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Alliberem els primers exemplars
de tortuga d’estany a la bassa de
cria de la depuradora

L’alcalde escriu:

I també:

«El mes vinent
posarem a concurs
l’esperada piscina
coberta municipal,
que es farà als
Jardins de Santa
Clara.»

> Comencen les obres

de millora del passeig
marítim de l’Estartit.

>La Fira de Sant Andreu
arriba amb un atapeït
programa d’actes.d’actes

Ajuntament de
Torroella de Montgrí
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Editorial
Aquest mandat hem apostat fort des
de l'Ajuntament per potenciar l'esport
de base i millorar les instal·lacions:
hem posat gespa artificial, hem
remodelat els serveis del camp de
futbol i, també, hem canviant el
parquet del pavelló. Tot plegat,
donant un suport actiu a les entitats i
esportistes locals perquè puguin fer
allò que més els agrada.
En el nostre pla de treball, una de les
fites que ens havíem proposat,
conscients, però, que es tractava
d'una obra d'envergadura, era la
construcció d'una piscina municipal
coberta. Era una demanda social
d'una majoria àmplia de la població i
volíem donar-li resposta, convençuts
que és un equipament necessari. Són
moltes les persones que ho demanen,
des de l'esportista a l’aficionat, fins a
aquells que requereixen una
recuperació per alguna patologia.
Em plau anunciar-vos que aquesta
nova instal·lació serà ben aviat una
realitat. Des de l'equip de govern hem
anat treballant en silenci i amb
discreció. Amb molta modèstia, però
també amb molt convenciment. Ens
hem assessorat convenientment, hem
analitzat les possibilitats d'afrontar
econòmicament l'obra, hem anat a
buscar finançament extern i hem
reflexionat serenament sobre les
característiques que ha de tenir i
sobre quin és el millor emplaçament.
En aquests moments disposem d'un
avantprojecte que servirà per
contractar, a finals d'any, la redacció
del projecte executiu, les obres i la
gestió. Tindreu l'oportunitat de
conèixer la proposta a l'stand que
l'Ajuntament tindrà a la Fira. Hem
pensat que el seu emplaçament idoni
seria als Jardins de Santa Clara. És un
lloc de fàcil accés, ben comunicat i
amb amplis espais d'estacionament.
Veureu, a més, que la instal·lació s’ha
concebut com un veritable complex
esportiu, que tindrà dues piscines,
una gran sala de musculació, dues
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Carles Negre i Clos
Alcalde

«La piscina
municipal era una
reivindicació d’un
ampli sector de la
població i l’any
vinent començaran
les obres perquè
ben aviat en
puguem gaudir.»
per activitas dirigides, una per a
spinning i dues de pàdel.
Esperem que la proposta inicial us
agradi. Serà molt moderna, estarà
perfectament integrada a l'entorn i
tindrà com a referent visual el
Montgrí. Volem que digueu la vostra i
us volem fer partíceps d'un projecte
tan important. Estic convençut que
serà un referent del muncipi, que
consolidarà la nostra capitalitat al
Baix Ter i es convertirà en un punt de
trobada al servei de la salut i la
convivència.
Alliberament de tortugues
En un altra ordre de coses, us vull
explicar, també, que el passat 25
d'octubre vam deixar anar a la bassa
de cria de la depuradora de Torroella
20 exemplars de tortuga d'estany,
una espècie autòctona que havia
desaparegut com a conseqüència del
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retrocés de les zones humides al Baix
Ter. El seu retorn al seu hàbitat
natural serà ben aviat una realitat
gràcies al segon projecte Life Nature
de la Unió Europea que es
desenvolupa al nostre municipi. El
primer va servir per restaurar les
llacunes costaneres del Ter Vell i la
Pletera, mentre que aquest segon té
un àmbit més gran, també inclou
Pals, i té com a objectiu la
recuperació de les poblacions de les
diferents espècies d'amfibis i de la
tortuga d'estany, mitjançant la
recuperació dels seus hàbitats: els
aiguamolls d'aigua dolça d'inundació
temporània o permanent.
L'arribada dels primers exemplars a
casa nostra vam voler que tingués un
marcat caràcter festiu i pedagògic.
Per aquest motiu, l'alliberament va
comptar amb la presència de 234
nens i nenes de primària de Torroella,
l'Estartit i Pals. Va ser un acte
entranyable, on els més petits van
veure de prop aquests bonics
animals, i van conèixer les seves
característiques. De ben segur, que a
partir d'ara, tots ells miraran el nostre
entorn natural amb altres ulls i es
sensibilitzaran més de la seva
fragilitat.
Amb l'alliberament es comencen a
visualitzar el primers resultats
d'aquest ambiciós projecte, que es va
posar en marxa el 2005 i finalitzarà el
2008. Es tracta d'una actuació que
servirà per restituir el paisatge
tradicional del Baix Ter.
El paisatge és un dels atractius més
importants del nostre municipi i, per
això, des de l'Ajuntament som
especialment sensibles amb la seva
protecció.
Us vull demanar, a més, la vostra
màxima col·laboració en el perquè
tots plegats hem de ser respectuosos
i evitar pràctiques de risc que posin
en perill el nostre ecosistema.
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Equipaments

