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Joan Margall i Sastre (UPM),
proclamat nou alcalde de
Torroella de Montgrí-l’Estartit

Joan Margall, en el seu despatx, dies després de prendre possessió del càrrec.

L’alcalde escriu:

I també:

«Estic convençut
que la ciutadania
notarà un canvi
significatiu respecte
de la manera de fer
les coses al nostre
Ajuntament.»

> El nou govern

municipal crea 5
grans àrees de treball

> La platja Gran
aconsegueix per segon
any la Bandera Blava

Ajuntament de
Torroella de Montgrí
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Editorial
El passat 16 de juny vaig ser proclamat alcalde de Torroella de Montgrí i
l'Estartit. Aquest dia vaig tenir una
combinació de sentiments —de respecte i emoció alhora— difícils d’explicar, davant del repte personal que
se'm presentava.
En aquests prop de 60 dies a l'alcaldia han passat moltes coses i els he
viscut molt intensament. Hem treballat de valent en el nou cartipàs, hem
conegut a tots i cadascun dels tècnics i treballadors municipals, ens
hem posat al dia de projectes engegats i programats, entre d'altres moltes coses. Si aquest treball se circumscriu en l'àmbit intern de funcionament de la nostra institució municipal, no ha estat menys notòria la
tasca feta de portes en fora. Per
posar-vos un exemple, en poc més
d'un 40 dies he atès prop d'un centenar de visites. Podeu, imaginar-vos,
doncs, amb tot això que us explico,
la intensitat amb què hem viscut l'arrencada d'aquesta nova etapa al
consistori.
En aquest moments, doncs, malgrat
la coincidència del període estival,
ens trobem treballant a ple rendiment. Tenim moltes coses a fer i poc
temps a perdre. Els reptes són molts
i la il·lusió per fer-los realitat ens fa
gua-nyar hores al rellotge d'on sigui.
Pacte de progrés
Com bé sabeu, l'Ajuntament del nostre municipi compta amb un govern
de progrés que s'ha pogut concretar
gràcies a l'acord signat entre la UPM
i ERC. Sempre he pensat que aquest
era el pacte més adequat per al nostre municipi i confiava que es podria
concretar. Finalment ha estat possible, i ara només ens queda mirar
endavant i desenvolupar els acords
programàtics en base als quals hem
signat l'acord. Concretat aquest
pacte, des del nou govern vam considerar oportú subscriure un acord
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Joan Margall i Sastre
Alcalde

« Estic convençut
que la ciutadania
notarà un canvi
significatiu respecte
de la manera de fer
les coses. Volem ser
un govern proper i
sensible als
problemes i
expectatives reals de
tots vosaltres. »

de
mandat
amb
L'Estartit
Independent (LEI), com a força més
votada a l'àmbit electoral de l'Estartit.
En el seu moment vam explicar abastament els motius que ens han
impulsat a fer-ho. Tot i no ser necessari des del punt de vista aritmètic,
volem visualitzar d'aquesta manera el
compromís d'abordar amb fermesa
aquesta nova etapa tan important de
la història recent del nostre municipi.
Entre els temes que haurem d'abordar tenim el de l'Entitat Descentralitzada de l'Estartit (EMD). El seu desenvolupament requerirà, necessàriament, de la complicitat del LEI.
D'altra banda, des d'UPM i ERC enteníem que cal deixar enrere i superar
la confrontació històrica que ha existit entre diversos sectors dels dos
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nuclis de població, per sumar complicitats cap a la construcció d'un
nou model de gestió propera al territori, que permeti incrementar l'optimització de recursos i serveis, i la
satisfacció de tots els veïns i veïnes.
Aquest procés s'ha de fer partint de
la generositat de totes les parts i amb
voluntat sincera de col·laboració,
pensant, únicament i exclusivament,
en els interessos comuns del conjunt
del municipi. Si volem preservar la
identitat del nostre territori com un
tret singular i un valor afegit al servei
de la cohesió social i la convivència,
és fonamental enfocar aquesta nova
etapa des d'una perspectiva marcadament municipalista.
Una nova manera de fer
Ara per ara, us puc dir que em sento
molt satisfet d'aquests dos primers
mesos. Estem treballant en un clima
de màxima col·laboració que em fa
ser molt optimista de cara al futur.
Estic convençut que la ciutadania
notarà un canvi significatiu respecte
de la manera de fer les coses. Volem
ser un govern proper a tots vosaltres,
per això, reitero el meu compromís
de mantenir obertes les portes del
meu despatx si mai teniu alguna preocupació o proposta a fer.
El municipi és projecte col·lectiu, que
l'hem de fer entre tots. L'Ajuntament
ha de tenir un paper de dinamitzador i canalitzador de sinèrgies, però
hem de saber estar a prop de la gent.
Tenim la sort de viure en un entorn
privilegiat i de disposar d'un actiu
humà de primer ordre.
Som un municipi referent en molts
aspectes i mirall per a un bon nombre de municipis del nostre entorn.
Hem de procurar, doncs, mantenir
tots aquests actius per fer un salt de
qualitat que reforci la nostra qualitat
de vida i ens permeti ser un muncipi
cada cop més equilibrat i cohesionat
socialment.
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Constitució del nou Ajuntament

