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La nova llar d’infants El Petit
Montgrí ja és una realitat i entra
en servei amb 63 alumnes

L’alcalde escriu:
«Des de
l’Ajuntament vetllem
perquè la cultura
continuï essent un
dels pilars que millor
distingeixen el
nostre municipi.»

I també:
> Una xarxa wifi municipal

permet connectar-se a
Internet sense fils.

> El reforç del pont de
Torroella obliga a
reordenar el trànsit.

Ajuntament de
Torroella de Montgrí
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Editorial
Crec, sense por a equivocar-me, que
un dels trets que més bé identifiquen
arreu el nostre municipi és la relació
que tenim amb tot allò vinculat a la
cultura. Personalment he pogut
comprovar com veïns de poblacions
de la rodalia, o persones d'indrets
molt allunyats, tenen la imatge que
som un municipi amb una gran
activitat cultural. I m'ho diuen amb
admiració, constatant una realitat
que a moltes altres poblacions no es
dóna.
És molt bonic que et coneguin i et
reconeguin arreu per aquest fet. Tot
això és el resultat d'una inquietud
col·lectiva que mantenim des de fa
anys, fins i tot, decennis. És el fruit
del treball de molta gent, de molts
col·lectius i, també, de l'Ajuntament,
que sempre ha estat molt sensible a
tot allò relacionat amb la cultura.
Entre tots hem de vetllar perquè
aquesta activitat es mantingui així. La
cultura, en general, és un actiu molt
important per a una població. Diuen
els experts en sociologia que és un
dels índexs que millor reflecteixen la
qualitat de vida d'una ciutat.
Exemples com el Festival de
Músiques, Can Quintana,
l'establiment de la Fundació Vila
Casas, el prestigi de l'Escola Municipal
de Música, l'activitat del Cine Club
Montgrí, la gran quantitat
d'associacions que hi ha a Torroella i a
l’Estartit, etc. són una prova que
permet constatar tota aquesta
realitat.
Entenent la importància de la cultura
en general, des de l'equip de govern
de CiU i LEI hem prioritzat un seguit
d'actuacions dins d’aquestst àmbit.
Cultura i educació
Cultura és un concepte indeslligable
d'educació. Aquest àmbit ha estat i és
un objecte principal de la nostra acció
de govern. Recentment hem
inaugurat la nova llar d'infants El Petit
Montgrí. Com ja us he parlat en
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Carles Negre i Clos
Alcalde

Des de
l’Ajuntament
vetllem perquè la
cultura, en el seu
sentit més ampli,
continuï essent un
dels pilars que
millor distingeixen
el nostre municipi.
alguna altra ocasió, era un
equipament que consideràvem bàsic
donat el creixement de la nostra
població. Si volem donar un bon
servei i una bona formació de base
per als nostres fills i filles, calia des de
l'Ajuntament fer tots els esforços
possibles perquè aquest equipament
fos una realitat. Finalment, ho hem
aconseguit. Ens vam comprometre
que estaria en funcionament aquest
curs, i ho hem aconseguit.
Les obres del pont
Deixant de banda l'àmbit de la
cultura, us informem de l'inici de les
obres de reforç de l’estructura i
ampliació del pont del Ter. És una
obra a la qual el municipi no hi pot
renunciar, que ens ha obligat a
reordenar el trànsit mentre duren els
treballs. Aquest tema ha estat en
boca de tothom durant aquests dies,
cosa, d’altra banda, ben
comprensible. Carreteres i l’empresa
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constructora ens havien donat
garanties que la regulació semafòrica
del pas alternat per l’únic vial que
quedaria operatiu durant els treballs
seria suficient per regular el trànsit.
Els dos primers dies, però, es va
comprovar que això no era així. Es
van formar llargues cues i la
indignació dels conductors i del
mateix Ajuntament era lògica. Això
ens va fer intervenir amb
contundència convocant una reunió
d’urgència per trobar solucions.
Inicialment es va plantejar que el vial
fos només de sortida, però després
de consultar-ho amb diferents
col·lectius i recollir les inquietuds del
municipi, vam instar Carreteres a
mantenir el pas alternat, però regulat
per personal de l’empresa.
Paral·lelament, vam demanar la
col·laboració a l’Estat, a l’Exèrcit
espanyol i a l’Agència Catalana de
l’Aigua per col·locar una passera al
costat del riu. No és la primera ocasió
que l’Exèrcit intervé en una situació
d’aquest tipus. Té capacitat per fer-ho
i en menys de 24 hores podria
muntar una passera flotant. Confiem
que la resposta sigui positiva. Si això
es concreta, les molèsties per les
obres seran pràcticament nul·les.
Em sap greu que s’hagin utilitzat
políticament aquests treballs, fins al
punt de no considerar-los prioritaris.
És un actitud demagògica, que he de
reprovar com a màxim representant
dels interessos del municipi. Vull que
sabeu que aquesta obra és molt
necessària —al pont fa anys que no
s’intervé—, que ha costat moltíssim
lligar el finançament de les
administracions superiors, i que no
podem deixar passar l’oportunitat
d’aconseguir una millora tan
important.
Només puc que demanar la vostra
comprensió i col·laboració. El resultat
s’ho mereix: consolidarem l’estructura
malmesa, millorarem la seguretat i
dignificarem l’entrada a Torroella.
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Ensenyament

