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La platja Gran i el passeig Marítim
aconsegueixen els certificats de
qualitat turística i mediambiental

Autoritats, tècnics municipals, personal de Rescatadores i de
l’empresa que fa el manteniment de la platja, amb la Bandera Blava.

L’alcalde escriu:
«Hem sanejat la
hisenda municipal
essent molt
rigorosos amb les
despeses i els
ingressos, sense
estirar més el braç
que la màniga. »

I també:
> El 18 de setembre

s’iniciarà la reforma
del pont del riu Ter

> El polígon industrial
podrà generar prop d’un
miler de llocs de treball

Ajuntament de
Torroella de Montgrí
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Editorial
En alguna altra ocasió he informat
abastament de la delicada situació
econòmica en la que es trobava
l'Ajuntament quan vam accedir al
govern municipal. Al principi m'hi
referia amb una relativa freqüència
perquè creia que ho havia de fer
en un exercici de responsabilitat.
Considero que tots els ciutadans
tenim dret a conèixer la situació de
la hisenda del nostre Ajuntament
perquè són els diners de tots.
D'altra banda, també era necessari
traslladar a la població un
missatge de confiança en el sentit
que la situació es podria redreçar,
encara que comportés un esforç
suplementari per part del nou
equip de govern.
Com us podeu imaginar, el
pressupost municipal és la base
per al bon funcionament de
l'Ajuntament. En el moment de
començar a governar, però, ens
vam adonar que la situació no
convidava a l'optimisme. En resum,
i per fer-ho senzill, us puc explicar
que l'anterior govern va
pressupostar més del que realment
va ingressar. Això és especialment
greu, perquè moltes obres i serveis
es paguen en funció de la previsió
d'ingressos. Això vol dir que es va
gastar més del que finalment es va
ingressar: només per posar-vos un
exemple, en l'exercici del 2003 es
van ingressar 400.000 euros
menys del previst.
En aquest context, teníem molt
clar que el primer que havíem de
fer era evitar que la situació anés a
més. Per aquest motiu vam
dissenyar un pla de sanejament en
el qual es recollien les mesures a
posar en marxa. El pla tenia una
vigència inicial de 4 anys, és a dir,
que havia de durar fins al 2007.
Aquesta era la data que ens
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una prioritat i s'ha resolt d'una
manera molt positiva. A partir
d'ara, els esforços es destinaran a
mantenir aquest equilibri financer,
procurant mantenir un elevat nivell
de prestació de serveis.

Carles Negre i Clos
Alcalde

Hem aconseguit
sanejar la hisenda
municipal essent
molt rigorosos
amb les despeses i
els ingressos, sense
voler estirar més el
braç que la
màniga.
havíem fixat per assolir els
objectius. Finalment, però, podem
anunciar-vos, amb molta
satisfacció, que el nostre
Ajuntament ha sortit del pla de
sanejament i que la situació
econòmica ha retornat a la
normalitat 1 any abans del previst.
Economia sanejada
Aquesta és una notícia molt
important per al nostre municipi.
Significa que tenim una economia
sanejada, cosa que representa una
base sòlida per al bon
desenvolupament d'obres i serveis.
Això ho hem aconseguitessent
molt rigorosos amb les despeses i
els ingressos, sense voler estirar
més el braç que la màniga. Em
plau molt poder donar aquesta
notícia, ja que era un tema que
l'equip de govern s'havia pres com
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Les obres del pont, a punt
A banda d'aquest tema, també us
informem que a partir el 18
setembre començaran les obres de
renovació del pont del riu Ter, una
obra de la qual ja us hem informat
en anteriors butlletins, que
dignificarà un dels accessos
principals a Torroella. Mentre durin
els treballs s'haurà de regular
semafòricament el pas de vehicles,
per la qual cosa, és inevitable que
en algun moment puntual es
produeixi alguna retenció. Estic
convençut que podem comptar
amb la vostra comprensió i
col·laboració. Des de l'Ajuntament,
reiterem el nostre compromís de
fer que els treballs siguin àgils i
comportin les mínimes molèsties.
Bona Festa Major
També us fem una detallada
ressenya de la Festa Major de Sant
Genís, que com sempre, arriba
carregada d'actes. Us demano que
la visqueu amb intensitat, que
participeu a tots els actes que
pugueu, que deixeu enrere les
obligacions del dia i que aprofiteu
aquestes dates per estar amb
amics i familiars.
Vull felicitar i reconèixer, a més,
l’esforç i la dedicació del personal
de l’àrea de Festes de
l’Ajuntament, de les entitats i de
totes les persones que directament
o indirectament fan que puguem
gaudir d’aquests dies.
Us desitjo, de tot cor, que passeu
una molt bona festa major.
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L'Ajuntament surt del pla de sanejament financer un any abans del
previst i recondueix la difícil situació existent fa tres anys
> El Departament d'Economia i Finances de la Generalitat ha avalat la bona gestió econòmica
que s'està fent, i el mes de maig va comunicar oficialment que dóna per finalitzat el pla que
havia posat en marxa l’actual equip de govern per sanejar la hisenda municipal.
La Generalitat ha comunicat a l'Ajuntament que s'han
assolit els objectius del pla i que, per tant, el dóna per
finalitzat. Aquesta notificació constata el retorn a la
normalitat de la hisenda municipal, una situació que
s'ha materialitzat un any abans de les previsions. El pla
es va engegar després que el nou govern detectés una
situació financera molt delicada degut als resultats de la
liquidació de l'exercici del 2003.