A l’esquerra, l’alcalde sortint Carles Negre (CiU) entregant la bara d’alcalde a Joan Margall (UPM). A la dreta,
l’auditori de Can Quintana ple de gom a gom durant el Ple d’investidura que es va fer el 16 de juny..

Joan Margall i Sastre (UPM), nou alcalde de Torroella de Montgrí-l’Estartit
> El Ple de constitució del nou Ajuntament, celebrat el
passat 16 de juny de 2007, va proclamar alcalde Joan
Margall i Sastre, candidat de la llista d'UPM. La seva elecció va comptar amb el suport dels tres regidors d'ERC, de
manera que Margall va rebre 9 dels 17 vots del nou plenari i va aconseguir la majoria suficient per proclamar-se
alcalde. D'altra banda, els 6 regidors de CiU van votar el
seu cap de llista, Carles Negre, mentre que els dos de
l'Estartit Independent (LEI) van votar en blanc.

El ple extraordinari per constituir la nova corporació sorgida de les eleccions municipals es va celebrar el 16 de
juny a l'auditori de Can Quintana, actual Saló de Plens,
que estava ple de gom a gom. La sessió va començar,
com determina la llei, amb la formació de la Mesa d'Edat,
que integraven les regidores Cati Matas (regidora de més
edat) i Maria Ferrer (regidora més jove). Posteriorment, la
resta de regidors van prometre o jurar el seu càrrec.

L'elecció de Margall ha estat fruit del pacte per a la governabilitat de Torroella de Montgrí-l'Estartit 2007-2011
subscrit entre UPM i ERC, que comporta, entre d’altres
aspectes, que Josep Maria Rufí, cap de llista d’ERC, sigui
el primer tinent d’alcalde.

Després de donar per constituït el nou Ajuntament, es va
procedir a l'elecció de l'alcalde, en la qual va sortir proclamat Joan Margall, que va rebre la simbòlica bara de mans
de l'anterior alcalde, Carles Negre. La sessió plenària es va
cloure amb els parlaments dels portaveus dels grups
municipals.

Composició de la Junta de Govern Local

Resultats eleccions municipals
del 27 de maig de 2007

CiU
UPM
ERC
LEI
PP

Vots
1482
1464
754
648
142

Percentatge
32,27
31,88
16,42
14,11
3,09

ELECTORS
PARTICIPACIÓ

•Joan Margall i Sastre (UPM)
alcalde
•Josep M. Rufí i Pagès (ERC)
primer tinent d'alcalde
•Cati Matas i Mercader (UPM) segona tinent d'alcalde
•M. Dolors Bassa i Coll (ERC)
tercera tinent d'alcalde
•Joan Puig i Cayuela (UPM)
quart tinent d'alcalde
•Benet Amat i Puig (UPM)
cinquè tinent d'alcalde
•Genís Dalmau i Burgués (LEI)

Regidors
6
6
3
2
-

També poden assistir a les seves sessions els altres regidors
delegats, així com el president del Consell Municipal de
l'Estartit, el Sr. Eduard Vila i Jaime.
L'Alcaldia podrà convidar-hi, com a oient, el cap de llista de
l'altre grup que ha obtingut representació a l'Ajuntament:

4.490
66 %

•Carles Negre i Clos (CiU)
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Constitució del nou Ajuntament

ELS NOUS REGIDORS
El nou consistori municipal està integrat per 17
regidors, 4 més que en els anteriors mandats.
Aquest increment està motivat pel fet que la
població censada del nostre municipi ha superat
els 10.000 habitants, xifra a partir de la qual es
determina aquest nombre de regidors.
Joan Margall i Sastre (UPM)

Maria Ferrer Flórez (UPM)

Cati Matas i Mercader (UPM)

Joan Puig i Cayuela (UPM)

Benet Amat i Puig (UPM)

Ramon Moreno i Aranda (UPM)

Josep M. Rufí i Pagès (ERC)

M. Dolors Bassa i Coll (ERC)

Josep M. Surroca i Sens (ERC)

Carles Negre i Clos (CiU)

Joan Ribas i Xargay (CiU)

Cristina Mascarreras Sabrià (CiU)

Victoriano Darné i Gómez (CiU)

M. Estela Jiménez i Reina (CiU)

Francesc Puig i Bagué (CiU)

Eduard Vila i Jaime (LEI)

Genís Dalmau i Burguès (LEI)
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Cartipàs municipal

El nou govern municipal crea 5 grans àrees de treball
UPM i ERC formalitzen un acord de mandat amb LEI i incorporen com a regidor de l’equip de
govern Genís Dalmau, amb les delegacions específiques de Turisme i Platges.
> La nova organització municipal de l’Ajuntament respondrà a una estructura de 5 grans àrees funcionals,
que té com a objectiu adaptar-se a les necessitats derivades de l'increment de regidors d'aquest mandat
(hem passat de 13 a 17). Es vol aconseguir, així, la
millor i més eficient coordinació de l'acció de govern.
Aquests àmbits de treball són:
•
•
•
•
•

L’equip de govern, a més, ha incorporat Genís Dalmau
com a regidor amb delegació específica arran de l’acord de mandat subscrit amb L’Estartit Independent
(LEI).
Tot i que aritmèticament no era necessari el seu suport
per aconseguir la majoria suficient per governar, UPM
i ERC han entès que cal comptar amb la implicació de
LEI per afrontar amb el màxim consens els grans reptes previstos per aquesta nova etapa, entre els quals hi
ha la posada en marxa de l’Entitat Municipal
Descentralitzada (EMD) de l’Estartit.

Gestió interna
Territori
Serveis a les persones
Dinamització econòmica
Acció social i Dinamització Cultural.

D’altra banda, Eduard Vila ha estat nomenat president
del Consell Municipal de l’Estartit, com a cap de la llista més votada en l’àmbit electoral de l’Estartit.

Cadascun d’ells tenen un responsable i apleguen diferents regidories (vegeu el gràfic inferior).

PRIMER TINENT D’ALCALDE

ALCALDE
President del Consell
Municipal de l’Estartit

GESTIÓ INTERNA
Joan Margall
Hisenda i Secretaria
Joan Margall
Recursos Humans i
Serveis Municipals
Joan Puig
Seguretat
Ciutadana i UOM
Ramon Moreno
Participació i
Comunicació
Joan Margall
J. M. Rufí

TERRITORI
Cati Matas
Medi Ambient i
Neteja
Maria Ferrer
Urbanisme,
Habitatge i
Paisatge Urbà
Cati Matas

MACROÀREES DE
GESTIÓ MUNICIPAL

SERVEIS A LES
PERSONES
Benet Amat
Educació
Benet Amat
Esports
Benet Amat
Salut
Maria Ferrer

Món Rural
Joan Margall
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DINAMITZACIÓ
ECONÒMICA I
ACCIÓ SOCIAL
Dolors Bassa

DINAMITZACIÓ
CULTURAL
J. M. Rufí

Acció Social
Dolors Bassa

Cultura
J. M. Rufí

Promoció
Econòmica
Dolors Bassa

Can Quintana
J. M. Rufí
Joan Margall

Comerç
Josep M. Surroca

Activitats
Culturals i Festes
Josep M. Surroca

Turisme
Genís Dalmau
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Joventut
J. M. Rufí
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Noves tecnologies

Residus

El passeig marítim de l’Estartit té una
zona de connexió a Internet sense fils
> La xarxa wi-fi
municipal
s'ha
ampliat
aquest
mes amb la creació
d'una zona WIFIHotspot al passeig
Marítim
de
l'Estartit. El seu
àmbit de cobertura està comprès en
el tram que va des
de l'Oficina de
Turisme fins a la
nova plaça del Port.

