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L’Ajuntament enderrocarà la nau de
Can Mach i hi construirà un nou
edifici per a serveis municipals i arxiu

Les obres s’iniciaran el desembre de 2009 i el nou equipament públic entrarà
en servei a finals del 2010.

L’alcalde escriu:
«La millora dels
equipaments és una
prioritat per a
l’Ajuntament ja que
incideix directament en
la qualitat de vida dels
ciutadans.»

I també:
> El Ple aprova inicialment
la primera fase del
projecte de l’Espai Ter
> L’Ajuntament instal·la
dos punts d’informació
interactius a la via pública

Ajuntament de
Torroella de Montgrí
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Editorial
El Ple del mes d'agost va aprovar inicialment els projectes de l'Espai Ter, el nou pavelló polivalent, i de l'edifici de
serveis i arxiu municipal, que s'adequarà a can Mach.
Aquest tràmit representa el tret de sortida al procés
administratiu previ a l'inici de l'obra, que en els dos casos
pensem que es pot situar a finals del 2009. L'aprovació
representa, també, la culminació de mesos de feina i planificació. Es tracta de dos equipaments que considerem
prioritaris ateses les necessitats, i és per això que hi hem
destinat molts esforços i mantingut moltes reunions, per
definir exactament com han de ser. També hem realitzat
nombroses gestions per aconseguir finançament extern
que ens permeti afrontar aquestes importants inversions
sense que això impliqui hipotecar la hisenda municipal o
deixar de fer d'altres coses.
Nou edifici de serveis i arxiu municipal
Poder disposar d'un arxiu per custodiar, classificar i consultar tota la documentació històrica i administrativa era
una vella aspiració. Fins ara aquesta feina ja s'ha anat
fent, i crec que molt bé ateses les limitacions d'espai existents, però el nou edifici ens permetrà fer un salt de qualitat molt gran. Actualment l'arxiu històric es troba ubicat al Museu de la Mediterrània, mentre que la resta de
l'administratiu el trobem repartit per diferents dependències. La centralització de tota la documentació en un
sol edifici alliberarà espais i farà més àgil la feina de classificació i custodia. A més, les condicions de treball i de
consulta no tindran res a veure, i els investigadors comptaran amb sales perfectament condicionades.
L'Espai Ter, un referent cívic i econòmic
L'Espai Ter també és un equipament llargament esperat i
necessari. Donarà cabuda a molts usos, a excepció, únicament, dels esportius, que per la seva especificitat,
requereixen de condicions molt concretes que podrien
hipotecar la resta. La feina feta fins ara ha donat com a
resultat l'elaboració d'un projecte de gran funcionalitat i
qualitat arquitectònica. L'obra es complementarà amb
l'adequació d'un ampli espai de zona verda al seu davant
situat a la zona que ocupava les restes del mas Radresa,
enderrocat el mes de juny. Estic segur que l'Espai Ter es
convertirà en un referent cívic, cultural i econòmic molt
potent, com una peça clau des d'un punt estratègic per
al conjunt del municipi.
Millora dels equipaments
La construcció d'aquests nous equipaments s'emmarca
en el conjunt de millores que estem portant a terme per
posar al dia els existents i definir els que ens caldrà fer
realitat a mig i llarg termini. Aquesta feina no es pot fer
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Josep Maria Rufí i Pagès. Alcalde

«La millora dels
equipaments és una
prioritat per a
l’Ajuntament ja que
incideix directament
en la qualitat de vida
dels ciutadans.»
de manera improvisada perquè crec que els equipaments
són un element central al servei del ciutadà, i que per
tant, també són una eina per millorar directament la
qualitat de vida a Torroella i a l'Estartit.
En aquest àmbit d'actuació, podem recordar que hem
comprat l'antiga seu de la biblioteca de la Caixa, amb
l'objectiu de condicionar-la com dependències municipals. També hem fet un pas molt important perquè
l'Estartit es doti d'un centre de salut. L'Ajuntament ha
adquirit un solar al carrer Eivissa i l'ha cedit al
Departament de Salut perquè el construeixi el més aviat
que li sigui possible. A l'Estartit també cal esmentar els
canvis introduïts al Centre de Serveis per millorar l'atenció al públic o les millores del camp de futbol —gespa
artificial i nova il·luminació. Al camp de Torroella també
s’han fet els nous vestidors.
La millora dels equipaments abasta grans obres, però
també actuacions més modestes però d'igual importància, com podria ser la que recentment ha finalitzat al
Cinema Montgrí on s'han canviat totes les butaques,
renovat el paviment de fusta i eliminat els problemes
d'humitats de la teulada i les terrasses. Tot plegat ens ha
permès millorar en confort, i també en seguretat. Així
mateix, recentment han començat els treballs de millores
al convent dels Agustins i al Cine Petit.
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Equipaments

