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Tot a punt per a la inauguració,
el 21 d’abril, de la nova
biblioteca municipal Pere Blasi

L’alcalde escriu:

I també:

«La nova biblioteca
i la llar d’infants
són exemples de la
millora en
equipaments que
hem fet aquest
mandat.»

> Creem un grup de

treball per estudiar les
antigues mines d’aigua

> Finalitzen les obres de
reforç i embelliment
del pont del Ter

Ajuntament de
Torroella de Montgrí
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Editorial
El proper 21 d'abril inaugurarem la
nova biblioteca municipal, un
equipament de primer ordre, que es
convertirà en un dels epicentres
culturals del nostre municipi. Us vull
convidar a participar dels actes
commemoratius de la seva posada en
funcionament. Donada la importància
que tindrà aquest equipament, hem
volgut que la seva estrena sigui un acte
molt participatiu, obert a tothom i a
totes les edats.
Hem de tenir en compte que la
biblioteca és un espai de cultura, però
també de relació humana. És un servei
destinat a la formació, però també a
l'educació en valors. És per això que des
de l'Ajuntament sempre l'hem
considerat una prioritat i volem que la
seva inauguració esdevingui una gran
festa per a tots els veïns i veïnes.
La nova biblioteca incorpora els darrers
avenços tecnològics, compta amb un
fons bibliogràfic molt més extens i serà
un espai acollidor, que convidarà a la
lectura i al coneixement. La seva
construcció s'havia convertit en una
necessitat perquè l'actual havia quedat
totalment insuficient per qüestions
d'espai, tot i que mantenia una activitat
molt important. A partir d'ara, tant els
tècnics com els usuaris gaudiran d'un
equipament molt més ampli i acollidor.
Com a singularitats, us puc destacar
que, gràcies a la col·laboració de
l'empresa multinacional Panini, amb seu
a Torroella, la nova biblioteca disposarà
d'un espai destinat monogràficament al
còmic. Es tracta d'una iniciativa inèdita,
que farà de la nostra biblioteca un
referent per als aficionats de la rodalia.
Premi a l'estalvi energètic
També us puc informar amb molta
satisfacció que el nou equipament ha
rebut el prestigiós guardó internacional
Greenlight que concedeix la Unió
Europea (UE) en reconeixement a les
mesures d’estalvi energètic que hem
aplicat pel que fa a la instal·lació de
l’enllumenat. Ens hem convertit, així, en
el primer ens públic de Catalunya que
l’aconsegueix.
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Carles Negre i Clos
Alcalde

Aquest mandat ha
estat molt
important pel que
fa a la posada al
dia dels
equipaments
municipals. Tot
plegat s’ha fet
sense deixar de
banda el dia a dia.
Equipaments
No hi ha dubte que la construcció de la
biblioteca ha estat una de les obres més
importants que hem executat des de
l'equip de govern durant aquest
mandat. Era un dels projectes que més
il·lusió ens feia tirar endavant, i veure'l
concretat és enormement gratificant.
En l'àmbit dels equipaments, però, la
feina feta ha estat molt rellevant, no
només pel que s'ha fet, sinó, també, pel
que s'ha planificat. Com a realitat
podem esmentar la construcció de la
nova llar d'infants El Petit Montgrí, un
centre també molt necessari, que
permetrà que cap nen del nostre
municipi es quedi sense plaça en
aquesta franja de l'escolarització
infantil. Es tracta, també, d'una escola
de gran qualitat constructiva, adaptada
a les necessitats dels més petits, que té
capacitat, a més, de ser ampliada si en
un futur es necessita.
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Pel que fa a la feina de planificació,
aquesta ben aviat donarà els seus
resultats. D'entrada, el proper 14 d'abril
donarem el tret de sortida a la
construcció de la piscina municipal
coberta, amb la col·locació de la
primera pedra. També volem que
aquest sigui un dia molt especial per a
tota la població. És un altre equipament
àmpliament reivindicat, al qual hem
volgut donar resposta. Durant aquest
mandat hem analitzat i reflexionat com
volíem que fos i hem estudiat cadascun
dels seus possibles emplaçaments.
També hem fet molts viatges arreu de la
geografia catalana per conèixer
instal·lacions i sistemes de gestió.
Finalment, tot està a punt perquè el
proper 2008 ens hi puguem banyar.
El Freu, centre cultural de l’Estartit
Pel que fa a equipaments, no tot queda
aquí. Els veïns de l'Estartit tindran a curt
termini un centre cultural i de serveis de
primer ordre que se situarà en l'espai
que ocupa l’antic hotel restaurant El
Freu. Després d'un procés de
participació ciutadana en el qual les
entitats del nucli han pogut dir la seva,
es va encarregar el projecte, que el vam
donar a conèixer públicament a l’stand
que l’Ajuntament tenia a la Fira de Sant
Andreu.
A Torroella, d'altra banda, ja hem
encarregat l'avantprojecte del futur
pavelló polivalent que construirem al
costat de l'aparcament del riu Ter.
Aquest també serà un altre equipament
de referència.
Eleccions municipals
Aquests i d'altres projectes s'hauran de
desenvolupar durant el proper mandat
que s'iniciarà a partir de les eleccions
municipals del 27 de maig. No cal que
digui que, tant a mi, com a les
persones del meu equip, ens agradaria
continuar desplegant el projecte que
hem iniciat aquests quatre anys. Durant
aquest període hem fet una feina molt
intensa amb l’objectiu d’ajudar a
Torroella i a l’Estartit a fer el salt de
qualitat que ens permeti situar com un
municipi de referència i amb gran
qualitat de vida.
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Equipaments

