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Un nou col·lector general posarà fi
als problemes de clavegueram del
nucli urbà de l'Estartit

Les obres del nou col·lector són d’una gran complexitat tècnica per les
dimensions de la canalització i pel fet que anirà per sota del nivell freàtic.

L’alcalde escriu:
«La millora constant
dels serveis bàsics com
el clavegueram o l’aigua
potable és una prioritat,
per bé que força
desconeguda, perquè
sovint no es veu.»

I també:
> L’Ajuntament congelarà
els principals impostos i
taxes per al 2010
> La capella de Sant
Antoni torna a lluir amb
les pintures del s. XVIII

Ajuntament de
Torroella de Montgrí
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Editorial
L'Ajuntament ha de garantir, en el marc de les seves competències, la prestació d'un ampli ventall de serveis bàsics per
al bon funcionament del municipi, entre els qual hi ha el
manteniment de les xarxes bàsiques de serveis i subministrament (xarxa elèctrica, telèfon, aigua, clavegueram).
A Torroella fa temps que destinem molts recursos a aquest
àmbit perquè incideix directament en la qualitat de vida
dels ciutadans. A més, una bona gestió d’aquests reverteix
en un estalvi econòmic per a les arques municipals, i per
tant, per a les nostres butxaques. Si tenim una xarxa d'aigua
sense fuites, estalviarem aigua, i si l'enllumenat públic incorpora bombetes de baix consum o quadres de llum de darrera generació, també reduirem l'import del rebut.

Josep Maria Rufí i Pagès. Alcalde

«La millora constant dels
serveis bàsics com
l’enllumenat, el
clavegueram i l’aigua és
una prioritat, per bé que
força desconeguda,
perquè sovint no es veu.»

A banda del dia a dia, bona part de totes les feines relacionades amb les infraestructures municipals es planifiquen a
mitjà i llarg termini tenint en compte les necessitats i les disponibilitats econòmiques. És un àmbit en el qual mai es pot
improvisar i cal estar permanentment amatents perquè cap
incidència ens porti a actuar amb urgència. A més, és una
tasca que no s’acaba mai, ja que les xarxes pateixen el desgast del pas del temps i l'ús. A tot això cal afegir que la tecnologia ha fet evolucionar tant els materials com els protocols, per la qual cosa cal estar sempre al dia.
És una feina constant i tenaç, que es canalitza a través de
l'Àrea de Serveis Tècnics i en el qual juga un paper fonamental la Brigada Municipal. No es pot oblidar, tampoc, la
responsabilitat que tenen les empreses concessionàries dels
serveis, les quals han de destinar una part important dels
seus beneficis al manteniment i millora de les xarxes.
Nou col·lector general a l’Estartit
Darrerament hem concretat diverses iniciatives que incidiran en la millora dels serveis bàsics. La més imminent és la
construcció del nou col·lector general de l'Estartit, que
posarà fi als problemes constants que patien la major part
de carrers del nucli urbà com a conseqüència de les limitacions de la xarxa antiga. És una obra que comporta una
gran complexitat tècnica en la seva execució, ja que la nova
infraestructura és de grans dimensions i necessita un determinat pendent per enllaçar amb la canalització que porta
fins a la depuradora de Torroella. Això implica fer una rasa
de gran profunditat al llarg de l'avinguda de Roma, amb la
dificultat afegida que anirà per sota del nivell freàtic, molt
baix, per cert, en aquest punt del nucli.
La nova infraestructura complementarà la millora que experimentaran els carrers del nucli que es troben dins de l'àmbit de millora de carrers a l'Estartit, la primera fase del qual
ja s'ha executat amb molt bon resultat. Ben aviat es començaran les dues fases restants d’una obra que permetrà resoldre deficiències d'un àmbit urbanitzat fa trenta anys, on fins
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a la data no s'hi havia intervingut estructuralment. Aquest
ambiciós projecte ha abastat els carrers Port, Platja, l'Escala,
Ter Vell, Eivissa, Roma, Pintor Mascort, Roca Maura, Església
i Víctor Concas.
En l'àmbit del clavegueram estem treballant des del 2008
en l'elaboració d'un pla director que servirà per conèixer a
fons la nostra xarxa i avaluar-ne l'estat. Molt sovint, quan cal
fer una obra a la via pública no sabem què ens trobarem a
sota terra quan cal obrir una rasa. Durant molts mesos s'han
portat a terme els treballs de camp per elaborar un mapa
del clavegueram municipal i en aquests moments estem treballant en la seva diagnosi. Posteriorment tota la informació estarà digitalitzada. Aquesta eina, doncs, ens permetrà
ser més eficients en la gestió del servei.
Pel que fa a la xarxa d'abastament d'aigua potable també hi
estem treballant conjuntament amb Sorea, l'empresa concessionària del servei, per tal d'executar un pla de millora a
mitjà i llarg termini.
Com podem veure, doncs, la gestió dels serveis bàsics com
l'enllumenat, el clavegueram o l'aigua ocupa una part
important de la feina del nostre ajuntament, per bé que
molt sovint passa desapercebuda perquè no es veu, ja que
són infraestructures que no llueixen perquè es troben sota
terra. No obstant això, són fonamentals per al bon funcionament del municipi, i per això les considerem i considerarem com una prioritat.
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Serveis