tat d'endeutament de l'Ajuntament ho permetia. El
pressupost de despesa, d'altra banda, s'ha fet en base al
pressupost assolible d'ingrés corrent. Això vol dir que no
s'ha planificat cap despesa que no es pugui pagar, com
s'havia fet anteriorment. A més, s'ha racionalitzat la gestió de l'impost de construcció i el de béns immobles.
Millorar la gestió a partir d’ara
Malgrat que la sortida del pla implica un retorn a la normalitat, quadrant finalment els ingressos amb les despeses, això no vol dir que la situació sigui de guanys
continus. Per aquest motiu, l'alcalde ha avançat que es
garantiran les mesures necessàries per no tornar a caure
en un pla de sanejament i que se seguirà la tendència
de contenció de despesa i millor gestió dels ingressos,
com s'ha fet en els darrers pressupostos.

Es va constatar un estalvi net negatiu atribuïble a dos
motius. Per un banda, els crèdits que finançaven les
inversions eren a massa curt termini, i per altra, l'estalvi
corrent era insuficient, és a dir que s'ingressava menys
dels que s'havia de gastar —es van ingressar 400.000
euros menys del previst—. Segons l'alcalde, Carles
Negre, «la situació financera va obligar el nou govern a
prendre mesures urgents». Això es va convertir en una
prioritat, que va donar com a resultat el disseny d'un pla
de sanejament que es va posar en marxa el 2004. De no
haver-ho fet «haguessin perillat moltes inversions i la
prestació de serveis se n'hagués ressentit».

Contenció de la pressió fiscal
Ha avançat, això sí, que no s'incrementarà la pressió fiscal perquè els veïns no tenen perquè suportar la responsabilitat de qui no va gestionar prou bé la hisenda
municipal. L’alcalde també ressalta que aquest pla ha
permès fer compatible el redreçament de les finances de
l'Ajuntament amb el manteniment de la prestació de
serveis a la població. Afegeix que l'important volum d'inversió s'ha pogut fer, en part, gràcies al bon treball en
l'obtenció de recursos externs i subvencions.

Eixos bàsics del pla
El pla ha tingut com a eixos bàsics la racionalització de
la despesa, combinada amb una millor gestió dels
ingressos. S'han refinançat alguns crèdits, allargant el
període de devolució i tenint en compte que la capaci-

Avís municipal

Dos semàfors regularan el trànsit al pont del riu Ter mentre durin les
obres de reforma, que comencen el 18 de setembre
Les obres per remodelar i ampliar l’accés a Torroella passant pel
pont del riu Ter començaran el 18 de setembre.
A partir d’aquesta mateixa data es posarà en marxa un sistema de
pas alternatiu per al trànsit, regulat per dos semàfors. Cal dir que hi
haurà un moment que tots dos estaran vermells per tal que els vehicles que quedin al mig del pont tinguin temps d’acabar de passar.
El temps estimat d’execució de les obres és de 6 mesos i es preveu
que estiguin per Setmana Santa.
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Port de l’Estartit

El Ple rebutja l’ampliació del port de
l’Estartit que proposa la Generalitat
> El ple de juliol va aprovar per unanimitat
de tots els grups oposar-se a l’adequació de
la dàrsena exterior i a la creació d’un nou
moll per activitats nàutiques al Port de
l’Estartit, tal com proposa el Departament
Política Territorial i Obres Públiques. Aquesta
actuació ha estat qualificada de molt
impactant i contradictòria amb la política de
contenció del creixement que s’està seguint.
L'Ajuntament va rebre el mes de juny la modificació del
Pla de Ports de Catalunya, proposada pel Departament
de Política Territorial i Obres Públiques. Aquesta proposta recull l'adequació de la dàrsena exterior i d'un moll
nou per activitats nàutiques al Port de l'Estartit. Segons
la moció de rebuig aprovada per tots els grups en el ple
municipal de juliol, «aquesta modificació comportaria
que el mirall d'aigua existent quedés ple d'embarcacions
esportives i recreatives, cosa que afectaria d'una manera irreparable la platgeta i provocaria un impacte visual
i paisatgístic molt important».

