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La piscina municipal coberta
serà una realitat el segon
semestre del 2008

L’alcalde escriu:
«La construcció de
la piscina coberta
ens permetrà fer un
salt qualitatiu pel
que fa a
equipaments
esportius.»

I també:
> Els plens municipals

es faran a l’auditori
de Can Quintana.

>L’Ajuntament
fomentarà la salut al
municipi.

Ajuntament de
Torroella de Montgrí
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Editorial
Encentem un nou any. Enrere hem
deixat ja les festes de Nadal i Reis,
que al nostre municipi s'han viscut
intensament, gràcies a l'ampli
ventall d'actes que es van
programar. D'entre tots ells, destaca
l'exitosa cavalcada reial, plena de
novetats i seguida de forma
multitudinària; la celebració, per
segon any consecutiu, de la
recuperada Festa de l'Home dels
Nassos o el Parc Infantil de Nadal
(PIN) que va organitzar l'ACTM.
Aquestes festes representen un
punt d'inflexió en el calendari local,
que conviden al retrobament amb
familiars i amics. Espero,
sincerament, que les hagueu gaudit
plenament.
L'any que acabem d'encetar estarà
marcat, en l'àmbit de la política
local, per les eleccions municipals
del maig. Gairebé sense adonar-nos
estem arribant a la fi d'aquest
apassionant mandat que encetàvem
de manera molt il·lusionada el 14
de juny de 2003 amb la constitució
del nou consistori. Amb la majoria
derivada dels comicis, es va poder
formar un nou govern que
representava l'inici d'una nova etapa
al nostre Ajuntament. CiU i LEI vam
formalitzar un acord amb el
propòsit de donar al nostre
municipi un impuls en un moment
clau per al nostre futur col·lectiu.
Passats aquests 4 anys, puc afirmar
que el pacte ha portat coses molt
positives. En general, l'estabilitat ha
presidit l'ambient polític i el gran
volum de feina feta ens fa estar
molt satisfets. No vull fer en aquest
moment un balanç de mandat,
però he cregut oportú compartir
aquesta reflexió ara que encarem la
recta final. Temps tindrem d'ara en
endavant d'explicar-vos què hem fet
perquè pugueu valorar-ho vosaltres
mateixos.
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Carles Negre i Clos
Alcalde

«L’any que hem
començat estarà
marcat per les
eleccions
municipals.
Demano joc net a
tots els partits, per
la bona imatge del
nostre municipi.»

Els propers mesos l'activitat política
local s'animarà molt. Les diferents
forces polítiques destinaran molts
esforços a fer arribar a tota la
població els seus programes i a
projectar la imatge dels seus
candidats.
A tots els grups vull demanar
respecte i joc net, perquè la dignitat
i la bona imatge del nostre municipi
— que hem construït entre tots
durant molts anys— està per
damunt dels interessos de qualsevol
partit. Espero que així sigui.
Piscina coberta
Deixant de banda aquestes
reflexions introductòries, voldria ara
parlar-vos de la més recent
actualitat. El mes de novembre vam
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anunciar públicament, que després
d'un llarg, discret i tenaç treball,
estàvem en disposició d'iniciar els
tràmits per a la construcció de la
futura piscina municipal coberta.
Doncs bé, seguint el calendari
previst, el 29 de desembre vam
aprovar la contractació per a la
redacció del projecte constructiu,
l'obra i la gestió del nou
equipament. D’acord amb el
calendari previst, el mes de maig
podrien començar les obres i el
segon semestre del 2008 ja es
podria utilitzar l’equipament.
Obres al pont
Un dels temes que més ha donat
de parlar aquests mesos ha estat el
de les obres de consolidació de
l'estructura del pont del Ter que,
com us hem informat, tenia greus
problemes estructurals ocasionats
pel desgast dels pilars , cosa que
feia imprescindible intervenir-hi
urgentment.
Com ja vaig traslladar a tota la
població per mitjà d'una carta
abans de Nadal, les molèsties
derivades d'aquesta obra van
obligar l'Ajuntament a demanar a
Carreteres un seguit de mesures per
disminuir la seva incidència. Entre
aquestes, ja en el seu moment es va
demanar que l'empresa treballés de
nit. Després de molt insistir-hi, el
desembre es va fer la prova durant
uns dies i, finalment, la mesura es
va allargar tot el mes de gener.
Amb això s'ha aconseguit reduir les
molèsties durant el dia i avançar
l'acabament de l'obra, que està
previst per al març. Us demano un
cop més un xic de paciència,
conscient que un cop estigui
acabada l'obra, la renovada imatge
del pont ens omplirà d'orgull a tots
els torroellencs i torroellenques.
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Equipaments

complex esportiu que tindrà dues piscines —una de
gran (25 x 12,5 m) i una de petita (10 x 5 m) d'ús
lúdic—-, una gran sala de musculació, dues sales per a
activitats dirigides, una per a spinning i dues de pàdel,
entre d'altres serveis.