Tot a punt per a la inauguració de la
nova biblioteca municipal de Torroella
> El proper 21 d’abril, dos dies abans de la
simbòlica diada de Sant Jordi, ha estat la
data escollida per inaugurar oficialment la
nova biblioteca municipal de Torroella, que
com ja us hem informat, portarà el nom del
pedagog Pere Blasi.
El nou equipament és una de les biblioteques més
modernes i innovadores que s’han fet darrerament a
Catalunya. Disposarem, doncs, d’un centre de primer
ordre que, situat al costat de Can Quintana, crearà un
epicentre cultural molt potent al centre la vila. Els dos
edificis es comunicaran per l’antic pati, que es convertirà en una magnífica plaça pública.

Programa d’actes

Té dues plantes de 500 m2 cadascuna i l'accés principal
està situat al carrer Porta Nova, tot i que també s’hi pot
accedir pel pati. A la planta baixa, que està a peu pla
del jardí, hi ha la zona d'acollida i promoció, un àmbit
de foment i exposició, la zona de diaris i revistes —sector enfrontat a un gran finestal que dóna a la plaça
Quintana i Combis— i l'àrea infantil. Al nivell superior,
hi ha el fons general, i l'específic de música i cinema.

Dissabte 21 d’abril
11.45 h Obertura de portes
12.00 h Acte d’inauguració
13.00 h Pica–pica inaugural i actuació del
Combo de Música Moderna de l’Escola Municipal
de Música
De les 16.30 a les 19.30 h «Llegeix a l’ombra de
les palmeres», una tarda de lectura i intercanvi de
llibres al pati de Can Quintana.
17.30 h Cantada de la Coral Infantil de l’Escola
de Muncipal de Música.
18.45 h Berenada al pati de la biblioteca, amb la
col·laboració de diferents pastisseries, que hauran
elaborat productes relacionats amb la literatura
19.00 h Espectacle Infantil
20.00 h Xerrada sobre la cultura i Pere Blasi

El nou edifici es recolza en els murs existents de les antigues cavallerisses de Can Quintana, com a prolongació
de la tanca del jardí, de manera que des del carrer Porta
Nova es veu com l'edificació que sempre ha existit. Des
del pati, però, la façana es veu com una nova construcció oberta a la llum i amb vista al pati de les palmeres.
La integració de l’edifici a l'entorn urbà era un dels criteris que es van seguir a l'hora de plantejar el projecte
constructiu. Fins i tot, s’ha realitzat una obertura que
dóna al carrer Porta Nova, on hem col·locat un finestral
renaixentista.
Premi per l’estalvi energètic

Racó del còmic

> El nostre Ajuntament és el primer ens de
Catalunya que obté el prestigiós reconeixement
Greenlight que atorga la Unió Europea per a la
posada en pràctica d’iniciatives destinades a l’estalvi energètic. El reconeixement s’ha aconseguit
perquè a la biblioteca hem instal·lat uns punts de
llum que porten un sensor que regula la intensitat en funció de la il·luminació exterior. Volem
aprofitar al màxim la llum natural que entra pels
grans finestrals. La iniciativa suposarà un estalvi
del 62,4 % en el rebut de la llum.