Vista general del mirall d’aigua que podria quedar
ocupat d’embarcacions

da en valor del territori, tals com el Parc Natural, la Xarxa
Natura 2000, el Pla Director del Sistema Costaner i el Pla
director de l'Empordà. També s’argumenta que l’ampliació incompleix expressament el Pla Especial del Port de
l'Estartit pactat en el seu moment entre el nostre
Ajuntament i la Generalitat.

En l’exposició de motius es diu que, a més, s'han de
considerar les afectacions mediambientals que provocaria aquest projecte donat que entren plenament en
contradicció amb els plantejaments de protecció i posa-

Per tot plegat, es considera que aquesta proposta és
inacceptable i s’ha sol·licitat que es retiri d'immediat del
Pla de Ports. L'Ajuntament presentarà en el seu moment
les al·legacions que estimi més convenients per preservar aquest espai.

Promoció turística

Turisme

Bateig de submarinisme per a periodistes

Escenaris de futur per al nostre municipi

> L’Ajuntament i l’Estació Nàutica l’Estartit van organitzar
el 5 de juliol un bateig de submarinisme per a periodistes.
Aquesta iniciativa tenia com a objectiu donar a conèixer
aquesta activitat i la riquesa del fons marí de la nostra costa
als professionals de la informació, per tal que se’n fessin
ressó als seus mitjans. La proposta va ser un èxit, sobretot
per l’impacte mediàtic que va tenir.

> El 19 de juny es va presentar al Consell Municipal de
l'Estartit l'estudi «Escenaris de futur de Torroella de
Montgrí i l'Estartit», elaborat per Lluís Mundet, doctor
en Geografia, i un equip d'investigadors de l’Institut
d’Estudis Turístics de la Universitat de Girona. El treball
analitza en profunditat la situació actual de l’oferta, les
tendències existents i proposa unes línies d’actuació.
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Urbanisme

El polígon industrial podrà generar prop d’un miler de llocs de treball
> A mitjans de setembre començaran les obres d'urbanització del polígon industrial de Torroella, una obra
molt important per al futur econòmic i social del nostre
municipi, que s'havia convertit en una prioritat per a l'equip de govern. Hem de recordar que el projecte estava completament bloquejat des de feia més de 18 anys,
cosa que generava importants perjudicis. Finalment,
amb molta dedicació i voluntat de consens s'ha aprovat
un projecte i s'han adjudicat unes obres que ens aportaran grans millores. Tot plegat s'ha fet tenint molt en
compte l'opinió de propietaris, activitats ja establertes a
la zona i valorant les necessitats del municipi, entenent
que es tracta d'una obra d'interès públic.

Preguntes i respostes
Quins greuges ens ocasiona no tenir el polígon
urbanitzat?
- Les empreses locals han de marxar a fora.
- Les empreses de fora que volen establir-se al nostre
municipi no troben sòl apte per fer-ho.
- Molts torroellencs i torroellenques que podrien treballar al seu municipi, ho estan fent en l'actualitat en d'altres municipis de les rodalies.
Quins beneficis ens aportarà tenir el polígon
urbanitzat?

LES DADES

- Moltes empreses (petites i mitjanes) que estan situades
dins dels nucli, tindran l'oportunitat de traslladar-s'hi.
- Es crearà sòl apte per a una àmplia diversitat d'empreses i indústries (petites, mitjanes i grans).
- El desenvolupament del polígon podrà generar,
segons les estimacions actuals, prop d'un miler de llocs
de treball nous.
- Es dignificarà la imatge d'aquest àmbit del municipi.
En aquest sentit, es preveuen unes façanes comercials
amb una estètica de qualitat.