Un nou col·lector general posarà
fi als problemes de clavegueram
del nucli urbà de l'Estartit
Aquest mes han començat les obres de
construcció del nou col·lector general de
l'Estartit, una obra molt necessària i esperada
per solucionar l'evacuació d'aigües residuals
de bona part del nucli urbà. Serà de majors
dimensions que l'actual i tindrà el pendent
apropiat per poder-hi connectar per gravetat
el conjunt de la nova xarxa de clavegueram i
les futures que es puguin executar.
L'actual col·lector general és de fibrociment, té poc pendent i presenta nombroses esquerdes en el seu recorregut. Això fa que no treballi bé i quedi col·lapsat en
moments d'aportacions puntuals elevades, sobretot
com a conseqüència de pluges fortes. D'altra banda, les
esquerdes permeten que hi entri aigua salada, que
acaba arribant a la depuradora, cosa que en perjudica
greument el funcionament.

qual cal que sigui totalment estanca. Per això s'ha optat
com a millor solució disposar d’un tub de poliester
reforçat amb fibra de vidre. El nou col·lector sortirà del
carrer Víctor Concas i arribarà fins a l'Avinguda de
Grècia. Allà connectarà amb un gran tub existent que
arriba fins a l'estació de bombament del Ter Vell i d'allà
cap a l'estació depuradora de Torroella.
Es tracta, doncs, d'una actuació de gran dimensió que
quedarà enterrada i no es veurà, però que és fonamental per al bon funcionament de l'Estartit. El cost total de
l'obra és de 389.964,83 euros, que estan finançats pel
Consorci de la Costa Brava i una subvenció del PUOSC.

A més, el tram inicial del col·lector està embussat de
terres i sorres, i el pou de registre situat a l'avinguda de
Roma i el carrer Víctor Concas provoca, en molts casos,
un retorn de l'aigua residual per l'escomesa provinent
del Port. La situació de deteriorament s'agreuja perquè
la rasant és més elevada i no es pot connectar per gravetat la nova xarxa dels carrers reurbanitzats.

Canvi d'emplaçament del mercat
Mentre durin els treballs, el mercat setmanal dels dijous,
que s'emplaça en bona part al llarg de l'avinguda de
Roma, es traslladarà al carrer Eivissa, des de l'alçada del
carrer Roca Maura, i continuarà cap al carrer Coral. Així
mateix, els marxants de parades de fruita i verdura se
situaran al passeig Marítim, entre l'Oficina de Turisme i
la plaça Doctor Fleming.

Gran complexitat tècnica
La construcció del nou col·lector és una obra de gran
complexitat tècnica tant per la profunditat que haurà
de tenir la rasa per on passarà, com pel fet que la nova
canonada anirà per sota del nivell freàtic, raó per la

Les obres de la 2a i 3a fase dels carrers de l’Estartit, a punt de començar
> A primers de novembre van començar els treballs de
la 2a i 3a fase del projecte de millora dels carrers de
l’Estartit, una important actuació urbanística que abastarà els carrers Eivissa, Roma, Pintor Mascort, Roca
Maura, Església i Víctor Concas. L’obra té com a 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 clavaegueram, l’aigua potable o l’enllumenat, tots ells molt desfasats, i un ferm en un estat
molt precari. Abans de l’estiu es van acabar, amb molt
bon resultat, les obres de la primera fase d’aquest
important projecte, que es van desenvolupar als carrers
Port, Platja, l’Escala i Ter Vell.
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Medi Ambient