La piscina municipal coberta
serà una realitat el segon
semestre del 2008
L'Ajuntament ja ha donat el tret de sortida
formal al projecte de construcció del futur
complex esportiu que inclourà la piscina
municipal coberta. Estarà ubicada als jardins
de Santa Clara

Aquest era un equipament àmpliament reivindicat i
esperat per la població. Abans d’iniciar el procés previ a
la seva realització, l’equip de govern va estar fent una
important tasca de planificació i anàlisi de diferents
models de piscina i de gestió. Per fer aquesta feina es
van visitar diferents instal·lacions. Es pretén que el complex sigui modern, innovador i integrat en l’entorn.

> El Ple va aprovar el 29 de desembre l'expedient de
contractació per a la redacció del projecte constructiu,
la construcció i l'explotació d'una piscina municipal als jardins de Santa Clara de Torroella,
incloent la totalitat dels treballs, les activitats i
l'assistència tècnica que siguin necessaris per al
funcionament de les instal·lacions esportives.
Paral·lelament, es va aprovar iniciar el concurs
per a la seva adjudicació.
A partir d'ara les empreses interessades a construir i gestionar l'equipament poden presentar
les seves propostes i el mes de març hi ha previst fer l'adjudicació. La previsió és que el mes
de maig puguin començar els treballs, que tindran un termini d'execució d'aproximadament
un any, amb la qual cosa per al segon semestre del 2008 ja podrà entrar en funcionament.
La piscina estarà situada a la zona d'equipaments dels
jardins de Santa Clara i s'ha concebut com un veritable

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

Via pública

Les obres del pont entren a la recta final i s’acabaran el mes de març
> La Direcció General de Carreteres de la Generalitat ha
confirmat que les obres del pont de Torroella estan molt
avançades i ja han entrat a la recta final. Segons se’ns
ha traslladat, els treballs s’enllestiran el mes de març, un
cop ja s’ha completat la fase més complexa de l’obra,
que ha estat la realització del que tècnicament s’anomena micropilotatges.

pel pas del temps. Ara s’utilitza un formigó que segueix
uns estrictes i rigorosos controls de qualitat i resistència.

Mitjançant aquesta operació, els operaris han introduït
formigó nou a l’interior de l’estructura dels pilars, per
tal de crear una nova estructura que subsani les greus
deficiències que hi havia.

Per tal de minimitzar la incidència al trànsit,
l’Ajuntament va demanar a la Generalitat que obligués
l’empresa a treballar a les nits. Durant una bona part de
desembre es va fer així i, donat el bon resultat, aquest
mes de gener també s’han concentrat el gruix de les feines entre les 10 de la nit i les 6 de la matinada, horari
en què el pont ha restat tancat. Això, afegit a la manca
de pluges d’aquest desembre i gener, ha permès que les
obres avancin a molt bon ritme.

El reforçament dels pilars s’havia convertit en una
actuació de màxima urgència donat l’estat en què es
trobaven els pilars com a conseqüència de la baixa qualitat que tenia el material utilitzat i el desgast ocasionat

Un cop acabin, el pont haurà guanyat en seguretat tant
estructural com per al pas de vehicles, vianants i bicicletes. A més, el nostre municipi gaudirà d’una entrada
totalment renovada i embellida.
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Urbanisme

Societat

Serveis

L’Ajuntament s’adequa a
la normativa de protecció de dades personals
>El nostre Ajuntament ha iniciat

Muntanya del Molinet
L’Ajuntament ha aconseguit el
compromís de l’Estat de finançar
amb 1 milió d’euros la tercera fase
del projecte de consolidació de la
muntanya de l’Estartit. El projecte
puja a 2 milions d’euros i permetrà
reobrir el passeig del Molinet.
L’alcalde, Carles Negre, ha intensificat els contactes amb la Generalitat
i la Diputació per aconseguir la
resta del finançament.