El mes vinent es posarà a concurs el
projecte, la construcció i la gestió de
la piscina municipal coberta

L'area d’instal.lacions s'ubicarà a la planta soterrada i
tindrà tots els elements necessaris per al bon funcionament de l'edifici. Altrament, i llindant amb les pistes
de pàdel, aquest soterrani tindrà un accés rodat amb
una rampa que dóna al carrer.

> L’Ajuntament ja disposa d’un avantprojecte
de la tan reivindicada piscina municipal
coberta, que estarà situada als Jardins de
Santa Clara. El mes vinent es posarà a concurs
la redacció del projecte executiu, les obres i la
gestió de la instal·lació.

El complex esportiu vol relacionar-se amb la zona
verda col·lindant, amb el Montgrí i el castell. Així, l'àrea de platja de piscina s'obre cap a aquests dos ele-

El nou equipament s’ha concebut com
un veritable complex esportiu, molt
modern i perfectament integrat en l’entorn. Disposarà de dues piscines climatitzades, una de gra, que farà 25x12,5 m i
tindrà una fondària mitjana d’1,35 m i
una de petita de 10x5 m i una fondària
mitjana de 90 cm.
Tindrà dos vestidors d'abonats i quatre
vestidors per a grups escolars, dependències de monitors, bany de vapor, magatzem platja, vestidor de família i infermeria, entre d’altres.
Aquest espai central estarà complementat amb una gran sala de musculació,
dues sales mitjanes d'activitas dirigides,
una sala més petita per a activitats específiques (spinning), situades en una planta superior.

Vista interior de l’espai de piscines, des del qual es tindrà
una bonica panoràmica del massís del Montgrí.

ments. L'orientació d'aquestes dues visuals és la nord,
així es crea un pati orientat est-oest, per garantir la
il·luminació, tant de la piscina, com dels vestidors.

En la zona d'accessos hi haurà les dependències d'administració de la instal·lació i un servei mèdic, així com
l'accés a dues pistes de pàdel annexionades a l'edifici
principal.

Tot plegat, doncs, convertirà aquest equipament en
un referent esportiu i social del nostre municipi i del
Baix Ter.

Projecció exterior de la façana nord del complexe esportiu i piscina municipal coberta.
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Promoció turística

Platges

L’èxit de les Jornades gastronòmiques «La
Poma a la cuina», garanteix la continuïtat

Comencen les obres de millora del
passeig marítim de l’Estartit

> La bona acollida que ha tingut la primera edició de
les jornades gastronòmiques dedicades a la poma, tant
pel que fa a comensals com a restauradors participants,
fa plantejar el seu reforç per a la temporada vinent. Les
jornades es van desenvolupar del 7 al 15 d’octubre i hi
ha van participar els restaurants Dalfó, La Gaviota,
Mont-pla, Robert, Jocs, Picasso i Quatre Pebres. Han
estat promogudes per l’Estació Nàutica l’Estartit-Illes
Medes, amb col·laboració amb l’Ajuntament. Per a
l’any vinent es preveu ampliar-ne el nombre de dies i
potenciar la implicació dels productors.

> El mes d'octubre van començar les obres de la primera fase de millora del passeig marítim de l'Estartit.
Aquesta actuació, que porta a terme Ports de la
Generalitat, servirà per fer arribar el passeig fins a l'espigó del port. Els treballs serviran per potenciar la façana
marítima com espai prioritari per als vianants. Les obres
comportaran una reordenació de la zona on hi havia l'aparcament de vehicles. Es faran dues àmplies voreres, a
banda i banda del sector, el nou tram s'ajardinarà amb
palmeres i s'equiparà amb mobiliari urbà, nou enllumenat i nous jocs infantils.