Completem la posada en marxa de
la recollida de la fracció orgànica
> L'Ajuntament va posar en marxa el mes de juliol la
recollida porta a porta de la fracció orgànica entre els
grans productors del nucli antic de Torroella —restaurants, botigues, bars, etc.—. D'aquesta manera es completa la darrera fase del procés d'implantació del nou
servei municipal adreçat al conjunt de la població, que
es va iniciar el mes de març. Des de l'inici ja s'han recuperat 19 tones de fracció orgànica que s'han convertit
en compost, en un adob de gran qualitat per regenerar
sòls pobres o degradats. A partir d'ara, l'Ajuntament
centrarà els seus esforços a millorar el servei de recollida i fomentar la separació en origen entre la població.

Les zones WIFI-Hotspot són espais on hi ha plena cobertura per connectar-se a Internet a través d'un punt d'accés inal.làmbric. Els Hotspot es troben principalment en
llocs públics, com aeroports, biblioteques, centres de
convencions, hotels, etc. Aquest servei permet connectar-se a Internet en llocs públics, pagant una quantitat
mòdica. En el cas de l'Estartit, s'hi podrà accedir comprant unes targes de prepagament que valen 3 euros i
permeten navegar a durant 5 hores. Aquestes targes es
poden comprar a l'Oficina de Turisme, al Centre de
Serveis de l'Estartit i a l'Ajuntament.

Platges

Medi Ambient

Creem franges de protecció contra
incendis als principals camins del Montgrí
> L'Ajuntament ha
creat franges netes de
sotabosc als tres camins
que creuen longitudinalment el Montgrí —la
pista transversal, el camí
Vell de mas Sec i el camí
del Palau— per minimitzar el risc d'incendi. La
muntanya ha quedat
sectorialitzada per facilitar la mobilitat dels cossos d'extinció. Aquesta
actuació s'afegeix a la
creació de camps de
conreu i pastura a diferents punts que, a banda de contribuir a la regeneració de la fauna tradicional, poden
actuar de tallafocs naturals. Aquesta temporada, a més,
ha tornat a funcionar la Brigada de vigilància formada
per 3 persones i finançada per la Diputació de Girona.

La platja Gran aconsegueix per segon any
consecutiu la Bandera Blava
> La platja Gran de l'Estartit ha obtingut novament la
Bandera Blava, un guardó i un sistema de certificació de
la qualitat ambiental creat i gestionat per la Fundació per
a l'Educació Mediambiental (FEE) des de 1985, que reconeix la qualitat de les platges en l'àmbit de la Unió
Europea. L'acte institucional d'hisada de la Bandera Blava
es va fer el 9 de juliol amb la participació de tot l'equip
humà i tècnic del servei municipal de platges.
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Cinc visites amb encant per
conèixer el nostre patrimoni

NITS D’ESTIU
Dijous, 9 d'agost
Flamenc / El Mauri
Una proposta musical que s'endinsa en el món del flamenc
per transmetre, mitjançant una àmplia varietat de palos i
amb la potència i el geni expressiu de la seva veu, tota la
màgia, el sentiment i l'emoció que caracteritza aquesta
tradició.

> El Museu de la Mediterrània ofereix a l'estiu la
possibilitat de gaudir d'una manera refrescant i
divertida del patrimoni natural i cultural del Montgrí i
del Baix Ter, un entorn que reuneix molts dels paisatges
de la Mediterrània, amb la proposta «5 històries
d'estiu», un conjunt de cinc visites comentades, amb
encant i pensades per a tota la família.
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

Dijous, 16 d’agost
Cançons de Bulgària / Romaní Chavé
Amb una gran força i amb l'esperit lúdic i festiu, els seus
membres ens ofereixen compartir l'alegria de les músiques
gitanes d'arreu dels Balcans, mitjançant una proposta fresca
que traspua emoció i un gran sentiment.

