «Josep Mundet, l’expressió esculpida», que ens apropa al món de l'escultor Josep Mundet
i Tarrés (1931-1983), un dels escultors més destacats
del panorama gironí i català del segle XX. Mundet és, al
mateix temps, l'escultor de Torroella i la seva obra ha
quedat arrelada a la vila per sempre en el monument de
la Sardana i el monument a Mn. Francesc Viver.

Un tapís cedit pel col·lectiu L’Embolic
decora l’entrada a Can Quintana

Activitats complementàries a l’exposició
Curs: L’Escultura, un recorregut per la història
El curs consisteix en una passejada per la història de l'escultura, des de l'antiguitat fins als nostres dies. El curs és
organitzat pel Museu d'Art de Girona.

> El taller de tapís L’Embolic, dirigit per Rosa López, ha
cedit a l’Ajuntament un tapís de grans dimensions que
s’ha col·locat darrere del mostrador de recepció de Can
Quintana. En la confecció de la peça hi han intervingut
Fina Baulida, Carme Janoher, Jenny Stewart, Meritxell
Barco, Marta Fuster i Mercè Barrera, que hi han invertit
prop de 2.000 hores. El tapís, de gran bellesa, està inspirat en la Mediterrània i recrea un fons marí. L’alcalde,
Carles Negre, i el director del centre, Toni Roviras, van
rebre personalment les autores (a la foto) el 31 de gener
per agrair-los el treball.

Apadrinament del monument de la Sardana
Aquesta acció anirà a càrrec de l’escola Guillem de
Montgrí
Proposta didàctica
Es basa en la visita a l'exposició i en la realització d'activitats manipulatives relacionades amb l'escultura.

L’ENQUESTA
FEBRER
> Coneixes les millores en transport públic aconseguides per
..recentment per l'Ajuntament?
- Sí, conec les noves connexions amb l'estació de Flaçà, Girona i
l'Hospital de Palamós.
36,7 %
- Estic al cas dels nous serveis amb Flaçà i Girona.

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

13,3 %

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

6,7 %
- No, però ara les consultaré a l'espai de notícies.
43,3 %

www.torroella.org

>Tauler d’anuncis
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MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES
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Actes setmana de la dona

Aprofitem els nous serveis de transport públic
Aconseguir un transport públic eficient i just és una reivindicació històrica del municipi. Des de fa aproximadament un any i
mig, l’Ajuntament ha pressionat per tal que s’incrementin el
nombre de serveis i les freqüències de pas, sobretot pensant
amb aquells col·lectius socials que no disposen de vehicle o
tenen dificultats de mobilitat. Les gestions han donat el seu
fruit, i s’han atès una bona part de les reivindicacions, com per
exemple la de millorar la connexió amb l’Hospital de Palamós
o posar en marxa una línia amb l’estació de RENFE de Flaçà.

Del 4 al 20 de març: exposició de fotografies de
casament a la capella de Sant Antoni.
8 de març: sopar i ball amb motiu del dia internacional de la dona, a El Recer de Torroella. (Cal portar un
plat cuinat per compartir i també plat, got i coberts)
15 de març: xerrada «Dona: igualtat d'oportunitats
en el món laboral?», a càrrec de Dolors Bassa, secretària de política social i ocupació d'UGT a les comarques gironines. Lloc: Casa Pastors.

Aquesta feina, però, no té sentit si aquests serveis no són utilitzats pels usuaris, hem de ser conscients que sovint aquests
serveis són deficitaris i subvencionats amb diners públics.
Aprofitem doncs els nous serveis:
Serveis municipals

ESTARTIT / TORROELLA - FLAÇÀ

Ajuntament

L'Estartit 6.50 h
Torroella 7.00 h
Flaçà
7.28 h

Centre de Serveis de l'Estartit
FLAÇÀ - TORROELLA / ESTARTIT

Oficina de Turisme

Flaçà
16.10 h
Torroella 16.38 h
L'Estartit 16.48 h

Àrea de Cultura

Feiners, de dilluns a divendres
Empresa AMPSA: 972 21 63 53
GIRONA - TORROELLA / ESTARTIT
B
Girona
9.15
Torroella 10.00
L'Estartit 10.15

A
11.15
12.00
12.15

B
13.15
14.00
14.15

C
14.30
15.15
15.30

A
16.15
17.00
17.15

B
19.15
20.00
20.15

D
21.15
22.00
22.15

ESTARTIT / TORROELLA - GIRONA
B
L'Estartit 7.15
Torroella 7.30
Girona
8.20

A
9.15
9.30
10.20

B
11.15
11.30
12.20

A
14.15
14.30
15.20

B
17.15
17.30
18.20

A
19.15
19.30
20.20

Urgències
Urgències mèdiques
Consultori mèdic Torroella
- per concertar cita prèvia
Consultori mèdic l'Estartit
Ambulàncies
Mossos d’Esquadra
Bombers
Centre d’Emergències de Catalunya

ESTARTIT / TORROELLA - HOSPITAL DE PALAMÓS
*
7.00
7.15
7.58

*
9.45
10.00
10.43

·
13.30
14.03

*
14.30
15.03

HOSPITAL DE PALAMÓS - TORROELLA/ ESTARTIT
*
Palamós (Hosp)
11.17
L'Estartit
12.15
Torroella
12.30
Empresa SARFA: 972 75 89 25
* Feiners, de dilluns a divendres
· Dissabtes, diumenges i festius

*
13.32
14.30
14.45

fax
fax
fax

88
81
02
25
25
19
17
73
74
07
73
74
81
00
96
00
06
00
88
51

09
12
36
33
15
10
49
01
37
04
01
14
12
29
43
29
78
08
20
80

*
18.17
18.50

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
972 75 00 75
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

75
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
75

Urgències i Sanitat
Policia local

Empresa AMPSA: 972 21 63 53
A: Diari, tot l'any
B: Excepte diumenges i festius, tot l'any
C: De dilluns a divendres, excepte festius, tot l'any
D: Diumenges i festius, tot l'any

L'Estartit
Torroella
Palamós (Hosp)

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
Promoció econòmica i Comerç

fax

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

Ajuntament de
Torroella de Montgrí

