#senselímits

Solidaritat en actes de suport als presos i exiliats

Permeteu-nos un record pels presos polítics i exiliats i especialment a la nostra veïna Dolors Bassa.
Que serveixin aquestes quatres ratlles per recordar-los a tots ells, demanar-los força per no defallir
en aquesta greu situació i enviar una forta abraçada sincera per a ells i les seves famílies.

Pressupostos
2019
(pàg. 3)

Projecte de renovació
de la zona comercial
(pàg. 6)

Taules de debat
“Gent gran” i “Gent jove”
(pàg. 7)
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Agraïment
En nom dels vocals de l’EMD de l’equip de govern, Sandra Pibernat, Artur Mas, Anna Torramadé i en el meu
propi, us volem donar les gràcies.
Gràcies per la confiança que ens vàreu donar perquè impulséssim la creació de l’EMD i la implementéssim.
Gràcies per haver col·laborat, ja sigui a títol individual o col·lectivament des d’una associació, per enriquir i
millorar el nostre poble, tot participant en les iniciatives que s’han portat a terme i que sense la participació
ciutadana no haurien estat possibles.
Gràcies per ajudar-nos amb les vostres propostes per avançar en la gestió del dia a dia de la nostra comunitat.
Gràcies per preocupar-vos pels petits detalls que no funcionen i fer-nos-ho saber per mirar d’arreglar-ho.
Gràcies a l’equip humà que treballa a l’EMD, tant el propi com el col·laborador, per fer-nos la feina més fàcil
amb la vostra dedicació i implicació des de la creació de l’EMD i per fer que la gestió administrativa dels
nostres veïns sigui ben atesa, i per fer possible dur a terme els nostres projectes municipals.
Gràcies per haver-nos permès durant aquests 4 anys ser el primer govern de la primera EMD de les comarques
gironines. Vist amb perspectiva, el camí ha estat llarg i difícil, a estones, potser massa, però ha valgut la pena
treballar pel nostre poble des de la primera línia.
Hi ha diferents projectes que continuaran aquest hivern, com la segona fase de l’Espai Medes, les obres de
la nova biblioteca Mar de Llibres o les últimes fases de la renovació del Port. Però aquí no s’acaba tot,
ja que tot seguit hem de continuar amb els projectes estratègics que ajudaran a fer un salt qualitatiu a la
nostra destinació turística. Parlem del Projecte de millora del centre comercial de l’Estartit, el Projecte
d’urbanització de l’illa al voltant de la plaça del Timó i el Projecte de millora de la façana marítima i nou
passeig Marítim.
I els projectes estratègics no poden fer oblidar els petits detalls que són tan importants per al benestar del dia
a dia: la millora de la via pública, de l’espai urbà i el manteniment dels equipaments públics del nostre poble.
En tot cas, permeteu-nos un record pels presos polítics i exiliats i especialment a la nostra veïna Dolors Bassa.
Que serveixin aquestes quatres ratlles per recordar-los a tots ells, demanar-los força per no defallir en aquesta
greu situació i enviar una forta abraçada sincera per a ells i les seves famílies.
Ben atentament,							Genís Dalmau i Burgués

									President de l’EMD de l’Estartit

L’equip de govern: Anna Torramadé, vocal; Genís Dalmau, president; Sandra Pibernat, vicepresidenta i Artur Mas, vocal.
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PRESSUPOSTOS

PRESSUPOST D’INGRESSOS
DESCRIPCIÓ

PRESSUPOST DE DESPESES
PRESSUPOST
2019

Cap. I

IMPOSTOS DIRECTES

0,00 €

Cap. I

DESPESES DE PERSONAL

Cap. II

IMPOSTOS INDIRECTES

0,00 €

Cap. II

DESPESES CORRENTS
EN BENS I SERVEIS

Cap.III

DESPESES FINANCERES

Cap.III

TAXES I PREUS PÚBLICS

529.270,00 €

Cap. IV

TRANFERÈNCIES CORRENTS

733.754,05 €

Cap. V

INGRESSOS PATRIMONIALS

6.410,00 €

Cap. VI

ALINEACIONS
D’INVERSIONS REALS

Cap. VII

TRANSFERÈNCIES
DE CAPITAL

Cap. VIII

ACTIUS FINANCERS

0,00 €

Cap. IX

PASSIUS FINANCERS

0,00 €

TOTAL

0,00 €

PRESSUPOST
2019

DESCRIPCIÓ

Cap. IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Cap. V

FONS DE CONTINGÈNCIA

Cap. VI

INVERSIONS REALS

408.000,00 €
667.206,11 €
500,00 €
120.370,00 €
35.000,00 €
114.000,00 €

105.642,06 €

1.375.076,11 €

1.375.076,11 €

TOTAL

u INVERSIONS A L’ESTARTIT:

a) Inversions que es realitzin per altres administracions públiques a l’Estartit
NOVA BIBLIOTECA DE L’ESTARTIT 			
MOBILIARI BIBLIOTECA				
EQUIPAMENT INFORMÀTIC BIBLIOTECA		
PROJECTE PASSEIG MARÍTIM				
CENTRE D’INTERPRETACIÓ ESPAI MEDES		

559.775,75 €
59.704,06 €
10.772,39 €
4.800.000,00 €
1.400.000,00 €

b) Inversions que fa directament l’EMD
MOBILIARI URBÀ CENTRE COMERCIAL
37.000,00 €
PARC WORKOUT – CAL·LISTÈNIA
25.000,00 €
INVERSIÓ EN REPOSICIÓ ENLLUMENAT
18.000,00 €
ELABORACIÓ PROJECTES TÈCNICS
9.000,00 €
MOBILIARI PER A LA LLAR DE JUBILATS
8.000,00 €
INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS UOM
8.000,00 €
ADQUISICIÓ EQUIPAMENT INFORMÀTIC – BIBLIOTECA
6.000,00 €
REHABILITACIÓ D’EDIFICIS – LOCALS D’ENTITATS
5.000,00 €
REASFALTATGE DE CARRERS
4.000,00 €
ELEMENT DE TRANSPORT		
3.500,00 €
ADQUISIÓ EQUIPAMENT INFORMÀTIC
3.000,00 €
INVERSIONS EN INSTAL·LACIONS I CENTRES D’ENSENYAMENT 3.000,00 €
3.000,00 €
MOBILIARI URBÀ – POLICIA
2.500,00 €
INVERSIONS EN INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
2.000,00 €
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE
2.000,00 €
MOBILIARI URBÀ
1.200,00 €
INVERSIONS EN EDIFICIS DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS
1.000,00 €
INSTAL·LACIÓ DE JOCS INFANTILS
1.000,00 €
INVERSIONS EN PARCS I JARDINS
500,00 €
MOBILIARI ESCOLA
500,00 €
MOBILIARI ESPORTS
400,00 €
ADQUISICIÓ EQUIPAMENT INFORMÀTIC POLICIA
300,00 €
INFRAESTRUCTURA CULTURA, ACTES FESTIUS I JOVENTUT
100,00 €
BIBLIOTECA MUNICIPAL

PÀG3

Núm 7 · Desembre 2018 · IMEMDl’ESTARTIT

u INFORMACIÓ DELS PROJECTES D’OBRES I MILLORES DE L’ENTORN
S’INICIA LA FASE 2C DE LES OBRES DE MILLORA
DEL CLUB NÀUTIC ESTARTIT
El passat 17 de setembre es van reiniciar les obres de remodelació de les instal·lacions portuàries corresponents
a la fase 2C. En aquesta fase es preveuen executar les següents partides:
-

Reforma de l’edifici de marineria.
Finalització del nou edifici de l’escola de vela.
Execució del nou accés principal.
Nous molls de ribera de la zona tècnica.
Nou Travelift de 60 t.
Urbanització de l’àrea tècnica: noves xarxes de comunicacions.

Amb aquestes actuacions, que previsiblement finalitzaran a finals d’abril de 2019, es donarà per acabada
la fase 2 i ja s’hauran executat el 90% del total d’obres vinculades al contracte amb Ports de la Generalitat
signat de la nova concessió l’any 2014.
Per tal de minimitzar l’afectació d’usuaris i veïns, i compatibilitzar també les futures obres del passeig
Marítim, és probable que aquesta planificació temporal d’obra (de novembre a abril) també s’apliqui a la
fase final de les actuacions portuàries, fet que allargarà els treballs, previsiblement, fins a l’abril de 2021.
Podeu seguir els treballs al diari d’obres del Club Nàutic Estartit: www.cnestartit.com/blog