> Una de les singularitats de la nova biblioteca, al
marge de qüestions tecnològiques i d’estalvi energètic, serà que tindrà un espai destinat monogràficament al còmic. Això ha estat possible gràcies a
la col·laboració amb l’empresa multinacional
Panini, que té la seu central de l’Estat espanyol a
Torroella. Hi trobarem tots els títols que distribueix
aquesta important empresa, que té els drets dels
còmics de la companyia nord-americana Marvel,
editora, entre d’altres superherois, d’Spiderman,
Los 4 Fantasticos, X-Men, Hulk....
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Urbanisme

Urbanisme

Projecte per remodelar el passeig
Marítim de l’Estartit
> La façana marítima de l’Estartit experimentarà, a curt
termini, una notable transformació. Ja disposem del projecte per reordenar el passeig Marítim, des de l'espigó de
la Llevantina fins a la Pineda, on s'invertiran 6 milions d'euros. El nou passeig disposarà de passos per deixar circular
l'aigua, tindrà millors accessos i noves zones d'esbarjo.

Millores a l’aigua potable
L’Ajuntament i l’empresa Sorea, adjudicatària del servei
d’abastament municipal d’aigua potable, hem posat en
marxa un novedós sistema que permet reduir la incrustació de la calç. Mitjançant la utilització de C02, hem
aconseguit modificar el PH de l’aigua, la qual cosa permet que la calç passi de llarg i no s’adhereixi a les canonades, electrodomèstics o aixetes. La mesura està
donant molt bons resultats, alguns dels quals ja són
ben visibles a les llars del nostre municipi. A banda de
minimitzar les avaries, aconseguirem millorar la qualitat
i incrementar l’estalvi de l’aigua.

L’ampliació de la plaça del Port, a punt
> Aquests dies s’estan acabant els darrers detalls de
l’ampliació del moll de ribera de l’Estartit, una actuació
que ha servit per reordenar aquest sector i donar continuïtat i major amplada a l’acabament del passeig
Marítim, que ara arriba fins a l’espigó. Els treballs han
potenciat la façana marítima com a espai per a vianants.
S’han fet dues àmplies voreres, a banda i banda, i el nou
tram s’ha enjardinat amb palmeres i s’ha equipat amb
mobiliari urbà nou, enllumenat i jocs infantils.

Patrimoni

Infraestructures

Creem un grup de treball per estudiar
les antigues mines d’aigua
> L’Ajuntament ha creat
un grup de treball per
estudiar les possibilitats
que ofereix el patrimoni
subterrani que conformen les galeries de les
antigues mines d’aigua
de Torroella.
Aquesta xarxa es va
construir antigament
per canalitzar l’aigua
que
baixava
pels
torrents naturals del
Montgrí i arribava fins al Detall d’una visita que es va fer
nucli
de
la
vila. per reconèixer sobre el terreny
un tram de les galeries de les
D’aquesta manera, mit- mines d’aigua.
jançant un sistema
públic d’ordenació, s’alimentaven pous. A banda d’estudiar a fons com està estructurat aquest entramat de
galeries, es vol avaluar la possibilitat de fer visitable
algun tram. A banda de tècnics municipals i de l’alcalde, Carles Negre, a la comissió s’hi han integrat el reconegut expert en patrimoni Joan Badia i Homs, el geòleg
Jordi Muntaner i l’arquitecte local Francesc Batlle.
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Tram final de les obres de reforç del pont
> La primera setmana de març van acabar els treballs
d’asfaltatge del pont, amb la qual cosa la circulació viària va retornar a la normalitat. Durant aquest mes s’estan enllestint les voreres, la barana i l’enllumenat. El
pont ha canviat radicalment la seva imatge. Les obres
han permès consolidar i posar fi a les deficiències
estructurals que tenia, i l’han dignificat. A la vegada,
s’ha millorat la seguretat tant per als conductors, com
per als vianants i usuaris de la bicicleta. La paciència que
tots plegats hem hagut de tenir mentre es feien les
obres ha tingut com a recompensa la realització d’un
accés de la categoria del nostre municipi.
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Via pública

Patrimoni

Equipaments

Pla de millora de les voreres
> Durant aquest mandat s’ha estat
desplegant un important pla de
millora de les voreres. L’actuació es
porta a terme des de la Brigada
Municipal, que actua en els punts
més conflictius. Aquest mes s’han
fet treballs al carrer Figueres i al
passeig Vicenç Bou (a la fotografia), de l’Estartit. El pla inclou
també millores en la supressió de
barreres arquitectòniques. Aquest
mes s’han realitzat diferents rebaixos de vorades a l’avinguda de
Grècia de l’Estartit.

Neteja de la façana del castell
> L’Ajuntament ha demanat una
subvenció a la Diputació per cobrir
les despeses que comportaran els
treballs de neteja de la façana del
castell del Montgrí. Fa uns anys que
es va realitzar una intervenció per
retirar la coberta vegetal, però ara
cal intervenir-hi d’una manera més
contundent per evitar que les arrels
de les plantes esmicolin les pedres
d’un dels principals símbols de
Torroella.
Els
treballs
es
contractaran amb una empresa
especialitzada.