L’Ajuntament retira els fondejos
de barques que afecten la valuosa
praderia de posidònia a Montgó
> L’Ajuntament va retirar a primers d'octubre mig centenar de morts de fondeig abandonats o instal·lats irregularment sobre la praderia de posidònia oceànica del
fons marí de cala Montgó. Aquesta espècie constitueix
un hàbitat considerat d’interès comunitari per la
Directiva Hàbitats de la Unió Europea. Per aquest
motiu, l’Ajuntament va encarregar l’any passat un estudi per avaluar-ne l’impacte i planificar-ne la retirada.
L’increment del turisme i de l’oferta nàutica ha fet que
a cala Montgó, pel fet de tractar-se d’un espai tancat i
resguardat dels temporals, hi hagi a l’estiu un elevat
nombre de fondejos per a diferents embarcacions. Els
fondejos de formigó sobre la posidònia pot arribar a
provocar més impacte que l’ancoratge tradicional.
En acabar l’operatiu es va fer un marcatge de les clarianes deixades pels morts per estudiar l’evolució de la
praderia. L’Ajuntament vol evitar que en un futur els
fondejos afectin la praderia, per això, en cas que se
n’hagi de col·locar algun, s’obligarà a utilitzar ancoratges ecològics. Els treballs han tingut un cost de 30.000
euros, que han estat finançats pel Departament de
Medi Ambient.
Jornades gastronòmiques

Cooperació i solidaritat

L’Ajuntament reforça l’ajut a Càritas per fer
front a l’increment de demandes per la crisi
> Una part important dels diners que anualment destina l’Ajuntament a projectes de solidaritat i cooperació
es destinaran aquest any a Càritas Parroquial, entitat
que, com a conseqüència de la crisi, es troba en una
situació de desbordament per poder donar cobertura a
les demanades d’aliments que se’ls presenten.

IV Jornades La Poma a la Cuina
> Set restaurants han participat del 2 al 25 d’octubre en
les jornades gastronòmiques La Poma a la Cuina, que promouen l’Ajuntament i l’Estació Nàutica L’Estartit-Illes
Medes. La poma és actualment un dels productes agrícoles
més importants en l’economia local, per la qual cosa les jornades han permès donar-ne una visió molt més àmplia,
més enllà del coneixement típic que tenim com a postres.
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L’Ajuntament hi destinarà 6.000 euros de la part concedida a actuacions d’emergència. També atorgarà 4.500
euros a Càritas Diocesana perquè, en col·laboració amb
Càritas Parroquial, realitzi activitats de sensibilització
local en relació amb la presa de consciència de les situacions de mancances econòmiques que pateixen persones del municipi.
A banda d’això, es finançaran cinc projectes concrets de
cooperació internacional, l’ajut global dels quals és de
29.250 euros.
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Patrimoni

La Capella de Sant Antoni torna a lluir amb les pintures del segle XVIII
> A primers d’octubre es va portar a terme la restitu-

El temple ha patit moltes transformacions. La més significativa el 1725, quan es va alterar la planta original.
És d’aquesta època que daten les pintures recuperades
i que fins ara estaven totalment ocultes.

ció de les pintures barroques i neoclàssiques de la
Capella de Sant Antoni, on unes cales prèvies van posar
al descobert els elements decoratius originaris. Els treballs han abastat l’interior (parets i sostre) i han estat
executats per l’empresa de Verges, Grup Feliu Moy, que
té una àmplia experiència en aquest tipus d’obra.
També s’ha netejat la façana i pintat la imatge del sant.

Des del 1985 funciona com a sala d’exposicions. Josep
Maria Surroca, regidor d’Activitats Culturals, Joventut i
Festes, ha explicat que precisament «el seu ús intensiu i
el fet que des de feia anys no s’hi actuava, van fer que
l’Ajuntament es plantegés la seva posada al dia».
També creu que la millora prestigiarà i recuperarà per al
patrimoni local un edifici de gran valor simbòlic i patrimonial, al qual se li donava poca rellevància.

La Capella de Sant Antoni va ser, probablement, el primer temple de la vila. La seva construcció data de l’any
1368, quan les autoritats locals decideixen bastir a la
plaça una capella dedicada a santa Maria i sant Antoni.
Hisenda Municipal

L’Ajuntament congelarà els principals impostos i taxes municipals per al 2010
per bé que amb el rebut no es cobreix el cost real del
servei. Pel que fa a l’aigua, cal assenyalar que la taxa no
s’havia apujat des de feia nou anys. La puja de les
escombraries, d’altra banda, permetrà millorar el servei
(recollida de la fracció orgànica, renovació de contenidors, nous vehicles, compostatge casolà, etc.) i al cost
més elevat que cada cop té l’eliminació de residus que
es porten a l’abocador. D’aquí que l’estratègia per
reduir aquest cost passi per fomentar el reciclatge i l’ús
de la deixalleria, com ja s’està fent. Com a novetat, de
cara a l’exercici vinent el rebut de les escombraries es
girarà conjuntament amb el de l’aigua, i per tant es
fraccionarà trimestralment. Això representarà una major
facilitat per al pagament i evitarà que coincideixi amb el
termini de pagament anual que es fa amb d’altres
impostos, com l’IBI, que es cobren a l’estiu.