Pressupost: 8,7 milions d’euros
Superfície total: 250.000 m2
Naus industrials: 100-135.000 m2
Inici d’obres: mitjans de setembre
Termini d’execució: 18 mesos

Platges

La platja Gran i el passeig Marítim de l’Estartit aconsegueixen els prestigiosos
certificats europeus i internacionals de qualitat turística i qualitat mediambiental
> El mes de juliol es van aconseguir els certificats de
qualitat ambiental i qualitat turística de la platja Gran i
el passeig Marítim de l'Estartit. D'aquesta manera s'ha
culminat un ambiciós projecte que ha durat dos anys i
ha permès incloure en la gestió diària tres normes internacionals de molt prestigi: Reglament EMAS, ISO 9001
i ISO 14.001. Com a resultat de la feina feta, la transformació en equipaments i serveis ha estat notable, i
s'ha recuperat la Bandera Blava, perduda fa 14 anys.

El 31 de juliol es va fer l’acte d’hissada de la Bandera
Blava, un distintiu que reconeix la millora feta a la platja
Gran. A la fotografia, l’alcalde, Carles Negre, i el regidor
de Turisme, Genís Dalmau.
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El projecte per implantar aquestes certificacions es va
iniciar el mes de juny de 2004 i ha comportat una
important millora: noves dutxes, nous WC, enderrocs
dels antics blocs de serveis, noves passeres, accessos per
a minusvàlids, nou enllumenat del passeig entre la
Pineda i els Griells, ampliació del període d'obertura del
salvament de la platja, millora en el servei de neteja,
recollida selectiva i nous jocs infantils, etc.
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Festa Major de Sant Genís 2006
SANT GENIS 2006... CULTURA I POBLE PELS CINC SENTITS
> La Festa Major de Sant Genís presenta
enguany un programa farcit d'activitats per a
tot tipus de públic, que incorpora novetats
destacades. Des de l'àrea de Festes s'ha fet un
esforç important per aconseguir una programació de qualitat, en la qual les entitats hi
tenen un pes específic important. Les propostes giren al voltant de diferents arts escèniques com la música, el ball, el teatre; però,
també hi tenen cabuda propostes de caire
esportiu, lúdic i cultural.

Una altra de les novetats
destacades, serà l'espectacle que l'Agrupació
Sardanista Continuïtat
presentarà el dia 26 a
partir de les vuit del vespre a la plaça de la Vila i
que porta per títol 25
anys de continuïtat.
D'aquesta manera, l'entitat vol celebrar aquesta
significativa efemèride
amb el conjunt de la
població.

Com ja és costum, el programa es va obrir el 12 d'agost amb la tradicional presentació del Llibre de la
Festa Major, a Can Quintana. Aquesta publicació ha
arribat ja als 78 anys i és un element indeslligable
d'aquests dies.

Cercavila inaugural

D'altra banda, no hi faltaran els concerts de barraques amb conjunts com Ball Folk Ska, Antònia Font,
Bassotti, Kabul Babà i d’altres. Tampoc podem oblidar-nos dels balls de Festa Major, enguany amb els
Montgrins (25), La Plateria (26) —a la mitja part es
farà el Castell de Focs— i la Selva Big Band (27).

Una de les novetats d'enguany és el Correfoc xic,
que se celebrarà el diumenge 20 d'agost, l'endemà
del Correfoc gran. També està organitzat pels Ducs
del Foc, entitat local que enguany celebra el seu
desè aniversari. Aquest nou espectacle està especialment concebut per als més petits.

Mag Fèlix

Hem de destacar, a
més, la reedició per
segon any del Vermut
popular, el diumenge a
les 12,30 h a la plaça
de la Vila, amenitzat
amb danses populars a
càrrec de lAgrupació
Sardanista Continuïtat.
Aquest mateix dia arriba el torn del teatre
amb la reconeguda
parella formada per Paco Morán i Joan Pera, que
intentaran Matar al Presidente, amb el seu humor i
la seva rauxa característica.

El dijous 24 està programat el Sopar popular, en el
decurs del qual es llegirà el pregó de la Festa Major.
Si bé aquesta no és una novetat, sí ho serà la proposta d'animació d'aquest any. La vetllada
estarà animada per dos
dels mags catalans amb
més projecció: el mag
Fèlix i l’humorista Lagi.
Tots dos presentaran un
espectacle on combinen
màgia, humor i la participació activa dels
Capgrossos
espectadors. Així doncs,
anem-nos preparant, perquè a més d'un ens tocarà
ser protagonista aquesta nit.
D'altra banda, els capgrossos de la vila, després del
seu bateig l'any passat, tornaran a ballar i a fer-nos
riure en la tradicional cercavila que tindrà lloc el dia
de Sant Genís, el divendres 25 d'agost.