El concurs de gossos, a TV3
TV3 va emetre el 26 de desembre i
l’1 de gener va emetre la darrera
edició del concurs de gossos
d’Atura de Torroella. El programa,
va tenir una audiència molt bona i
la
cadena
ha
felicitat
a
l’Ajuntament per l’esforç destinat
en la posada en escena i pel nivell
de la prova. Aquesta és una acció
de gran interès per a la promoció
de la imatge del nostre municipi.

un procés per adaptar-se a la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Per aquest motiu, el
mes de desembre el Ple va aprovar
amb caràcter inicial la creació dels
fitxers amb dades de caràcter personal que són titularitat de
l’Ajuntament, la denominació i
altres
referències
bàsiques.
D’aquesta manera, l'Ajuntament
adoptarà les mesures tècniques, de
gestió i organitzatives necessàries
per tal de garantir la confidencialitat, la seguretat i la integritat de les
dades, així com l'exercici efectiu dels
drets per part de les persones afectades. Per a l'exercici dels seus drets
d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, els afectats podran adreçar-se a l'Ajuntament de Torroella
de Montgrí mitjançant instància
adreçada a l'Alcalde.

Joventut i Cultura

Projecte Life Emyster

El Casal d’entitats arrenca amb força

Plantes invasores al Baix Ter

> El 24 de novembre vam inaugurar el Casal d’Entitats
de Casa Pastors, un equipament molt reivindicat per
donar resposta al nostre teixit associatiu. A dia d'avui ja
hi ha més d'una desena d'entitats que han demanat
poder ocupar un dels despatxos. A més també tenim
entitats que ja han començat a utilitzar els espais de la
sala d'assamblees, la sala tallers o bé l'auditori. A partir
d’ara es treballarà en la seva dinamització, l’establiment
d’un model de gestió intern i millorar els serveis.

> Tècnics de la UdG estan elaborant un cens de les
plantes invasores que hi ha a la zona del Baix Ter que és
objecte del projecte Life Emyster. El plomall (a la foto)
és una de les més esteses. Amb posterioritat es farà un
pla d’actuació per retirar-les i deixar el medi lliure per a
les plantes autòctones. D’altra banda, El 21 de desembre es va enllestir la plantació de 100 tamarius i 100
freixes al sector de les basses que s'han recuperat a la
zona del Mas Pinell, per recuperar el bosc de ribera.
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Casa de la vila

Via pública

Posem noms als nous carrers del
polígon industrial
> El Ple va aprovar el 10 de gener la nomenclatura dels
nous carrers del polígon, que estaran lligats al desenvolupament de l'activitat industrial i empresarial del nostre municipi. D'aquesta manera s'han volgut relacionar
els noms dels carrers amb l'activitat que s'hi portarà a
terme i, també, ajudar a valorar la indústria, ja que a
Torroella trobem exemples d'empreses capdavanteres
en aquest sector. Els noms escollits han estat: avinguda
del Progrés pel que fa referència al carrer principal, el
qual adoptarà forma d'avinguda), i carrers de la
Indústria, de l'Electricitat, de les Drassanes, de l'Energia,
del Transport i de la Impremta.

Nou escenari per al Ple municipal
> L'auditori de Can Quintana és des de gener el nou
espai on es desenvoluparan el plens. El canvi s'ha hagut
de realitzar per les limitacions d'espai de l'actual sala de
la casa de la vila en previsió que el proper mandat el
nombre de regidors del nostre consistori passarà dels
13 actuals, als 17. Aquest augment està motivat perquè
hem superat els 10.000 habitants censats, xifra a partir
de la qual la legislació determina aquesta xifra.

Noves tecnologies

Prorroguem el període de connexió
gratuïta a la xarxa WIFI municipal
>L'Ajuntament ha decidit ampliar el període de proves
de la xarxa WIFI municipal durant el primer semestre de
2007. Per tant, la quota mensual WIFI, que és de 6
euros al mes, serà gratuïta fins el mes de juliol de 2007.
La xarxa sense fils municipal va entrar en funcionament
el setembre de 2006 i ja compta amb més de 120 famílies connectades. Abans de finalitzar l'any es va ampliar
la xarxa WIFI per donar cobertura a les urbanitzacions
Torre Gran i Torre Vella, amb una nova antena a la
masia Torre Gran. També s'instal·laràt un parallamps al
campanar de l'Església de Torroella, que en protegirà els
equips instal·lats.

La sala de plens constitueix el recinte on s'ubica la sobirania popular en l'àmbit local. Aquesta circumstància
obliga que se li doni la major rellevància institucional, i
per aquesta raó el marc de l'auditori de Can Quintana
és el lloc més adequat. D'altra banda, també es feia
imprescindible poder disposar de l'espai de l'antiga Sala
de Plens per poder ampliar els Serveis Tècnics
Municipals i dotar-los d'una millor infraestructura que
ajudi a millorar la seves activitats i l'atenció al ciutadà.
Societat

El nostre municipi s’adhereix a la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables
L’Ajuntament vol desenvolupar programes per fomentar hàbits saludables i millorar l’atenció
sanitària a la població.
> L'equip de govern promourà l’elaboració d’un pla per
al desenvolupament de la salut municipal en el qual s'analitzaran tots els factors que influeixen sobre la salut
dels torroellencs i torroellenques.

blertes en el projecte Ciutats Saludables de
l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Entre d'altres
coses es pretén l'eliminació progressiva de les desigualtats en relació amb la promoció de la salut i l'atenció
sanitària.