Medi Ambient

Sanitat

El nou servei municipal captura prop de
1.000 coloms en 8 mesos
> Les captures controlades estan ajudant a
regular la sobrepoblació de coloms i les
molèsties que ocasionen.
> El nou servei municipal que s’ha creat per controlar
la població de coloms al nucli antic de Torroella ha captaurat 981 exemplars en els 8 primers mesos de funcionament. Aquesta és una xifra prou important, que s’anirà incrementant exponencialment, donat que és ara
quan comença l’època de màxima concentració. Entre
les dues gàbies que hi ha instal·lades —a Casa Pastor i
al Cinema— se n’han capturat 809. La resta provenen
de captures puntuals fetes per una empresa especialitzada atenent peticions de particulars. El setembre i
octubre és quan més coloms s’han capturat (a la gàbia
del Cinena 170 i 133). Aquesta xifra constrasta amb el
34 del mes de juliol. La sobrepoblació de coloms ocasiona greus problemes en equipaments públics i domicilis
particulars. Si teniu algun problema amb aquestes aus,
podeu posar-vos en contacte amb l’Ajuntament i una
empresa especialitzada us farà un estudi gratuït per
determinar la millor solució.

La instal·lació es troba fora de servei des de fa anys i
compatibilitzarà usos municipals amb el de seu del parc natural.

La depuradora vella de l’Estartit serà la
seu central del futur parc natural
> El Ple municipal va acordar el mes d’octubre la cessió de
la depuradora vella de l’Estartit a la Generalitat. L’objectiu és
que es converteixi en la futura seu central del parc Natural
Montgrí, Medes i Aiguamolls del Baix Ter. Aquest equipament es troba fora de servei des de fa ja uns quants anys.
El futur edifici, però, tindrà un ús compartit amb
l’Ajuntament.
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Medi Ambient

La tortuga mediterrània torna a casa
> El dimecres 25 d'octubre vam alliberar 20
exemplars de tortugues d'estany a la bassa de
cria que hem construït al costat de la
depuradora de Torroella. La reintroducció
d'aquesta espècie és una de les actuacions del
projecte Life Emyster, que s'està
desenvolupant als aiguamolls del Baix Ter.
> Les tortugues alliberades descendeixen dels exemplars d'Emys orbicularis que es van capturar als aiguamolls del Baix Ter el 1992 i que han estat cuidades
durant aquest temps en el Centre de Reproducció de
Tortugues (CRT) de l'Albera.

L’alcalde, Carles Negre, seguint les explicacions d’un
dels responsables del Centre de Recuperació de la
Tortuga (CRT) de l’Albera.

L'alliberament va tenir un marcat caràcter festiu i pedagògic, ja que per portar-lo a terme es va comptar amb
l'assistència de 234 alumnes de primària de les escoles
de Torroella, l'Estartit i Pals, municipi que també participa en el projecte. Amb aquesta acció els més petits van
tenir un participació activa, i van conèixer de prop com
és aquesta espècie gràcies a les explicacions del tècnics
del CRT de l'Albera i dels monitors de l'Escola Taller les
Gavarres. Properament s'alliberaran més exemplars a la
mateixa bassa, on hivernara. A la primavera vinent es
deixaran anar les primeres tortugues als espais oberts
del Baix Ter que s'estan recuperant.

nundació temporània o permanent. Representa la continuació del primer Life que es va desenvolupar entre
els anys 1999 i 2003 i que va servir per restaurar les llacunes costaneres del Ter Vell i la Pletera.
Algunes de les actuacions programades són:
- La recuperació de les closes i dels terrenys d’inundació
temporània
- La restauració de les basses d’en Coll i el seu entorn,
actualment format per camps d’arròs.

El projecte Life Emyster està promogut pel nostre
Ajuntament, conjuntament amb el de Pals, i compta
amb el finançament de la Unió Europea, Medi Ambient,
i la Fundació Territori i Paisatge. Té com a objectiu la
recuperació de les poblacions de les diferents espècies
d'amfibis i de la tortuga d'estany, mitjançant la recuperació dels seus hàbitats: els aiguamolls d'aigua dolça d'i-

- La recuperació del bosc de ribera i de les basses associades i la posterior reintroducció de la tortuga d’estany.
- La retirada d’exemplars de tortugues d’espècies introduïdes, com les tortugues de florida.

Els alumnes van tenir un paper actiu en l’alliberament. A la dreta, la bassa de cria que s’ha construït al costat de la depuradora.
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613a Fira de Sant Andreu

Joventut i Cultura

La Fira de Sant Andreu arriba amb un
atapeït programa d’actes
> La 613a Fira de Sant Andreu arriba amb un atapeït programa que combina les arrels d'una autèntica fira comercial i
agrícola, amb d'altres activitats més innovadores i lúdiques.
Tot plegat, amb l'objectiu de configurar una oferta àmplia que
confirma la seva revitalització.
La carpa comercial, amb més de 2.000 m2 i 60 expositors, es
podrà visitar durant tot el cap de setmana de les 10 h a les 21
h. Paral·lelament, la mostra es completarà amb la presència al
passeig Catalunya del mercat artesà i de l'exposició de maquinària agrícola al passeig Vicenç Bou.
Al voltant d'aquest vessant expositiu i comercial, s'han programat nombroses activitats lúdiques, en les quals les entitats del
municipi i el sector comercial hi tenen un paper molt rellevant.