> L’Ajuntament va iniciar l’any 2008 un nou cicle de la
hisenda local fonamentat en tres principis: racionalització de la despesa, planificació a mitjà i llarg termini i
adaptació al nou context econòmic. El tancament del
pressupost del 2008 i el desenvolupament del 2009
confirmen que les previsions realistes fetes pel govern
van ser correctes perquè no s’han produït desajustos i
es tancaran sense números vermells. Tot plegat ha
col·locat la hisenda municipal en una bona situació
malgrat el context de crisi, cosa que permetrà a l’equip
de govern concretar la seva voluntat de congelar els
principals impostos i taxes el 2010, per no generar una
major pressió fiscal als ciutadans.
Impostos com l’IBI, l’ICIO o el de vehicles quedaran en
els nivells del 2009. Els únics ajustos que es fan són una
puja de 90 cèntims mensuals de mitjana en el rebut de
l’aigua i un increment de 66 cèntims mensuals en la
taxa de recollida i eliminació d’escombraries per habitatge i un 6% en la industrial. En els dos casos l’increment ve motivat per millores en la prestació del servei,
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L’Ajuntament, a més, incorporarà per al 2010 dues
noves bonificacions fiscals a les que ja existeixen: reducció del 95% de l’ICIO en obres d’interès municipal i
100% en els guals a persones amb mobilitat reduïda.
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Centenari de la Costa Brava

A l’esquerra, el president Montilla signant en el Llibre d’honor del Club Nàutic l’Estartit, al costat de Jordi Ponioan, president de l’entitat.
A la dreta, l’alcalde, Josep Maria Rufí, i al seu costat Montilla, Vilert, Huguet, Baltasar, Martinoy i Batallé, moment abans d’embarcar.

Montilla, Baltasar i Huguet visiten les illes Medes i la costa verge del Montgrí
> El president de la Generalitat, José Montilla, acom-

El president del club, Jordi Ponjoan, va aprofitar per fer
una petita explicació de l’entitat i tot seguit Montilla va
signar en el Llibre d’honor. En acabat, la comitiva es va
traslladar a peu fins al port, on va embarcar al Marine
Princess. Aquí esperaven, ja embarcats, un reduït nombre de convidats al trajecte que havia de mostrar a
Montilla, Huguet i Baltasar les Medes i el litoral que
encara es conserva verge entre l’Estartit i l’Escala.
Durant la travessia, tres experts van tractar aspectes
naturals, turístics, mediambientals i paisatgístics d’aquest tram de la Costa Brava.

panyat dels consellers de Medi Ambient, Francesc
Baltasar, i el d’Innovació, Universitat i Empresa, Josep
Huguet, va visitar el 12 de setembre les illes Medes,
amb motiu dels actes centrals del Centenari de la Costa
Brava. Montilla va ser rebut per l’alcalde, Josep Maria
Rufí, i el delegat del Govern, Jordi Martinoy, al parc de
bombers, on va arribar en helicòpter i es van traslladar
al Club Nàutic Estartit, on l’esperaven els consellers, el
president de la Diputació, Enric Vilert, i la directora del
Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, Dolors Batallé.
Fira de Pirates i Corsaris de les illes Medes

Els llibres, principals protagonistes de la Fira de Pirates i Corsaris
> L’univers literari que s’ha construït al voltant del món

El conjunt de la programació va mantenir l’estructura
d’anys anteriors i presentava activitats molt diverses
amb el propòsit que grans i petits passessin un bon cap
de setmana temàtic. Entre les novetats, també va destacar la recreació d’un desembarcament pirata, que es
va fer el divendres al vespre i es va seguir multitudinàriament. La fira està organitzada per l’Estació Nàutica
L’Estartit-Illes Medes i l’Associació Comerç de l’Estartit,
amb la col·laboració de l’Ajuntament.