Nits d'història i de llegenda
Aiguamolls plens de vida
Un passeig per Torroella, mil anys
d'història i de llegenda
Descobreix el Museu de la Mediterrània
amb els cinc sentits
Nits d'astronomia

Dimecres, 22 d’agost
Cançons de Cuba / Echa Paká
Amb la sonoritat particular d'alguns instruments
característics de la música cubana de corda (tres cubà) i
percussió (claves, guiro, bongo i campana) el grup s'endinsa
en les seves arrels per elaborar una proposta que convida al
ball amb la sensualitat càlida i contagiosa de la música
mestissa del Carib.

El programa va començar el 23 de juliol i acabarà a la fi
del mes d'agost.
INFORMACIÓ. Els visitants trobaran tota la informació i
podran fer les reserves al mateix museu ( 972 75 51 80)
o bé a l'Oficina de Turisme de l'Estartit (972 75 19 10).

Les sessions es fan al jardí de Can Quintana i comencen a les
22 h. L’entrada és gratuïta

L’ENQUESTA
> Coneixes el nou servei municipal a les platges «mini beach
club» per a nens/es de 4 a 10 anys?
- Sí, és a la platja davant el parc de la Pineda de l'Estartit.
15,4 %
- Ho he vist a la premsa, però no hi he estat
L’espai de participació
ciutadana de la web
municipal t’ofereix:

3,8 %
- No ho sabia, però ara hi portaré els nens
34,6 %

>Fil directe amb l’alcalde

- No el coneixia

>Fòrum

46,2 %

>Bústia de suggeriments

www.torroella.org

>Tauler d’anuncis
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MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES
QUÈ S'HA DE FER QUAN ES PRODUEIX
UNA PICADA DE MEDUSA?

Les meduses són uns animals marins que tenen unes cèl·lules
urticants que utilitzen per defensar-se i atacar les seves preses.
Quan els humans ens creuem en el seu camí, aquest mecanisme també s'activa i, a través dels seus tentacles, ens inoculen
verí (fins i tot quan semblen mortes a la sorra aquests tentacles segueixen actius).
La picada és molt molesta i pot ser perillosa per a nens i persones amb problemes al·lèrgics o cardiovasculars. Per això,
hem d'evitar sempre el contacte amb elles.
CONSELLS
• Sortir de l'aigua i no rascar-se ni fregar la zona afectada amb
tovalloles o altres peces
• Retirar de la pell (amb pinces o guants) les restes de tentacles, si són visibles
• Rentar la ferida amb aigua salada, mai amb aigua dolça perquè augmenta la quantitat de toxina injectada.
• Omplir una bossa de plàstic amb gel i aplicar-la com més
aviat millor, durant uns 5 minuts, sobre la zona de la picada
(mai no s'ha de posar el gel directament sobre la pell). Si la
coïssor no es deté, s'hi pot aplicar fred una altra vegada,
durant 5 minuts més.
• Per evitar la infecció de la ferida, s'aconsella l'aplicació sobre
la pell d'un antisèptic (alcohol iodat) 3-4 vegades al dia, durant
48 - 76 hores.
Aquestes mesures han d’adoptar-se com més aviat millor. Si
les molèsties continuen o generen tremolors, nàusees, marejos
o dolor intens caldrà acudir a un centre sanitari.
RECORDA
• La millor manera d'evitar les picades és protegir-se utilitzant
crema solar i cobrint el nostre cos amb roba lleugera.
• Evitar les zones on trenquen les onades perquè és el lloc en
el qual s'acumulen les restes de meduses.
• Les meduses no han de tocar-se encara que estiguin mortes.
• És important actuar ràpidament i aplicar bosses de gel.
• Una persona que ha patit una picada de medusa hi queda
sensibilitzada. Una segona picada podria produir-li una reacció més severa.
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Tancament del Montgrí
L’Ajuntament ha prohibit l'accés
amb vehicles motoritzats al
massís del Montgrí mentre les
condicions meteorològiques no
siguin més favorables i, per tant,
no es redueixi l'elevat risc
d'incendis.

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
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
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
Centre Cultural Can Quintana

Amb la col·laboració de:

Agenda 21

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

Ajuntament de
Torroella de Montgrí