Amb aquest estudi s’obtindrà un diagnòstic de la salut
del municipi i es podran elaborar programes dirigits a la
promoció i protecció de la salut i al benestar de tots els
ciutadans (promoció d'hàbits saludables, control i prevenció de malalties cròniques de l'adult, control de
malalties degeneratives i tumorals, atenció i seguiment
de malalts mentals i drogodependents, entre d' altres).

Per aquest motiu, i amb la voluntat de desenvolupar els
seus principis, el Ple ha aprovat adherir-se a la Xarxa
Espanyola de Ciutats Saludables. Aquest organisme ens
permetrà disposar d’un instrument de coordinació
entre els diferents municipis, per intercanviar informació, experiències i coneixements, i per treballar de
manera mancomunada. A les comarques gironines som
el primer municipi que s’hi adhereix.

Aquests propòsits coincideixen amb les directrius esta-

A J U N T A M E N T

D E

T O R R O E L L A

5

D E

M O N T G R Í - L ’ E S T A R T I T

Societat

Societat

56.250 euros en ajuts a projectes
de desenvolupament al Tercer Món
> L'Ajuntament destinarà 56.250 euros del pressupost
del 2006 a 7 projectes de cooperació internacional en
països del Tercer Món o en vies de desenvolupament de
l'Àfrica i Amèrica del Sud. Els projectes han estat proposats pel Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.
1.- Programa de desenvolupament integral de la
regió de Basse Gàmbia. La subvenció es destinarà a
la construcció d'un centre de formació per a joves.

Més de 400 persones participen en la I
Festa d’Homenatge a la Gent Gran

Entitat responsable: Ajuntament de Blanes
Aportació: 7.061,90 euros

> El diumenge 3 de desembre es va celebrar la I Festa
d’Homenatge a la Gent Gran del municipi. L’Ajuntament ha
volgut instituir-la amb la voluntat que sigui un acte sincer
d'agraïment i d'estima, que serveixi per reivindicar tot el que
la gent gran ha fet i continuarà fent pel nostre municipi. La
festa va ser tot un èxit i va comptar amb l’assistència de
prop de 400 persones. Va començar al matí amb un ofici
solemne a l’església de Sant Genís. A les 14 h es va fer un
dinar al pavelló firal on la setmana anterior s’havia fet la
Fira. En acabar l’àpat, es van lliurar guardons als major de
85 anys. Aquest va ser un dels moments més emotius. La
festa va continuar amb un cafè concert i es va cloure amb
un animat ball de tarda amb la Principal de la Bisbal.
L’alcalde, Carles Negre, va destacar en el seu parlament que
aquest era un dia molt important i que es tractava d’un acte
que li feia molta il·lusió veure concretat. Va destacar, entre
altres coses, la capacitat d’esforç i de generositat de la gent
gran com a exemple per a les generacions més joves.

2.- Projecte de promoció i educació en salut familiar i comunitària a Bolívia (província Tarija)
Entitat responsable: Creu Roja de Girona
Aportació: 8.000,00 euros
3.- Adquisició i distribució de material escolar per
als campaments de refugiats saharauís
Entitat responsable: Fons Català de Cooperació
Aportació: 10.000,00 euros
4.- Millora de les condicions de vida i de formació
professional de nois i noies de barris pobres de
Kabul. Afganistan
Entitat responsable: Fons Català de Cooperació
Aportació: 10.000,00 euros

Renovació del DNI al
nostre municipi

5.- Construcció d'una llar d'infants i una aula de
dones a Erfoud (Marroc)
Entitat responsable: Fons Català de Cooperació
Aportació: 10.538,10 euros

L’Ajuntament ha arribat a un acord amb la
Comissaria de Girona per tal que els tràmits per obtenir el carnet d’identitat es puguin fer al nostre municipi, sense necessitat de desplaçar-se a Girona

6.- Campanya d'alfabetització a Nicaragua
Entitat responsable: Fons Català de Cooperació
Aportació: 10.000,00 euros