Can Mach es reconvertirà en la
seu d’un nou edifici de serveis i
arxiu municipal
El Ple del mes d'agost va aprovar inicialment
el projecte constructiu del nou edifici de
serveis i arxiu municipal, que s'emplaçarà a
l'espai que ara ocupa el magatzem Can Mach,
al carrer Hospital. El nou equipament estarà
específicament concebut per a la custodia,
classificació i consulta de la documentació
històrica i administrativa i permetrà donar un
salt de qualitat al servei.
El fons documental de l'arxiu es troba en aquests
moments dispers en diferents dependències, per la qual
cosa la construcció d'un nou edifici s'havia convertit en
una necessitat. A això cal afegir el fet que la llei obliga
les poblacions majors de 10.000 habitants a tenir un
arxiu. No obstant, fins ara tota la documentació s'ha
conservat de la millor manera possible ateses les circumstàncies de les condicions dels dipòsits on s'ubica.
El nou arxiu permetrà optimitzar recursos i millorar les
condicions de treball, conservació i consulta.

mats i el segon dipòsit principal. L'accés pel carrer
Hospital es farà a través d'un pati públic, que restarà
ofert durant el dia. Aquest plantejament permetrà prestigiar i donar més lluminositat a la façana interior de l'edifici i esponjar sensiblement aquest punt del carrer.
Can Mach
Els números que van del 14 al 18 del carrer de l'Hospital
formaven part antigament d'un casal de gran interès
conegut com a Can Mach, que al llarg del segle passat
va ser molt transformat.

La previsió és que les obres comencin el desembre de
2009 i que acabin a finals de 2010. Previ a l'obra, es
portarà a terme l'enderroc de l'edifici de Can Mach —el
solar alliberat té 345,31 metres quadrats—.

Durant la postguerra, una part de l’immoble, juntament
amb la finca que dóna per darrera al carrer del Carme
(actualment seu de l’Agrupació Sardanista Continuïtat)
va passar a ser l’antic Servei del Blat.

L'equipament constarà de planta baixa i dos pisos. La
planta baixa es destinarà a oficines municipals i els
espais de l'arxiu es situaran al primer i segon pis. A la
primera planta hi haurà el despatx de l'arxiver, la sala
d'atenció al públic, un dels dos dipòsits principals i
petits formats. Pel que fa a la segona planta s'ubicaran
la sala de classificació i ordenació, arxius de grans for-

L’Ajuntament va adquirir els dos immobles l’any 1987 i
va destinar can Mach a magatzem del museu (material
arqueològic i etnogràfic, eines, maquinària agrícola,
etc.). El deteriorament de l'edifici i la seva reduïda funcionalitat ha fet plantejar el seu enderroc i la reconversió de l'espai en el nou edifici de serveis i arxiu.

El Ple aprova inicialment la primera fase del projecte executiu de l’Espai Ter
> El nou pavelló polivalent ha iniciat el procés administratiu previ a la seva construcció. El Ple d’agost va aprovar inicialment el projecte bàsic i la primera fase del projecte executiu, que estaran a exposició pública fins el 21
de setembre. Posteriorment es licitarà l’obra i els treballs
començaran a primers de 2010. El pressupost de l’obra
és de 2,3 milions d’euros i el termini d’execució de 12
mesos. L'Espai Ter s'ha concebut com un pavelló apte
per a usos diversos —teatre, concerts, balls, conferències, trobades...— i estarà perfectament condicionat
com a pavelló firal, per la qual cosa serà un equipament
al servei del desenvolupament local.
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Via pública

Finalitzen les obres del carrer d’Ullà i la 1a fase dels carrers de l’Estartit
> El juny van finalitzar els treballs de millora del carrer
d’Ullà, a Torroella, i dels carrers Port, Platja, l’Escala i Ter
Vell, a l’Estartit. En els dos casos l’obra ha comportat la
renovació de serveis i la col·locació d’un nou paviment.
Els dos projectes s’emmarquen en el pla de millora de
la via pública que l’Ajuntament ha engegat aquest
mandat. En el cas del carrer d’Ullà, s’ha seguit el mateix
tractament urbanístic que en el seu dia es va aplicar al
carrer Primitiu Artigas. L’actuació ha permès reforçar el
seu caràcter com a zona de vianants i potenciar aquest

eix comercial com un element estratègic de dinamització econòmica. La millora dels carrers de l’Estartit, per
la seva banda, forma part d’un projecte més ampli
estructurat en tres fases, que té com objectiu posar al
dia els serveis i millorar la imatge de la via pública, en
un àmbit que presentava dèficits importants en serveis
com el clavegueram, l’aigua potable o l’enllumenat,
molt desfasat, i un ferm en un estat molt precari. La
intervenció en el sector continuarà l’octubre amb l’inici
de la 2a i 3a fase, que abastarà els carrers Eivissa, Roma,
Pintor Mascort, Roca Maura, Església i Víctor Concas.