Casa Pastors, casal d’entitats
> Aquest divendres, 24 de novembre a les 20 h,
es farà una jornada de portes obertes a la
remodelada casa Pastors, que s’ha reconvertit en
el reivindicat casal d’entitats del nostre municipi.

II Mostra d'entitats
Se celebrarà dissabte durant tot el dia a la plaça de la Vila.
Permet a l'associacionisme local presentar les seves activitats,
captar nous membres i fomentar la relació entre les entitats.

En aquest equipament les associacions combinaran
espais propis amb d'altres de compartits, com la sala de
reunions, la de conferències o la de tallers. El casal afavorirà l'autonomia, l'autosuficiència i el creixement de
les associacions, i contribuirà a reforçar la interrelació
entre elles. També s'oferirà assessorament tècnic i es
millorarà la difusió de les seves activitats. Amb aquesta
remodelació l’Ajuntament ha volgut donar resposta a la
demanda del teixit associatiu. La manca d’un espai en
condicions ha significat per a moltes entitats haver de
sacrificar part dels seus recursos al manteniment i al lloguer d'un espai propi, limitant, en certa manera, la
capacitat de generar activitat..

Expofil Sant Andreu
La prestigiosa mostra Expofil Sant Andreu, es farà del 20 al 30
de novembre a l'auditori de Can Quintana i està organitzada
per l'Associació Filatèlica i Numismàtica de Torroella. Aquest
any, l'estrella serà, sens dubte, el recent presentat segell on es
reprodueix el Castell del Montgrí.
La Fira en el record ens apropa als Americanus
En aquesta ocasió la proposta girarà a l'entorn del patrimoni
dels Americanus. S'ha dissenyat un recorregut que té com a
eix el fet migratori i les petjades que han deixat a Torroella tots
aquells que durant la segona meitat del s. XIX i la primera del
XX van anar al continent americà a la recerca de fortuna

Promoció turística

XV Concurs de gossos d'atura
Aquesta prova és de les més prestigioses del calendari anual
ja que es tracta d'un campionat de campions, on només hi
poden participar els pastors i gossos amb millor palmarès de
la temporada. Tindrà lloc el diumenge al camp municipal d'esports de l'Estartit, a partir de les 11 h.
Inauguració del momument als donants de sang
Ha estat concebut pel polifacètic Joan Fuster i s’inaugurarà
dissabte a les 12.30 h. Amb aquest monument l’Ajuntament
vol reconèixer la generositat dels donants del nostre municipi.

Imatge de
l’stand del
MIMA a la
prestigiosa fira
francesa de
submarinisme
d’Antibes.

Promocionem el MIMA 2007

Durant tot el cap de setmana hi haurà també la ja coneguda
Festa del cavall i carruatges, amb exhibicions d'arrossegament
de troncs, doma en llibertat i passejades amb carruatges pels
carrers de la Vila.

> L’Ajuntament ha promocionat el festival Medes,
imatge i medi ambient (MIMA) a les fires d’Antibes i al
BCN Dive, que es fa en el marc del Saló Nàutic. La presència en aquestes fires és molt important per donar a
conèixer la nostra oferta a un públic especialitzat.

D’altra banda, L'àrea de Cultura ha preparat durant tot el cap
de setmana un programa variat d'activitats culturals amb
espectacles infantils, actuacions musicals, cercavila de gegants
i grallers, que contribuiran a reforçar el caràcter festiu d'aquests dies.
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centre cultural
de la Mediterrània

III Jornades Ernest Lluch

Exposició
«El Montgrí, ara fa 300.000 anys»
Inauguració: 16 de desembre

Les III Jornades Ernest Lluch es varen celebrar el dia 7
d'octubre sota el títol El valor de l'educació. Hi van participar 80 persones i la trobada va servir per recollir propostes molt interessants entenent l'educació com un
procés en el qual intervé tota la societat.