Nit a les
barraques
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Festa Major de Sant Genís 2006
Medalles del Montgrí
Mercè Font i Coll
Tot i que va néixer a Bordils el 7 d'abril de 1927, la seva família es va traslladar a Torroella el 1935, on hi
va viure fins el 1958, quan va anar a Terrassa. Aquí va viure amb el seu marit, en Josep Borrat, i els seus
fills, Pere i Josep, fins que es van jubilar i es van traslladar de forma permanent a Torroella. En aquest
moment es van fer socis de la llar de jubilats El Recer i han esdevingut molt participatius. El 1995 la Mercè
es va convertir en la presidenta de l'entitat, càrrec que encara ocupa. El seu tarannà decidit, enèrgic i entusiasta ha fet que durant aquests anys El Recer hagi estat un espai de trobada, d'activitats i de dinamisme.
Amb la junta que la Mercè ha presidit s'ha fet l'ampliació i la renovació de l'edifici, que en tantes ocasions
s'ha utilitzat per activitats pròpies i externes. La medalla és un homenatge i agraïment a la seva dedicació.

Germandat de donadors de sang de Torroella de Montgrí
El proper 18 d'octubre aquesta entitat commemorarà el seu 30è aniversari, consolidada com l'únic referent
de donació de sang al municipi. Des de fa 20 anys, en Genís Baquer n’és el seu delegat. Va substituir en
el càrrec Emili Morraja després que aquest, malauradament, va perdre la vida en un tràgic accident. La seva
immensa paciència i les seves bones maneres han fet possible que anar a donar sang tres vegades l'any
sigui gairebé una obligació moral per als seus més de 600 socis. La seva generositat, vocació i dedicació
són exemple per a totes les persones que són donants, que de manera altruista cedeixen aquest bé tan
preuat per a la salut de tants altres ciutadans.

L’acte de lliurament de les Medalles del Montgrí es farà el
divendres 25 d’agost a les 12.30 h a la sala d’actes de Can Quintana

Perfil del pregoner
Xavier Ferrer i Junqué
El pregoner d’enguany és Xavier Ferrer i Junqué, un
torroellenc que va néixer el 1956. Economista i politòleg,
és un reconegut especialista en temes europeus, matèria
sobre la qual ha publicat quatre llibres, el darrer dels
quals Europa, de l’impuls a la incertesa, es va presentar el
mes d’abril a Can Quintana.
Col·labora en mitjans de comunicació i actualment fa
una col·lumna setmanal d’opinió a El Punt, titulada «La
setmana europea». Professionalment està vinculat al sector financer, és secretari de la comissió de la UE del
Col·legi d’Economistes de Catalunya; directiu de la
comissió social del FC Barcelona i president de
l’Associació de Diplomats en Cursos de la UE a Catalunya.
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Campionat europeu de la classe Europa de vela

A l’esquerra, Eduard Vila, president del Consell Municipal de l’Estartit; Jaume Kleiner, regidor d’Esports i Jordi Ponjoan, president del
Club Nàutic l’Estartit, amb una part dels components de l’equip espanyol. A la dreta, la sortida d’una de les proves.

L’Estartit acull la final del Campionat europeu júnior de la classe Europa de vela
> Prop de 150 regatistes van participar entre el 22 i el 28 de juliol en el Campionat europeu juvenil de vela de la
classe Europa que va organitzar el Club Nàutic l'Estartit, en col·laboració amb el nostre Ajuntament. Aquesta competició va comptar amb la presència dels millors especialistes del moment, alguns dels quals amb gran projecció per
a les categories absolutes. El regidor d’Esports, Jaume Kleiner, ha explicat que des de l'Ajuntament s'ha fet una aposta important per organitzar i col·laborar, com en aquest cas, en competicions esportives d'àmbit internacional, com
per exemple el recent Campionat del món de fotografia submarina o el Campionat del món de bike trial. D’aquesta
manera es vol vincular el municipi a l’esport i al turisme actiu, com a elements per desestacionalitzar la temporada.
Via pública

Noves tecnologies

Millores a l’Eixample i a la urbanització
Els Griells de l’Estartit
> El ple municipal va aprovar el mes de juliol el projecte de millora de l'Eixample de l'Estartit (2006-2007) i el
de millora de la urbanització Els Criells. En el primer cas,
la inversió prevista és d'uns 2 milions d'euros, que es
distribuiran en dues anualitats. En la primera, que costarà uns 900.000 euros i començarà abans d'acabar
l'any, es milloran els carrers del Port, del Ter Vell, del
Cadeny, el de l'Escala i el de la Platja.
L’alcalde, Carles Negre, seguint els treballs de muntatge del
Telecentre que s’ha instal·lat a la planta baixa de casa Pastors.