Promoció econòmica

Món rural

L’Ajuntament regula l’ús dels aparells
acústics espantaocells al medi rural

La Targeta Empordà Comerç de la Caixa
arriba a l’Estartit
> L’Estartit s’ha afegit aquest estiu a la Targeta Empordà
Comerç, de la Caixa, que ja funciona des de fa temps a
Torroella i Palafrugell, i a moltes poblacions de tot
Catalunya. Es tracta d’un producte que a banda d’oferir
múltiples possibilitats per a la promoció de diferents serveis,
permet als comerços locals oferir promocions, descomptes
i fins i tot regals als clients que utilitzin la Targeta Comerç a
les seves compres. La signatura del conveni d’adhesió es va
formalitzar el 27 de juliol a la seu de l’Estació Nàutica
Estartit-Illes Medes.
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> El Ple ha aprovat inicialment una ordenança per regular la utilització dels canons o altres focus acústics amb
funció d’espantaocells o d’altres animals, per tal de
compatibilitzar aquesta activitat amb el descans veïnal.
Aquesta pràctica havia comportat moltes queixes, per la
qual cosa s’ha cregut necessari delimitar com s’ha de
portar a terme el seu ús per minimitzar molèsties i permetre, a la vegada, que els responsables d’explotacions
agrícoles puguin mantenir els efectes disuasius d’aquests aparells.
L’ordenança recull que hi haurà un cens dels canons que
s’actualitzarà permanentment. L'hora de funcionament
serà de les 8 a les 20 h i l'interval mínim de detonació
serà de tres minuts. El nombre màxim de canons serà
d’1 per hectàrea o fracció, estaran situats a 180 metres
dels habitatges i a una alçada del terra d’1,20 m. Les
persones propietàries col·locaran rètols d’advertiment
de l’impacte sonor. L'ordenança estableix tque
l'Ajuntament pot actuar d'ofici, que hi haurà sancions
que poden arribar fins als 3.000 euros per infraccions
molt greus i que es podrà precintar el canó.
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Equipaments

Una escultura de grans
dimensions embelleix el giratori
dels Jardins de Santa Clara
> L’Ajuntament ha instal·lat una escultura de grans
dimensions de l’artista local Martí Batlle i Viader al giratori dels Jardins de Santa Clara, des d’on s’inicia la
carretera de l’Estartit. L’obra porta per títol «Lluna plena
sobre la Foradada» i forma part d’un projecte més
ampli que es va exposar al pati de Can Quintana l’abril
de 2008 per encàrrec del Museu de la Mediterrània. El
conjunt d’escultures estava inspirat en paisatges del
Montgrí. En aquest cas, la Foradada representa un tros
del massís que s’endinsa al mar i, en la roca s’hi retalla
la llum d’una nit de lluna plena.L’escultura està treballada en planxa d’acer corten. Està formada per una
estructura de 3 x 3 x 5 metres i té un pes de 2.850 Kg.
L’alcalde, Josep Maria Rufí, ha explicat que la col·locació d’aquest element artístic forma part d’un projecte
més ampli d’embelliment de l’espai públic. La finalitat,
a més, és la de donar a conèixer i apostar per autors
locals, aprofitant la notable activitat artística que existeix al municipi. Properament hi ha prevista la col·locació d’un monument de grans dimensions a la plaça del
port de l’Estartit. L’encàrrec s’ha fet al ceramista Marc
Alós, que està elaborant una peça inspirada en la tradició marinera local.
Equipaments

El Cinema Montgrí renova la cara i millora en confort i seguretat
> Durant el mesos de juny i juliol l’activitat del Cinema
Montgrí es va aturar amb motiu d’unes obres de millora que han permès renovar el seu aspecte i millorar-ne
les condicions de seguretat i confort. L’actuació s’ha fet
amb molta cura tenint en compte el caràcter singular
de l’equipament. S’han reformat la teulada i els terrats
per reparar les humitats i s’ha millorat els accessos per
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a persones amb mobilitat reduïda. A més, s’han substituït totes les butaques, que ara són més còmodes i
adaptades a la normativa vigent pel que fa a seguretat.
També s’ha renovat íntegrament el paviment. Les obres
han tingut un cost de 122.880,73 euros, que han estan
finançats en la seva totalitat pel Fons Estatal d’Inversió
Local.
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Cultura

A l’esquerra, lliurament dels certificats de pas de cicle. A la dreta, imatge del concert inaugural a la plaça de la Vila.