Nous vestidors
Aquest mes s’ha enllestit la construcció dels nous lavabos públics i
de l’espai de serveis del camp de
futbol de Torroella. La millora complementa la construcció dels 3 despatxos que es van fer a l’hivern.
Passat l’estiu s’iniciaran les obres
per remodelar completament els
vestidors. Se n’adequaran quatre
de molt més amplis, amb una
capacitat per a 30 i 20 persones.
Aquestes millores, juntament amb
la gespa artificial, han permès
posar al dia l’equipament.

Infraestructures

Infraestructures

Arranjarem el giratori del pont

Canalització del torrent de l’Ayats

> El nostre Ajuntament i el de Gualta han encarregat
un projecte per endreçar i millorar la imatge del giratori d’accés a Torroella i de tot el seu entorn. Actualment,
aquesta zona està força descuidada. Amb l’actuació
projectada es vol dignificar per donar-li més coherència
amb la remodelació del pont. Tot plegat permetrà que
aquest accés tingui una imatge molt embellida i digne.
L’acord amb l’Ajuntament de Gualta és necessari perquè el giratori està situat en el seu terme municipal.

> Les obres d’urbanització del polígon industrial de
Torroella han comportat la canalització del torrent de
l’Ayats, que recull les aigües de la muntanya. El projecte tindrà continuïtat en una segona fase que enllestirà
la canalització des dels jardins de Santa Clara fins al rec
del Molí. Amb aquesta obra es vol millorar la capacitat
de desguàs i evitar les inundacions que en alguns
moments s’ocasionaven als camps de conreu de la
plana en moments de fortes pluges.
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Carnaval 2007

I Festival del Còmic

Gran participació en els actes del Carnaval

Spiderman serà l’estrella del I Festival
del Còmic de Torroella de Montgrí

> Els tradicionals concursos de comparses de Torroella
i l’Estartit, que es van fer el dissabte 24 i el diumenge
25 de febrer, van registrar una alta participació. Des de
l’Ajuntament es va fer un gran esforç de dinamització
per engalanar carrers i animar els comerciants a disfressar-se i ambientar els seus aparadors. La resposta va ser
molt bona i ens va permetre gaudir d’un animat cap de
setmana. A l’Estartit, però, el mal temps va obligar a fer
els actes al pavelló polivalent.

> L’Ajuntament i la multinacional Panini, que té la seu central de l’Estat espanyol a Torroella, organitzen un festival
que té un marcat caràcter pedagògic i estarà especialment
orientat a nens i nenes. El protagonista central serà
l’Spiderman, de qui es muntarà una gran exposició. a més,
hi haurà un munt d’activitats durant els quatre dies de festival. Més informació a: www.festivaldelcomic.org

Participació ciutadana

Serveis

Aigua potable a l’Ovelleria i Sobrestany

Foto: Rafa Martín

> L'Ajuntament construirà el 2007 una nova xarxa per
a l'abastament d'aigua potable que posarà fi als problemes que pateixen des de fa molts anys els veïns de
l'Ovelleria i Sobrestany. El pressupost total de les obres
és de 250.000 euros, dels quals ja s'ha aconseguit el
finançament de 196.795,24 (més del 75%), provinents
de l'Agència Catalana de l'Aigua. La solució passa per
fer una nova captació, que es farà arribar mitjançant
una canonada d'impulsió fins a un nou dipòsit situat a
prou alçada per garantir un mínim de pressió. La xarxa
actual és molt antiga i deficient.

L’alcalde, Carles Negre, va informar personalment als veïns del funcionament i els objectius que es volen aconseguir amb el Consell de Barri

Escombraries

Es crea el Consell de Barri de la zona de
la Creu de la Rutlla

Contenidors soterrats

>El 26 de febrer va quedar constituït el Consell de Barri
de la zona de la Creu de la Rutlla de Torroella, amb l'objectiu que es converteixi en una eina per millorar la qualitat cívica i urbana del barri. Aquest serà el segon òrgan
d'aquest tipus que es constitueix al municipi. El primer
va ser el del barri del carrer Figueres, que fa un any que
està funcionant, amb molt bons resultats. Els consells
de barri són òrgans de participació ciutadana consultius, que permeten a l'Ajuntament rebre opinions i propostes dels ciutadans respecte el funcionament del barri
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> En els propers mesos es portarà a terme la instal·lació
de contenidors soterrats de recollida selectiva (paper,
vidre i plàstic) a diferents punts del municipi. A Torroella
se’n col·locaran al carrer Figueres (era una reinvidicació
del Consell de Barri), a la plaça d’Espanya i a la rambla
Anselm Viola. A l’Estartit, estaran ubicats als carrers
Rocamaura, Eivissa i Cala Pedrosa. Per a aquesta primera fase s’han escollit llocs cèntrics, amb l’objectiu de
disminuir l’impacte visual que ocasionen els contenidors tradicionals.
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Sardenya serà la convidada a les II
Trobades de Música Mediterrània