Pel que fa als Griells, l'Ajuntament ha aconseguit consensuar amb els veïns un projecte àmpliament reivindicat i necessari. L'import total de l'actuació projectada
puja a 5,3 milions d'euros. L'actuació comportarà una
millora importantíssima per a la urbanització: es renovaran els carrers, les voreres, la xarxa de mitja i baixa
tensió, se soterrarà la xarxa de telefonia, es farà una
xarxa de gas natural, un sistema separat de recollida
d'aigües residuals i pluvials, s'hi condicionaran zones
verdes i es construirà un gran dipòsit d'evacuació de les
aigües pluvials, de manera que s'evitin les inundacions
que s'hi registren quan plou intensament. En l’elaboració dels criteris que havia de seguir el projecte hi han
participat representants de les comunitats de veïns i
propietaris de la zona.

El Telecentre de casa Pastors entra en
funcionament
> A final de juny va entrar en servei el telecentre que
s’ha instal·lat als baixos de casa Pastors. Es tracta d’un
punt d’accés públic a Internet que, a més a més, oferirà altres recursos com ara formació, materials didàctics
i divulgatius, programari, etc. La singularitat d’aquest
nou servei rau en el fet que el seu funcionament està
basat en programari lliure. Per fomentar el coneixement
d’aquest tipus de software, l’Ajuntament ha programat
un curset a través de l’Escola d’Adults, que s’impartirà
al mateix Telecentre, a partir de l’octubre.

A J U N T A M E N T
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Piromusical 2006

El piromusical omple una vegada més
l’Estartit de llum, música i visitants
> La IV edició del piromusical de l’Estartit «El Mar i les estrelles», que patrocina l’empresari Josep Colomer en homenantge a la seva mare, Carme de Ribot, va tornar a omplir
de gom a gom la platja Gran. El muntatge, dissenyat per la
pirotècnia Igual i inspirat en l’univers floral, va tenir lloc el
15 de juliol. Va ser d’una gran bellesa formal, a la vegada
que molt espectacular. Cal tenir present que es tracta d’un
dels espectacles pirotècnics més espectaculars que es
poden veure a la Costa Brava. En acabar, es va celebrar un
animat concert que va anar a càrrec dels grups La Guàrdia
i Los Rebeldes, dues formacions molt emblemàtiques i
conegudes del pop-rock espanyol dels anys 80.
Festa Major de Santa Anna

L’Estartit celebra la Festa Major de Santa Anna amb un ampli programa d’actes
> L’Estartit va celebrar del 26 al 30 de juliol la Festa Major amb un atapeït programa que va combinar actes per a
grans i petits. El dimecres 26 es va fer la cercavila inaugural i l’ofici solemne, que va comptar amb la presència de
l’alcalde, Carles Negre, i d’Eduard Vila, president del Consell Municipal. Un dels moments més espectaculars d’enguany va ser la cercavila de percussió brasilera Batucando, que es va fer el dijous 27 i va anar a càrrec de la companyia Alea Teatre. També va tenir molt èxit la XXIV Cantada d’Havaneres, que va organitzar la Penya Barcelonista
Montgrí i Comarca el dia 29 i va aplegar els grups Barca Mitjana, Xarxa i Llops de mar. D’altra banda, la XL Travessa
nedant l’Estartit-Illes Medes, que organitza el Club Nàutic l’Estartit, va superar el nombre de participants d’altres edicions (600 inscrits). La festa es va cloure el diumenge 30 amb una mostra de balls populars a càrrec de La Corranda.
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Comerç

Casal d’estiu 2006

Finalitza l’estudi del Pla de qualitat del
petit comerç de l’Estartit
> Disset establiments de l'Estartit han participat en un
programa de qualitat sectorial adreçat a petits comerços, que ha permès fer una radiografia objectiva de la
seva situació i establir unes pautes de millora del negoci. L'estudi, que es va posar en marxa el novembre de
2005, s’ha tancat amb un document estratègic per
orientar la gestió individual de les botigues perquè
siguin més competitives.
Aquesta iniciativa s'emmarca dins del pla dinamització comercial de
l'Estartit i està promogut
per l'Estació Nàutica
l'Estartit-Illes Medes, la
Cambra de Comerç de
Girona, el Consell de
Cambres de Catalunya,
el Departament de
Comerç i el nostre
Ajuntament.