La nova llar d’infants El Petit Montgrí
entra en servei amb 63 alumnes
> La nova llar d’infants municipal es va
inaugurar coincidint amb la Diada Nacional
de Catalunya. Ha entrat en servei amb un
total de 63 alumnes, tot i que, les places
ofertades eren 82. En un futur, a més, si les
necessitats ho requereixen, el centre es pot
ampliar amb 3 aules més. Aquest equipament
és un dels exemples de l’aposta decidida que
ha fet el nostre Ajuntament en tot allò
relacionat amb l’educació.
> L’acte inaugural va comptar amb la presència del
delegat d’Eduació, Joaquim Bosch, i amb un bon nombre de pares i mares que van voler verue in situ com era
aquest nou equipament municipal.

El delegat d’Educació, Joaquim Bosch; l’alcalde, Carles
Negre, i el regidor d’Ensenyament, Genís Dalmau,
descobrint la placa commemorativa de la inauguració del
nou centre educatiu municipal. Fotos: Rafa Martín.

Aquesta escola s’havia planificat construir, inicialment,
a l’antiga caserna de la Guàrdia Civil i a l’antiga casa del
secretari. Amb tot, després d’examinar el projecte, l’estat de conservació dels edificis —amb aluminosi— i les
necessitats educatives de la població —no s’hagués
pogut ampliar—, l’actual equip de govern va decidir
desestimar-lo. Així doncs, es va apostar per construir un
nou edifici, amb capacitat, a més, de ser ampliat en un
futur. Inicialment es va planificar per al curs 2007-2008,
però donades les necessitats existents, es va decidir
avançar la seva construcció per a aquest curs.

L’Ajuntament ha cedit la gestió d’aquest equipament a
la Cooperativa Escaler, un col·lectiu de professionals
amb una important experiència.
Amb l’entrada en servei d’El Petit Montgrí, tots els pares
i mares que vulguin portar els seus fills a una llar d’infants municipal ara també ho podran fer a Torroella.

Les dades
Superfície total: 1.130,62 m2
Pressupost: 1,2 milions d’euros
Finançament exterior: 580.000 euros
Places ofertades: 82
Places ocupades: 63
Aules actuals: 6
Possibilitats d’ampliació: 3 aules més

Després de visitar diferents escoles bressol, es va decidir
encarregar el projecte a un equip d’arquitectes especialitzat en llars d’infants. El resultat ha estat un equipament de primer ordre que compta amb tot allò necessari per als alumnes i per al col·lectiu professional que
hi treballarà.
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Noves tecnologies

L’Ajuntament posa en marxa una xarxa
per connectar-se a Internet sense fils
Amb el propòsit de fer accessible la connexió
a Internet a totes les llars, l'Ajuntament ha
desplegat una xarxa WI-FI de titularitat
municipal. Es tracta d'una instal·lació que
emet sense fils i que permet als seus usuaris
connectar-se a Internet amb ordinadors de
sobretaula, portàtils, PDA's, etc, a un cost
inferior al d'altres operadors de telefonia.

El projecte s’ha batejat
amb el nom de Linka’t.

> Està en funcionament des del 15 de setembre i de
moment s'ha cobert el 90 % del nucli urbà de Torroella
i l'Estartit, i parcialment les urbanitzacions de Torre Vella
i Torre Gran, tot i que progressivament s’anirà ampliant
la cobertura.