Conveni amb la Diputació de Girona
Can Quintana ha renovat per tres anys més (20072009) un conveni de treball amb la Diputació de Girona
per al desplegament d'activitats culturals que suposa un
ajut econòmic anual de 31.200 euros.

Les II Trobades de Música Mediterrània, que se
celebraran del 28 al 30 d'abril, tindran la cultura de
Sardenya com a convidada amb l'objectiu de difondre la
riquesa i varietat de les seves tradicions.

Conveni amb el Departament de Cultura

Les Trobades van néixer amb el propòsit de posar en
comú la diversitat d'experiències musicals de l'àrea
mediterrània vinculada amb Catalunya. L'any passat,
van estar dedicades al cant polifònic, i l'èxit de
participació, ens va animar a donar continuïtat al
projecte. Així, «De Catalunya a Sardenya, un viatge
musical per la Mediterrània» acostarà els participants
als gèneres musicals de l'illa a través, per exemple, del
seu ball típic, el ballu sardu; del cant polifònic, canto a
tenore, i d'un instrument únic a la Mediterrània, el
launeddas. Músics i balladors oferiran durant tres dies
el seu folklore musical en audicions, a més de
conferències i tallers.

També s'ha aconseguit formalitzar un conveni de
col·laboració amb el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, concretament amb el Centre
de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional de
Catalunya.
Aquest conveni permet desenvolupar diferents
activitats com ara les Trobades de Música Mediterrània
que, en la seva segona edició, tindran lloc els dies 28,
29 i 30 d'abril.

Estrenem nova web
A partir del mes d'abril trobareu tota l'activitat i els
serveis
del
centre
a
una
nova
web:
www.museudelamediterrania.org.

Les Trobades es desenvoluparan en el marc de la fira
«Mediterrànica, Mar Obert», que inclou el II Mercat
de la Mediterrània i la II Fira del Mar.

L’ENQUESTA
> Com valores el nou servei de recollida de la fracció orgànica?
- Molt bé, estic segur que els torroellencs reciclarem com cal.
48,8%
- La gestió de l'equipament (horaris, programació, monitors, etc.)
L’espai de participació
ciutadana de la web
municipal t’ofereix:

9,8 %
- Bé, però no tinc clar que la gent recicli.

>Fil directe amb l’alcalde
>Fòrum

- No em sembla bé, jo no reciclo res de res.

>Bústia de suggeriments

2,4 %

www.torroella.org

>Tauler d’anuncis

A J U N T A M E N T
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MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES
Molt bona acollida de la
recollida orgànica domèstica
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MEDITERRÀNIA MAR OBERT
II Mercat de la Mediterrània
II Fira del Mar
28,29 i 30 d’abril,
i 1 de maig

Serveis municipals
Ajuntament

L’auditori de Can Quintana es va omplir de gom a gom
amb motiu de la presentació pública del nou servei
municipal. En aquest acte hi van intervenir l’alcalde,
Carles Negre; el regidor de Serveis, Eduard Vila, i la
tècnica de Medi Ambient del Consell Comarcal del
Baix Empordà, Mariona Virgili.

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

75
75
76
75
75
75
75
75
75
76
75
75
75
75
75
76
72
75
75
75

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

09
12
36
33
15
10
49
01
37
04
01
14
12
01
43
29
78
08
20
81

Urgències i Sanitat
Policia Local

Del 5 al 9 de març es va portar a terme una campanya informativa, amb el suport de Gent del Ter, i es van
repartir els cubells on caldrà dipositar les restes orgàniques de les nostres deixalles.
Si encara el teniu vostre cubell per a la recollida
orgànica domèstica, el podeu recollir a l’Ajuntament.

Calendari de desplegament del nou servei
Zona oest Torroella
Zona est Torroella
Nucli antic de TM

12/03/07
02/04/07
02/05/07

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

75
75
75
75
76
75
75

19
14
72
92
00
51
92

17
47
72
42
87
44
72

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
Can Quintana. Museu de la Mediterrània

Amb la col·laboració de:

Agenda 21

Ajuntament de
Torroella de Montgrí