Els nens i
nenes del
Casal d’Estiu
s’ho van
passar d’allò
més bé fent
de veritables
pescadors.

El casal d’estiu promou la pesca artesana
> Un centenar de nens i nenes que han participat al
Casal d’Estiu 2006 organitzat per l’Ajuntament van
tenir oportunitat aquest mes de juliol de conèixer de
primera mà com funcionen les arts de pesca tradicionals. Aquesta va ser una de les moltes activitats que
s’han organitzat en el marc del casal i tenia com a
objectiu fomentar el coneixement de la pesca artesana
entre els més petits. La iniciativa començava amb l’explicació d’un pescador i posteriorment es pujava al vaixell per assistir a una demostració d’aquesta pesca. A
banda d’un aspecte eminentment lúdic, aquesta activitat tenia un caràcter clarament pedagògic i de foment
del respecte pels valors naturals del fons marí.

La metodologia utilitzada consistia en una radiografia
integral de l'establiment a través d'una visita per tal d'identificar el perfil del negoci i la qualitat dels serveis.
D'altra banda, a través de la figura del client misteriós
(Mistery Shoper) s'han estudiat els indicadors més qualitatius i el grau d'orientació al client. A més, els assessors responsables han fet enquestes a cadascun dels
establiments per tal d'estudiar la demanda. Per tal d'efectuar la diagnosi s'han avaluat els següents paràmetres: aspecte, imatge exterior, imatge general, personal,
informatització de les dades i gestió de negoci, requisits
legals, aspectes diversos i punts crítics a millorar.

Seguretat

Conveni per fer complir la normativa
d’oci i respectar el descans dels veïns
> El nostre Ajuntament ha signat una acord de
col·laboració amb els ajuntaments de Palafrugell, Pals,
Begur i l'Escala i el Departament d'Interior de la
Generalitat per tal d'actuar de manera unificada en la
regulació dels espectacles, les activitats recreatives i els
establiments públics. Amb aquesta iniciativa es vol fer
compatible l'oci amb el dret al descans dels ciutadans.
L'acord té una finalitat preventiva i permetrà fer complir la normativa dels locals d'oci nocturn.

L'Ajuntament desplega una xarxa
WI-FI de titularitat municipal
Es tracta d'una instal·lació que emet inal·làmbricament, és a dir, sense fils, i que permet als seus usuaris connectar-se a Internet amb ordinadors de
sobretaula, portàtils, PDA's, etc. a un cost notablement inferior al d'altres operadors de telefonia.
Estarà en funcionament des del 15 de setembre i
de moment es cobrirà el 90 % del nucli urbà de
Torroella i l'Estartit, i parcialment les urbanitzacions
Torre Vella i Torre Gran. L'objectiu és anar ampliant
les zones de cobertura, a mig termini. Podeu consultar les condicions de connexió a la web municipal www.torroella.org o a l’Ajuntament.

A J U N T A M E N T
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Aquesta iniciativa s'emmarca en la voluntat de millorar
l'oferta turística del nostre municipi. Es serà especialment rigorós amb temes com el consum d'alcohol per
part de menors, l'incompliment dels horaris del locals
d'oci nocturn i el trànsit. D'aquest conveni, i com a
decàleg, s'ha redactat un manual de bones pràctiques
que recull el control d'aquestes situacions i que es comprometen a complir tant els ajuntament com les policies locals i els Mossos d'Esquadra.
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Suport als municipis afectats
pels incendis de l’Empordà
centre cultural
de la Mediterrània

El nostre Ajuntament ha ofert la seva màxima col·laboració i ajuda als municipis afectats pels incendis que
aquest mes han afectat l’Empordà.

Exposició
MODEST CUIXART, RETORN A LA MEDITERRÀNIA

Del 5 d'agost al 24 de setembre, a l’ ESPAI 1
Aquesta mostra recull una selecció de les obres cabdals
d'un dels considerats millors pintors del panorama artístic català de la segona meitat del segle XX. L'exposició
ha estat comissariada per la crítica d’art Maria Lluïsa
Borràs i ha estat organitzada pels ajuntaments de
Palafrugell i Torroella i per Can Quintana, que han unit
els seus esforços per reivindicar l'obra de Modest
Cuixart coincidint amb el seu 80è aniversari.