Torroella torna a ser seu dels prestigiosos cursos de música tradicional
> Per quart any consecutiu, Joventuts Musicals de

col·lectiva. Una autèntica immersió en la música tradicional de la mà d’un claustre format per prestigiosos
músics, docents i professionals.

Torroella de Montgrí, per encàrrec del Departament de
Cultura, ha estat l'entitat encarregada de la producció
de l’Escola d’Estiu de Música Tradicional que se celebra
habitualment durant la tercera setmana del mes de
juliol, dintre del programa FESCAT. En aquesta edició
s'ha comptat amb la participació de 83 alumnes. Han
estat set dies molt intensos amb activitats diàries que
han combinat els concerts i les audicions amb les classes en grup, tallers, conferències o espais de creació

El conseller de Cultura, Joan Manel Tresserras, va visitar
Torroella el 19 de juliol, i juntament amb l’alcalde, Josep
Maria Rufí, va fer entrega dels certificats de pas de cicle
de l'Aula de Música tradicional. També va seguir el concert inaugural del curs i el que varen fer una selecció de
professors.

Noves tecnologies

L’Smarpoint de Torroella s’ha instal·lat al passeig de Catalunya (esquerra), mentre que el de l’Estartit es troba a la plaça de l’Església (dreta)

L’Ajuntament instal·la dos punts d’informació interactius a la via pública
> L’Ajuntament ha millorat l’accés que tenen a la

guàrdia, telèfons d’interès, allotjaments, restauració,
informació bàsica del municipi, etc. Una bona part del
contingut que s’hi mostra, principalment la que té un
component més turístic, es troba traduïda al castellà,
anglès i francès. A l’Estartit s’ha col·locat a la plaça de
l’Església, a la zona de cabines de telèfons, i a Torroella
al passeig de Catalunya, a l’alçada de carrer Primitiu
Artigas. També disposa d'espais estàtics que es poden
utilitzar per a publicitat i altres informacions com un
mapa del municipi o els punts d'interès turístic.

informació municipal tant els veïns com els visitants
mitjançant la instal·lació de dos punts d’informació
digital que es comercialitzen amb el nom d’Smartpoint.
Es tracta d’un innovador canal de comunicació interactiu, permanentment actualitzat a través de la xarxa
wifi/wimax municipal. Aquests aparells es converteixen
en un element més del mobiliari urbà, perfectament
integrats, i ofereixen a l’usuari accés a tot tipus d’informació, com notícies, agenda cultural, farmàcies de
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VI Jornades Ernest Lluch
Creences, religions i esfera pública: una reflexió per al segle XXI
Dissabte 3 d'octubre de 2009
Conferències

La societat actual és cada vegada més diversa i conviu en
un marc religiós ben diferent al del segle XX. L'actual mapa
de les religions a casa nostra ens en dóna bona mostra, al
mateix temps que interpel·la al diàleg constant entre els
representants de totes les confessions i les administracions
per tal de conciliar polítiques que facin possible la llibertat
de culte, el respecte a la diversitat i mantinguin el principi
de separació entre Església i Estat.

En què creuen els catalans? Secularització i pluralitat religiosa a Catalunya, a càrrec de Lluís Duch.
Monjo de l'Abadia de Montserrat. Antropòleg i doctor
en Teologia per la Universitat de Tubinga.
La relació Estat - Religió a Espanya i a les democràcies europees. On som i on anem? a càrrec de José
María Contreras. Director general de Relacions amb les
Confessions del Ministeri de Justícia i catedràtic de Dret
Eclesiàstic de l'Estat.

La VI Jornada Ernest Lluch intentarà respondre a una doble
pregunta: què poden demanar les religions a un estat
democràtic? I què ha de demanar i permetre l'estat democràtic a les religions? Amb l'objectiu de reflexionar i debatre sobre el paper, incidència i abast de les religions i les
creences en la societat d'avui en el marc dels estats de dret
i democràtics.

Religió i esfera pública en estats democràtics:
models de relació, a càrrec de Juan José Tamayo.
Teòleg i director de la Càtedra de Teologia i Ciències de
les Religions, de la Universitat Carlos III de Madrid.