Aquesta exposició, ens convida a endinsar-vos en una
aventura que s'inicia a l'origen de la terra ara fa uns
4.500 milions d'anys i que ens situarà 300.000 anys
enrera. En aquest moment es produeix una de les primeres ocupacions humanes més antigues de Catalunya,
al massís del Montgrí i, concretament, a les coves del
cau del Duc de Torroella i al cau del Duc d'Ullà.
Ens submergirem a un any
en la vida d'aquells grups
humans, des de la seva arribada a la tardor fins a la
seva partida a l'estiu.

Moltes persones
van poder
conèixer de
primera mà
quines són les
nostres activitats.

L'exposició també ens convida a plantejar-nos com ens
relacionem avui amb el
territori. Sóm capaços de
combinar el progrés amb el
respecte al medi? Ens hem
fet finalment humans?

Can Quintana, a la Fira Mediterrània de Manresa
Can Quintana va ser present amb un stand propi a la IX
Fira Mediterrània. Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional,
que es va celebrar els dies 3, 4 i 5 de novembre a
Manresa. Es tracta d’un mercat multidisciplinar de
noves creacions artístiques inspirades en els trets culturals propis de Catalunya i la zona de la Mediterrània.

Pic del Montgrí

L’ENQUESTA
> L'Ajuntament ha posat en marxa una xarxa WIFI (Internet
sense fils). A quin d'aquests aspectes dones més importància?
- Al preu
30,8 %
- A la velocitat
21,2%

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

- A la cobertura
29,3 %

>Fil directe amb l’alcalde
>Fòrum

- Al manteniment de la xarxa

>Bústia de suggeriments

www.torroella.org

>Tauler d’anuncis
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MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES
El WIFI? Què és això?
El WIFI és una xarxa inal.làmbrica municipal que permet connectar-se a Internet a un preu molt competitiu.
Quina cobertura té?
Els nuclis urbans de Torroella i l'Estartit tenen una cobertura
del 90%, i actualment s'està ampliant la instal·lació a les
urbanitzacions Torre Gran i Torre Vella. Per tenir cobertura cal
tenir visió directe des de casa vostra al campanar de l'Església
de Torroella o a l'Hotel Panorama a l'Estartit.
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Obertura de portes del
Casal d'Entitats i inauguració de
l'exposició permanent de l'escultor
torroellenc Josep Mundet

Casa Pastors
Divendres, 24 de novembre
a les 20 h

Què necessito per connectar-m'hi?
Un ordinador, un aparell receptor que s'ha d'instal·lar al teulat de casa vostra i el cablejat necessari de l'ordinador a l'aparell receptor.
Qui instal·la els aparells receptors?

Serveis municipals
Ajuntament

- Magda Prats Informàtica (c. Roser, 6 / 972 76 10 15)
- Informàtica i Molt Més (Av. Lluís Companys, 46 / 972 75 90 24)

Centre de Serveis de l'Estartit

Els seus professional us poden ajudar, també, a comprovar la
recepció del senyal a casa vostra.

Oficina de Turisme

A quina velocitat funciona?
La velocitat de connexió és de 256 kbps.

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

Què podré fer amb aquesta connexió?
Navegar per Internet, rebre i enviar correus electrònics, etc.
L'Ajuntament, per tal d’agilitar la navegació bàsica a
Internet, disposa d'un sistema que prioritza la navegació dels
usuaris a la descàrrega d'arxius, és a dir, a baixar-se música,
pel·lícules, etc. Per tant, aquells usuaris que vulguin una connexió a Internet per baixar-se música i pel·lícules els recomanem que es donin d'alta a un servei d'ADSL.
I quan costa?
El 2006 la connexió és gratuïta i a partir de gener es cobrarà 6 al mes. Cal comptar també el cost de l'aparell receptor (180 + IVA) i la instal·lació, en el cas que es requereixi
aquest servei. Existeix la possibilitat de pagament fraccionat
per aquelles famílies que així ho desitgin.
Quantes famílies hi ha connectades a la xarxa WIFI?
Des del 15 de setembre s'han apuntat més de 100 famílies.
Si m'interessa, què he de fer?
Omplir una instància que es pot trobar a la pàgina web de
l'Ajuntament o bé a les oficines de l'Ajuntament o del Consell
Municipal de l'Estartit. A l'Ajuntament us donaran un nom
d'usuari i contrasenya que ja us permetrà accedir a la xarxa.
Nomes us quedarà fer la instal·lació de l’aparell receptor.
Més informació
ww.torroella.org o bé trucar al 972 75 81 12. (Extensió 6)
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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
Llar d’infants Petit Montgrí

972
972
972
972
972
972
972
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76
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72
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51
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80
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Equipaments culturals
Biblioteca de l'Estartit
Biblioteca de Torroella
Cinema Montgrí
Centre Cultural Can Quintana

Amb la col·laboració de:
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