imaginari i el llegat històric de la pirateria va ser un dels
grans protagonistes de la IV Fira de Pirates i Corsaris
que es va celebrar a l’Estartit els dies 25, 26 i 27 de
setembre. La sala d’exposicions del Consell Municipal
de l’Estartit es va transformar aquests dies en la cabina
d’un vaixell pirata, on tots els visitants van tenir al seu
abast prop de cent títols de publicacions de tota mena
sobre la pirateria.
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Aquesta exposició vol ser un reconeixement a la gent que viu al camp i del camp, i que amb el seu treball anònim,
sovint generació rere generació ha modelat el paisatge que ens envolta.La mostra parteix de l'atenta mirada del fotògraf Jordi Gamero, que al llarg del darrer any ha captat amb la seva càmera el dia a dia de les feines del camp i la
transformació constant d'un territori singular, indeslligable de la nostra identitat col·lectiva. El paisatge és un llibre
obert que ens identifica i parla de com som, per la qual cosa l'exposició esdevé una càlida radiografia de l'estima i la
sensibilitat amb què la pagesia ha desenvolupat la seva activitat al Baix Ter.
Cultura

A l’esquerra, un moment de la inauguració de l’exposició del Consell Municipal de l’Estartit. Al centre una de les peces de l’escultor
que s’hi van poder veure. A la dreta, detall de la mostra col·lectiva de la Capella de Sant Antoni.

Dues exposicions reividinquen la figura i obra del polifacètic artista Josep Mundet
> L’Ajuntament va organitzar el mes de setembre dues exposicions per tal de reivindicar la figura i l’obra del polifacètic artista local Josep Mundet, desaparegut el 1983. La Capella de Sant Antoni va acollir del 5 al 21 de setembre
l’exposició «Josep Mundet, present en el Montgrí», on es va poder reconèixer la seva petjada a través de l’obra de
quinze autors que van mantenir una relació d’amistat amb ell. D’altra banda, el Consell Municipal de l’Estartit va
muntar l’exposició «Josep Mundet, biografia d’un artista», una mostra de la seva vida personal i artística.
Josep Mundet i Tarrés (1931-1983), fill de Torroella de Montgrí, és un dels artistes gironins més destacats del segle
XX que va dedicar la seva vida artística a l’escultura. La rellevància de la seva obra ha transcendit l’àmbit torroellenc,
i avui en dia l’obra de Mundet és coneguda arreu de Catalunya.
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MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES
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S’inicia la recollida de la fracció
orgànica a l’Estartit
L’Ajuntament continua amb la millora de la gestió i eliminació dels residus municipals i el mes d’octubre va iniciar la recollida de la fracció orgànica a l’Estartit.
El desplegament de la recollida orgànica s’ha anat fent
progressivament al conjunt del municipi, després que el
2007 es va començar a Torroella i als restaurants de tot
el municipi. De la mateixa manera, l’Ajuntament oferirà
també la possibilitat de fer compostatge casolà a les
llars, barrejant les restes de la cuina amb les restes vegetals de l’hort o jardí.
El dilluns 5 d’octubre es va fer un acte públic al Consell
Municipal de l’Estartit per donar a conèixer el nou servei
i demanar la col·laboració de la població. A tots els
assistents se’ls va lliurar un cubell de fracció orgànica. A
més, els interessats es van poder adherir a la campanya
de compostatge casolà.
Eduard Vila, president del Consell Municipal de
l’Estartit, creu que «aquest nou servei, tot i que impliqui
una mica més de feina per als ciutadans i per a
l’Ajuntament, és fonamental per reduir la quantitat de
deixalles que es porten a l’abocador de Solius». D’altra
banda, considera que «no hi ha cap altra opció si el que
volem és millorar el nostre entorn i no deixar muntanyes
de deixalles per a les generacions futures. Per no esgotar els abocadors a la velocitat actual, hem de fer un
canvi d’hàbits i reciclar a cada casa, cada comerç, cada
restaurant...». En aquest sentit, reitera que una de les
prioritats de l’Ajuntament és millorar la gestió dels residus municipals i fomentar la sensibilització ciutadana.

APLEC DE SANTA CATERINA
Diumenge, 22 de novembre
616 FIRA DE SANT ANDREU
Fira agrícola, ramadera i comercial
28 i 29 de novembre
III MOSTRA DEL COL·LECCIONISME
Del 6 al 23 de novembre
Capella de Santa Antoni

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
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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
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
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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
L’Ajuntament ha repartit prop de mig centenar de contenidors de recollida
orgànica (a la dreta de la imatge) pels carrers de l’Estartit. Durant la
temporada alta —de juny a setembre— es recullen tots els dies, excepte
el diumenge. La resta de l’any, dimarts, dijous i dissabte.