Dia: 22 de febrer
Horari:de 9 a 12.30 h
Lloc: a l’Ajuntament

7.- Campanya 2006 de l'Agenda llatinoamericana
mundial
Entitat responsable: Fons Català de Cooperació
Aportació: 650,00 euros
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És imprescindible demanar cita prèvia a la Policia
Local, de dilluns a divendres de 9 a 14 h, abans
del 15 de febrer, al 972 75 01 49.
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EL MONTGRÍ, ARA FA 300.000 ANYS

Divendres 23 de març, a les 20 h

El 16 de desembre vam inaugurar l'exposició «El
Montgrí, ara fa 300.000 anys», que es podrà visitar fins
el 30 juliol del 2007. Us proposem endinsar-vos en una
aventura que ens porta a anar cap a un passat llunyà. El
viatge s'inicia a l'origen de la terra, ara fa uns 4.500
milions d'anys, i ens situa 300.000 anys enrere, moment
d'una de les primeres ocupacions humanes a Catalunya,
al massís del Montgrí.

«La terra, un planeta en constant evolució.
La interrelació entre clima i home durant els
darrers 300.000 anys», amb el geòleg Ramon Julià
(Centre Superior d'Investigacions científiques) i Jordi
Montaner, geòleg de l'empresa GeoServei.
S'exposarà com l'home s'ha anat adaptant a les grans
crisis mediambientals dels darrers 300.000 anys, durant
els quals tingueren lloc erupcions volcàniques, fases glaciars, períodes àrids, etc..., fins al recent escalfament
global associat al desenvolupament industrial.

Conferències
De forma complementària a la mostra, s’ha programat
un interessant cicle de conferències, de les quals ja se
n’han celebrat dues.
Divendres 23 de febrer, a les 20 h
«El massís del Montgrí, ara fa 300.000 anys», amb
l'arqueòleg Narcís Soler i Masferrer (UdG)

Divendres 20 d'abril, a les 20 h

Una visió dels trets més rellevants del pas de les primeres comunitats conegudes al Montgrí: com eren, com
vivien... una història de la investigació i la seva importància en el context de la prehistòria catalana.

Un projecte per estudiar les oscil.lacions del nivell del
mar i dels aiguamolls del Baix Ter, amb Josep Pascual i
Mònica Martinoy. Des de fa més de 30 anys Josep
Pascual mesura les condicions ambientals del municipi.

«Reflexions a l'entorn del canvi climàtic»

L’ENQUESTA
> Quin d'aquests aspectes valores més de la nova piscina
municipal que s'ubicarà als jardins de Santa Clara
- Que sigui un complex esportiu (piscina, sala de musculació, sales
d'activitats, spinning, etc.)
38,8 %
- La gestió de l'equipament (horaris, programació, monitors, etc.)
L’espai de participació
ciutadana de la web
municipal t’ofereix:

25,2 %
- Els preus ajustats (tarifes familiars, jubilats, juvenils, etc)
33 %

>Fil directe amb l’alcalde
>Fòrum

- Els aparcaments i accessos

>Bústia de suggeriments

www.torroella.org

>Tauler d’anuncis

A J U N T A M E N T
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MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES
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Estàs fart de les curses d'obstacles?
Nosaltres també!
L'Ajuntament ha iniciat una campanya contra les actituds
incíviques d'alguns propietaris de gossos i evitar que molts
ciutadans hagin de fer veritables «curses d'obstacles» per culpa
dperquè no recullen les defecacions dels seus animals.
Amb el propòsit de millorar la neteja de la via pública i fomentar la conscienciació ciutadana, l’Ajuntament regalarà a tots
els propietaris que ho destigin uns còmodes i funcionals recollidors d’excrements canins. Es podran recollir durant el mes de
febrer a la recepció de les oficines de l'Ajuntament i al Consell
Municipal de l'Estartit.
La campanya es reforçarà amb la distribució de tríptics
informatius sobre la tinença d'animals de companyia i incidirà
en l’obligació de censar els gossos. La Policia Local és
l'encarregada del servei de cens d'animals de companyia,
servei, per altra banda, totalment gratuït.

Ara pots escoltar Ràdio
Montgrí, la nostra
emissora municipal a
través d’Internet i des de
qualsevol punt del món

www.radiomontgri.com

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
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Urgències i Sanitat
Policia Local

Tens un gos? Reflexionem junts...
SI

NO

Quan surtiu a passejar,
lligues el teu gos amb corretja i collar?
Procures evitar els lladrucs incontrolats?
Quan surtiu a passejar, reculls tots
els excrements de la via pública?
Saps que s'ha de censar el gos a la
Policia Local i que és un servei gratuït?
Si has respost a totes les preguntes amb un sí, gràcies per
respectar el teu gos i a la resta de veïns del municipi.

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
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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

Ajuntament de
Torroella de Montgrí