Qui instal·la el punt d'accés?
Magda Prats Informàtica (c. Roser, 6, tel. 76 10 15)
Informàtica i Molt Més (Lluís Companys, 46, tel. 75 90 24)
I si ho vull fer jo mateix?
Recomanem prèviament una visita als tècnics de les
empreses instal·ladores per comprovar la recepció del
senyal i demanar consells sobre el material.

Per poder-s'hi connectar, tothom que hi estigui interessat haurà de contractar el servei perquè sigui identificat
com a usuari. La quota que s'ha fixat és de 6 euros al
mes (IVA inclòs), és a dir, 72 euros a l'any.

Què podré fer amb aquesta connexió?
Navegar per Internet, enviar i rebre correus electrònics,
descarregar fitxers, fer gestions directament amb
l'Ajuntament o d'altres administracions, etc.

Què necessito per connectar-m'hi?
Un ordinador de sobretaula, un punt d'accés (aparell
receptor que generalment s'instal·la en el teulat o a la
terrassa) i el cablejat necessari. També es pot fer amb un
ordinador portàtil de nova generació, que ja vénen amb
l'equipament WI-FI, o adquirir una targeta PCMCIA.

Què no podré fer?
Baixar-se música, pel·lícules, etc. a través d’E-mule,
Bittorrent, Azereus, etc.

Fira de Pirates

Malgrat la pluja
intermitent que
va caure tot el
dissabte i
diumenge al
matí, la fira va
registrar una alta
participació i va
ser molt
animada.

L’Estartit reforça l'ambientació d'època per donar més realisme a la Fira de Pirates
> L'Estartit va reviure el 23 i 24 de setembre l'època en la qual els pirates actuaven per aquests rodals de la Costa
Brava. La fira ha apostat aquest any per incrementar el realisme de la seva ambientació i s’ha reforçat la recreació
d'aquella època, basant-se en un acurat estudi de recerca històrica sobre com era el nucli als segles XVI i XVII.A banda
de la fira artesana, que va comptar amb més de 50 artesans, i de la mostra d'oficis, es van augmentar els actes complementaris i se li ha donat un caràcter més familiar a tota la programació. Durant tot el cap de setmana es van fer
tallers temàtics per a totes les edats, un racó de contes de pirates i corsaris, els més petits van poder gaudir d'un
complet parc infantil amb inflables de pirates, hi va haver cercaviles on es representava l'atac dels pirates, i molta animació. Cal destacar, també, la implicació de molts comerciants que es van disfressar d’època.
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Infraestructures

Els treballs serviran per reforçar l’estructura malmesa del pont, en la qual no s’intervé des de fa molts anys. A l’esquerra, un moment del
desmuntatge del monòlit franquista.A la dreta, el paper que les autoritats franquistes van introduir al monument el dia de la seva inauguració

L’Ajuntament obliga la Generalitat a replantejar la regulació semafòrica del pont per
minimitzar les retencions mentre Carreteres fa les obres de reforç de l’estructura
La situació de col·lapse provocada per les mesures de regulació del trànsit previstes des del Servei de
Carreteres de la Generalitat i l'empresa pública GISA durant l'execució de les obres d'ampliació i reforçament del
pont sobre el Ter, varen obligar l'Ajuntament a paralitzar momentàniament les obres mentre no s'oferissin suficients garanties que es minimitzaran al màxim les molèsties als usuaris de la via.
Un cop descartades les mesures proposades per l'empresa constructora, que van causar alarma social,
l'Ajuntament va acordar, després d'escoltar les inquietuds del poble, demanar a Carreteres que mantingui
el pas alternat de vehicles per l'únic vial que quedarà operatiu mentre es realitzen les obres de reforç de l'estructura del pont. Carreteres va donar garanties que la regulació semafòrica seria eficient, però la pràctica va demostrar que calia buscar d'altres alternatives, com ha exigit l'Ajuntament.
La mesura es va posar en marxa a partir del dijous, 5 d'octubre de 2006
Per fer més àgil el trànsit, el pas estarà regulat per personal de l'empresa constructora durant tota la jornada
laboral.
Els talls alternatius donaran preferència a la circulació de sortida del municipi, per tal d'evitar col·lapses a l'interior del nucli de Torroella, i garantir el correcte servei dels vehicles d'emergència.
En hores de baixa intensitat, nits, caps de setmana i festius, la regulació circulatòria es farà mitjançant
semàfors.
L'Ajuntament va instar la Generalitat a col·locar plafons informatius a les principals vies del perímetre de
Torroella informant de les obres, perquè els conductors puguin escollir la via d'entrada al nucli.
A banda d'això, l'Ajuntament ha demanat a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) autorització per instal·lar una
passera flotant, que donaria servei al trànsit d'entrada. També s'ha demanat col·laboració a la subdelegació del
Govern a Girona perquè sigui l'Exèrcit qui s'encarregui dels treballs.
El pont és titularitat de la Generalitat, que hi ha volgut actuar perquè cal reforçar la seva estructura, on no
s'hi actua des de fa molts anys. L'Ajuntament creu que el municipi no pot renunciar a aquestes obres i farà tot
el possible per agilitar i minimitzar les molèsties que puguin ocasionar.
Paral·lelament, s'aprofitarà per millorar el vial per a vehicles i col·locar dues passares laterals per a vianants i bicicletes. Si els treballs fossin només per instal·lar les dues passeres, tal i com es plantejava en el projecte inicial que
van elaborar conjuntament l'Ajuntament i el Consell Comarcal, l'afectació al trànsit seria mínima, perquè eren uns
treballs que es podien realitzar sense talls de circulació amb un termini d'execució molt curt.
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Serveis