El Club Handbol Montgrí, Pilar Cabratosa i Josep Casadellà, Medalles del Montgrí 2009
> L’Auditori del Museu de la Mediterrània va acollir el dilluns 24 d’agost, a les 20 h, el lliurament de les
Medalles del Montgrí 2009. A diferència d’altres edicions, l’acte es va avançar a la vigília de Sant Genís,
per donar-li més solemnitat i evitar que coincidís amb d’altres actes. Aquest és el màxim distintiu que
concedeix l’Ajuntament des del 1986 amb l’objectiu de reconèixer les persones i els col·lectius que han
destacat en algun aspecte de la vida municipal. En aquesta ocasió, el guardó ha estat per al Club
Handbol Montgrí, l’exllevadora Pilar Cabratosa i al pagès i fotògraf Josep Casadellà (a títol pòstum).

Club Handbol Montgrí

Pilar Cabratosa

Josep Casadellà (1941-2008)

Després de 25 anys d’activitat és una
de les entitats esportives locals de
referència. Enguany, entre d’altres
èxits, ha obtingut la distinció a la
millor tasca esportiva que concedeix
la Federació Catalana d'Handbol.
L’encarregat de recollir la medalla va
ser el seu president, Plàcid Parals.

Popularment coneguda com «la
Pilarín», se li ha volgut reconèixer
tant la seva trajectòria vital, com el
seu compromís social i la seva dedicació al municipi. Durant 30 anys va
ser llevadora de Torroella, fet pel
qual molts torroellencs i torroellenques li tenen una gran estima.

El seu compromís amb l’agricultura i
la conservació del Baix Ter va ser
total. Gran aficionat a la fotografia,
el seu valuós fons visual ha estat cedit
al Centre de Documentació del
Montgrí i del Baix Ter, on es custodiarà i classificarà. Va recollir la medalla
la seva vídua Maria Aurora Muní
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MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES
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Consells per a la prevenció
del mosquit tigre
El Dipsalut, l'Organisme autònom de Salut Pública de la
Diputació, ha editat un quadríptic en diferents idiomes, on
s'ofereixen consells per combatre el mosquit tigre.
Aquest insecte és una espècie invasora procedent d'Àsia
que es troba en expansió a casa nostra. És de mida petita,
de color negre i ratllat de blanc. Les femelles dipositen els
ous, en sec i a la paret interna de petits recipients amb
aigua, on es crien les larves, que són aquàtiques.
Si evitem que a casa nostra trobi llocs per criar, nosaltres en
serem els primers beneficiats! Per aquest motiu, des de
l'Ajuntament demanem la màxima col·laboració a tots els
veïns i veïnes, i no dubteu a comunicar-nos-ho en cas que
sospiteu de la seva presència.

FESTA DEL VENT
De l’11 al 13 de setembre
Exhibició de kite surf, havaneres i cremat ,
mercat d´artesania, taller de molinets de vent
i taller, exhibició i volada d´estels

FIRA DE PIRATES I CORSARIS A
LES ILLES MEDES
25, 26 i 27 de setembre

Serveis municipals
Ajuntament
fax

Centre de Serveis de l'Estartit

fax

Oficina de Turisme

fax

Àrea de Cultura

fax

Recaptació municipal
Serveis Socials
Promoció Econòmica i Comerç
Pavelló poliesportiu
Punt Klau
Ràdio Montgrí
Oficina de Català
Servei de Control de Mosquits
Deixalleria i neteja
Llar de jubilats de l'Estartit
Llar de jubilats de Torroella de Montgrí

972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
900
972
972

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

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

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

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
GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas)

972 75 01 49
fax 972 75 11 57
092
972 60 00 03
972 76 11 01
972 60 92 22
972 75 00 63
972 30 00 23
088
972 75 00 75
112
972 75 11 36

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
Col·legi Sant Gabriel
Escola bressol Els Petits

972
972
972
972
972
972
972
972
972

75
75
75
75
76
75
75
75
75

19
14
72
92
00
51
92
84
82

17
47
72
42
87
44
72
16
23

972
972
972
972
fax 972

75
75
75
75
75

99
02
78
51
51

19
17
53
80
82

Biblioteca municipal de Torroella Pere Blasi
Biblioteca municipal de l'Estartit
Cinema Montgrí
Museu de la Mediterrània-Can Quintana

Amb la col·laboració de:

Agenda 21

Ajuntament de
Torroella de Montgrí

Dipòsit legal GI-112-1985

Equipaments culturals