El dissabte 5 d’agost l’alcalde, Carles Negre, acompanyat del regidor de Medi Ambient, Joan Ribas, i del cap
de la Policia Local, Vicenç Montero, es van desplaçar fins
a Viladamat, on estava instal·lat el control central de l’operatiu antiincendis..
Fins a la zona afectada s’hi van desplaçar, també, voluntaris de l’ADF Montgrí, amb el seu vehicle, personal de
la brigada municipal i la cuba d’aigua de l’Ajuntament.

El projecte ha comptat amb la col.laboració de la
Fundació Cuixart, de la Fundació Vila Casas de
Palafrugell, del MACBA de Barcelona, de Darnés Grup
i de Caja Madrid, entre d'altres.

D’altra banda, el 5 d’agost l’alcalde va dictar un ban
restringint l’accés del trànsit motoritzat a tot el massís.
Aquesta decisió es va prendre el divendres, és a dir, un
dia abans que es declaressin els incendis. Per tranquilitzar la població, a més, es va muntar un dispositiu especial a Ràdio Montgrí per informar puntualment de la
situació, que en cap moment apuntava la possibilitat
que el foc pogués arribar fins al nostre municipi.

L'exposició convida el públic de l'Empordà i el nombrós
col·lectiu turístic que ens visita aquests mesos a gaudir
de l'aportació artística d'un dels més importants pintors
de la seva generació, representat per tres etapes de la
seva creació, amb la novetat que permetrà gaudir d'obres que fins avui mai havien estat exposades.

Posteriorment, a partir del 9 d’agost es va blindar el
Montgrí, prohibint totalment el pas de vehicles, i reforçant la vigilància, en una franja horària més àmplia,
amb la col·laboració dels voluntaris de l’ADF. Així
mateix, es va fer intervenir la grua municipal per retirar
els vehicles que infringien la restricció.

L’ENQUESTA
> L'Ajuntament ha realitzat un estudi sobre la realitat de l'habitatge a
Torroella i l'Estartit. Quin d'aquests aspectes et sembla més interessant?
- L'estudi en si, ja que permetrà planificar a mitjà - llarg termini.
15,4 %
- Els habitatges de protecció oficial previstos pels propers 4 anys.
35,9 %

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

- Els pisos de lloguer per a joves.
35,9 %

>Fil directe amb l’alcalde

- La constitució del Patrimoni de Sòl i Habitatge del Municipi.

>Fòrum
>Bústia de suggeriments

www.torroella.org

>Tauler d’anuncis

A J U N T A M E N T
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La platja

Projecte Life-Emyster

"provarem d'alçar en la sorra
el palau perillós dels nostres somnis"
Salvador Espriu
Durant l'estiu, les platges es converteixen en un dels principals espais públics del municipi. Un gran espai a l'aire lliure
que entre tots hem de saber conservar.

Per conèixer les evolucions
d’aquest projecte europeu que
té per objectiu recuperar els
ambifibis i la tortuga d’estany
als aiguamolls del Baix Ter,
podeu consultar la pàgina web
http://www.lifeemyster.com

Sabies que...
La platja Gran i el passeig Marítim de l'Estartit han aconseguit aquest any 2006 els certificats de qualitat turística i
ambiental: ISO 9001:2000 i l' ISO14000: 2004 ?
Serveis municipals
Ajuntament
Centre de Serveis de l'Estartit
Oficina de Turisme
Àrea de Cultura

Reflexions vora el mar...
L'aigua del mar
L'aigua que utilitzem a terra quotidianament. Va a parar directament o indirectament al mar. Posem les coses fàcils a les
depuradores! A les dutxes de la platja no utilitzis sabó, l'aigua
va directament al mar.
La sorra no s'empassa la brutícia
Trobareu cendrers ecològics als locals de vigilància i als concessionaris. Feu ús dels contenidors de recollida selectiva i de les
papereres repartides al llarg de tota la platja.
Compte amb l'estat del mar
Mireu les banderes de salvament i tingueu-les en compte. Us
estalviareu més d'un ensurt! Compte amb les meduses...
Deixa de fer el gamba i protegeix la teva pell!
Això és el que ens diuen des de l'Associació Contra el Càncer.
Feu-los cas, saben el que diuen!
Gossos, pesca i acampada
La platja l'hem de poder gaudir tots. Els gossos no poden portar-se a la platja, la pesca pot practicar-se a partir de les 19 h
i l'acampada incontrolada no està permesa.

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
fax
fax
fax

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

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
81

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 07 79 72
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

Ajuntament de
Torroella de Montgrí