Patrimoni

Urbanisme

El Ple adjudica les obres
del polígon industrial, que
començaran aquest mes

Campanya de neteja d’embornals
Durant el setembre, la Brigada
Municipal ha portat a terme una
actuació a tot el municipi destinada a
netejar els embornals de la via pública.
Aquesta és una de les nombroses tasques periòdiques que realitza la
Brigada; una feina que sovint pot passar desapercebuda, però que és molt
important per al bon funcionament de
tots els serveis. En aquest cas, per evitar els danys que pot fer l’aigua.

Primera cessió per al Freu
La família del mestre d’aixa estartidenc Delfu Pasqual ha cedit a
l’Ajuntament una embarcació de
fusta de primers dels anys 60 per
destinar-la al futur Museu de la
Pesca Artesanal que s’emplaçarà al
Freu. Aquesta embarcació, que no
ha anat mai a l’aigua, es va fer servir de motllo per a les típiques barques de pesca de fibra de vidre del
port de l’Estartit.

Urbanisme

> A primers d’octubre començaran
els treballs d’urbanització dels tres
sectors del polígon industrial de
Torroella. Les obres va ser adjudicades pel Ple municipal el mes de
setembre a l’empresa Servià Cantó
per poc més de 5 milions d’euros.
En total es van rebre 18 propostes
d’empreses que volien fer els treballs, però la que finalment es va
adjudicar representava una rebaixa
del 27% del cost inicial. D’altra
banda, les obres d’electrificació es
es van adjudicar a l’empresa Emte
Girona, SA per quasi 1,5 milions
d’euros.
El polígon industrial tindrà una
superfície de 250.000 m2 i serà un
important generador de llocs de
treball. Permetrà l’establiment de
noves empreses i evitarà que les
locals hagin de marxar fora.

Serveis

La Generalitat adjudicarà aquest mes les
obres de la travessera de l’Estartit
> La Generalitat adjudicarà el 17 d'octubre les obres de
millora i condicionament de la carretera de Torroella, a
l'Estartit, una actuació molt esperada i àmpliament reivindicada pel nostre Ajuntament. L’obra tindrà un cost
de 533.382,93 euros i un termini d’execució de quatre
mesos.
L'àmbit d'actuació abasta el tram comprès entre el giratori del cementiri i el carrer Santa Anna. Es refarà tot el
paviment, es renovarà el mobiliari urbà, l'arbrat i l'enllumenat. També s'eixamplaran les voreres i la zona tindrà
un tractament més semblant al d’una rambla i no tant
a una carretera, com és ara. Precisament, l'Ajuntament
ha aconseguit el compromís de la Direcció General de
Carreteres de cedir-lo al municipi per tal d'incloure'l com
a trama urbana. Això permetrà que l'Ajuntament hi
pugui actuar i fer-se'n càrrec del manteniment. Aquesta
actuació suposarà una millora molt gran per a un tram
del nucli de l’Estartit que en l’actualitat presentava certes deficiències.
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Nova màquina per netejar carrers
> El setembre va entrar en servei la nova màquina aspiradora-escombradora que ha adquirit l’Ajuntament per
millorar el servei de neteja de carrers. Amb aquest nou
vehible es guanyarà en eficiència i rapidesa. El camió és
de major potència i permetrà arribar a tots els racons
del municipi, especialment a les urbanitzacions. Es
podrà accedir, a més, a carrers amb forta pendent que
fins ara no es feien amb la freqüència desitjada.
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centre cultural
de la Mediterrània

AGENDA D’OCTUBRE

6.000 PERSONES VISITEN L'EXPOSICIÓ «MODEST
CUIXART. RETORN A LA MEDITERRÀNIA»
Entre els dies 4 d'agost i 25 de setembre Can Quintana
ha acollit l'exposició Modest Cuixart. Retorn a la
Mediterrània.

AL VOLTANT DEL RIU TER
Us convidem a participar aquest mes d'octubre als actes
relacionats amb l'exposició El Ter, un riu per viure-hi.

Aquesta exposició, comissariada per la crítica d’art
Maria Lluïsa Borràs, ha permès veure una important
col·lecció de pintures d'un dels grans pintors del panorama artístic català de la segona meitat del segle XX. La
mostra ha estat una realitat gràcies a la col·laboració
dels ajuntaments de Torroella i Palafrugell.

Dimarts 17 d'octubre, a les 20.30 h
El paisatge cultural del Baix Ter, conferència amb Marc
Roura i Albert Albertí, guanyadors de les III Beques de
Recerca joan Torró i Cabratosa.
Dimarts 24 d'octubre, a les 20.30 h
El projecte Alba Ter, una proposta de futur per al riu,
conferència amb Josep Capellà
Divendres 10 de novembre, a les 20 h
Poesies del món Els rius de la terra. Diferents persones
del municipi, provinents de fora llegiran poesies que
parlen dels rius de les seves terres d'origen.
III JORNADES ERNEST LLUCH
El valor de l'educació
Dissabte 7 d'octubre

L’alcalde, Carles Negre, amb Cuixart, Borràs i l’alcalde de
Palafrugell, Lluís Medir, durant la inauguració.

L’ENQUESTA
> L'Ajuntament ha posat en marxa una xarxa WIFI (Internet
sense fils). A quin d'aquests aspectes dones més importància?
- Al preu
27,8 %
- A la velocitat
26,2%

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

- A la cobertura

>Fil directe amb l’alcalde
>Fòrum

- Al manteniment de la xarxa

>Bústia de suggeriments

20,2%

www.torroella.org

>Tauler d’anuncis
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MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES
A TORROELLA I L’ESTARTIT,
APOSTEM PEL RECICLATGE
En aquests darrers anys, la producció de residus
no ha parat de créixer i l'abocador comarcal
aviat arribarà al límit de la seva capacitat. L'any
passat, al Baix Empordà, es van generar
114.000.000 quilos de deixalles, gran part de
les quals no es van reciclar i, per tant, han quedat acumulades en un abocador per sempre
més.
Som conscients que separar les deixalles suposa
un esforç i requereix un mínim espai a casa,
però heu de saber que no tenim cap altra
opció. La solució que us plantegem és molt
més racional, més sostenible i més econòmica que fer nous abocadors a la comarca i deixar muntanyes de deixalles per a les generacions futures.
Reduir, reciclar i reutilitzar
Des del nostre Ajuntament i des d'altres administracions s'han pres nombroses iniciatives
amb l'objectiu de reciclar gairebé la totalitat
del que llencem: paper, vidre, envasos de plàstic, llaunes i brics, les restes de menjar i tot el
que podem portar a la deixalleria mòbil, com
són: mobles, runes, electrodomèstics, etc.
La solució, a les teves mans
Tots els mitjans estan a la vostra disposició,
però recordeu que la base de l'èxit de la recollida selectiva de les deixalles està en cadascun de
nosaltres, en el fet diari de posar cada material
al contenidor que li correspon.
La deixalleria municipal
Al nostre municipi s'està fent un important
esforç per millorar tot allò que representa l'eliminació i minimització del que aportem a l'abocador. Per aquest motiu donem ple suport a tot
allò relacionat amb la recuperació, reutilització
i reciclatge. La deixalleria municipal és un servei
que tenim al nostre abast per poder portar tot
allò que no podem llençar als contenidors de
rebuig o de recollida selectiva.
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I JORNADES GASTRONÒMIQUES
"LA POMA A LA CUINA"

Del 7 al 15 d'octubre
Restaurants participants:
Can Dalfó, Jocs, La Gaviota, Montpla, Robert, Picasso i Quatre Pebres

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
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
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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 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
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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