EXECUCIÓ DE LES OBRES DE L’ESPAI MEDES
L’execució de les obres de l’Espai Medes està prevista per al segon semestre de 2019 un cop es confirmin totes
les subvencions sol·licitades:
- Foment del Turisme (350.000 €) u APROVADA
- Fons europeu per al desenvolupament regional – FEDER (200.000 €) u PENDENT
- Diputació de Girona (100.000 €) u APROVADA, però vinculada a l’atorgament de la subvenció del
				
Fons europeu per al desenvolupament regional – FEDER
Per part de l’Ajuntament s’ha previst també una partida d’inversions dotada en 640.000 € per tal que aquesta
inversió estratègica que donarà un nou impuls al turisme a la nostra destinació pugui fer-se realitat.
Recordem que la primera fase del projecte, l’aixecament de l’estructura de l’edifici, ha anat a càrrec del Club
Nàutic Estartit. L’esmentada adequació de l’espai anirà a càrrec de l’Ajuntament i finalment la museïtzació
de l’equipament compta ja amb un projecte liderat pel Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
PÀG4
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D’acord amb el projecte d’execució de la part municipal, les obres s’han de dur a terme en un període de set
mesos i s’hi preveu adequar una sala d’ús general per a exposicions permanents i temporals amb una zona
de recepció; lavabos públics i un elevador amb accés des de l’exterior; un cos annex amb una gran terrassa;
porxos exteriors com a protecció solar i espai de relació entre l’interior i l’exterior; una coberta-mirador com
a espai públic per gaudir del paisatge i per organitzar-hi actes lúdics i culturals, i una grada a la façana sud-est
per celebrar-hi espectacles a l’aire lliure.

CREACIÓ D’UNA XARXA D’ITINERARIS PER VISITAR
LA RECUPERADA MARESMA DE LA PLETERA
La xarxa d’itineraris de la Pletera és la darrera gran intervenció que es fa a l’espai, un cop ha estat desurbanitzat
i regenerat ambientalment. La xarxa està configurada per un vial perfectament integrat a l’entorn, que
permetrà visitar l’espai recuperat d’una manera ordenada i respectuosa.
El traçat segueix, en part, l’antic camí que envoltava l’espai per la banda de maresma no urbanitzada.
L’itinerari es podrà fer a peu o en bicicleta fins a la mota del Ter i tindrà un pas alternatiu per a cavalls.
L’actuació inclou, a més, l’adequació de la caseta de serveis elèctrics més propera a la bassa del Fra Ramon,
com a observatori. La cota de terreny que envolta aquest punt s’ha recuperat per facilitar-ne la inundació i
l’accés al mirador es fa per una passera de fusta. Per reforçar la integració del mirador a l’entorn natural, la
construcció s’ha recobert amb fustes. L’itinerari estarà adaptat per a persones amb discapacitats físiques.
Les obres s’emmarquen en el projecte Life Pletera, que finalitzarà el 31 de desembre, després de quatre anys
i mig d’intens treball per recuperar la funcionalitat dels sistemes litorals de la Pletera.
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PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL CENTRE COMERCIAL
A CEL OBERT DEL CENTRE DE L’ESTARTIT
La renovació del centre comercial abasta la zona compresa entre el passeig Marítim (zona portuària) i els
carrers Illes, Santa Anna, Port, Platja, Víctor Conques, Església i Eivissa, fins a l’encreuament amb el carrer
Rocamaura. També inclou les places del Pou Nou, Santa Anna i Doctor Fleming.
En aquest àmbit hi ha 191 establiments. En concret, hi ha 58 comerços, 43 bars i restaurants, 21 locals
tancats i 13 establiments d’altres tipus. El projecte preveu la millora estètica de les façanes, l’enjardinament,
la il·luminació, la millora dels serveis aeris, la gestió de l’aparcament i de les zones de càrrega i descàrrega.
També s’actualitzarà l’ordenança d’ocupació de la via pública. Aquesta millora de la part pública ha de fer més
atractiva la zona comercial als visitants i regenerar la zona tant per als comerços com per atreure nous veïns
al centre. La inversió per a aquest 2019 serà de 60.000 €, amb una primera fase abans de l’estiu de 37.000 €.

u PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA A L’ESTARTIT
REUNIONS PÚBLIQUES, BALANÇ I CONTINUÏTAT
El balanç de la segona convocatòria per zones ha donat el seu fruit, ja que ens ha permès elaborar una
llista de treballs a realitzar de cara a la propera temporada. Seran prioritàries les accions de millora de la
senyalització d’alguns espais naturals; pas de vianants, i determinats senyals d’accés a la carretera i d’espais
públics com els lavabos i parades d’autobús. Considerarem també la possibilitat de controlar l’accés de
velocitat en algunes zones determinades, sobretot en èpoques de més afluència turística. Continuarem
treballant també pel benestar i seguretat ciutadana d’algunes zones, ja que som conscients que continuen
essent motiu d’inquietud per als nostres residents i visitants.
De cara a les properes convocatòries, creiem convenient emplaçar a tothom en un sol dia i d’aquesta manera
compartir les inquietuds de les diferents zones que conformen l’Estartit, que en moltes ocasions són les
mateixes. Us animem, doncs, des d’ara, a participar en la propera convocatòria d’aquestes reunions públiques
que tindran lloc a la primavera de 2019.

L’ESTARTIT TINDRÀ UN PARC DE WORKOUT EL 2019
Aquest ha estat el projecte més votat per tots els ciutadans empadronats a l’Estartit que han participat en
els pressupostos participatius 2019. Aquest tipus de parc consisteix en la creació d’una nova zona esportiva
amb diferents elements com barres d’equilibri, bancs per fer d’abdominals, altres barres estil free style, així
com anelles i altres elements que permeten l’anomenat street workout o entrenament esportiu a l’aire lliure.
Amb aquest nou parc comptarem ja amb 6 zones d’esbarjo públiques a l’Estartit: un parc de salut amb
dinamitzacions gratuïtes tots els dimarts, 4 parcs infantils i ben aviat 1 parc de workout.
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TAULES DE DEBAT GENT GRAN I GENT JOVE,
CONCLUSIONS I NOUS REPTES
La gent gran de l’Estartit ha participat molt activament a les dues taules de debat (28 de juny i 29 d’octubre)
organitzades dins el marc del procés de participació ciutadana de l’EMD de l’Estartit. Les inquietuds recollides
atenen no només a aspectes relatius al benestar i seguretat ciutadana, més accessibilitat, més il·luminació
d’espais públics, més zones verdes i d’aparcaments per a mobilitat reduïda, sinó també es posen de manifest
les ganes de poder realitzar més activitats com a gent gran activa que són.
Els interessen les noves tecnologies, activitats saludables diferents com el ioga, entre d’altres. També varen
manifestar necessitat de poder tenir veu pròpia i aquí recollim una de les idees proposades i que ens agradaria
que tirés endavant, la creació d’un consell de la gent gran.

Dins el marc de la diagnosi del Pla Municipal de Salut, tècnics de l’Ajuntament de Torroella van assistir a la
taula de debat del 29 d’octubre per tal de recollir la percepció de la gent gran de l’Estartit pel que fa a la salut
des de la perspectiva dels estils de vida, hàbits, factors socioeconòmics, de medi i de l’entorn, entre d’altres.
Les dades recollides que formaran part d’aquesta diagnosi s’analitzaran per extreure’n quines polítiques locals
en l’àmbit de la salut cal incorporar, continuar fent, reorientar o deixar de fer.
Ens hem adonat que les portes de diàleg que hem obert per a la gent jove de l’Estatit no són les adients.
Deixem, doncs, de banda, reunions i convocatòries, i busquem noves estratègies que ens acostin més a la
seva realitat i així se sentin còmodes per compartir quines són les seves inquietuds pel que fa a l’entorn on
viuen. Quan aconseguim aquest intercanvi d’impressions, des de l’EMD es podrà elaborar també una diagnosi
i establir un full de ruta de treball conjunt.

u NOTÍCIES DE L’ESTARTIT u VIDA ASSOCIATIVA
EL BELL RACÓ US PROPOSA
NOVES ACTIVITATS
Els més de 150 socis del la llar de jubilats del Bell
Racó manifesten interès en noves activitats ja siguin
vinculades amb el seu benestar o amb el seu temps
de lleure. S’han ampliat les classes de ioga a dues
sessions setmanals, els dilluns i dijous, amb una
participació d’entre 15 i 18 persones per sessió.
Una proposta que continua amb molta participació són els dinars i la sessió de bingo dels divendres pensats per
als jubilats que estan sols, que ho esperen com si fos un dia de festa major!
Aquest mes de desembre comença una nova activitat, els tallers de memòria.
PÀG7

Núm 7 · Desembre 2018 · IMEMDl’ESTARTIT

SOPAR DELS SOCIS D’ESTACIÓ NÀUTICA
El passat dijous 29 de novembre de 2018, va tenir lloc
al restaurant del Golf Platja de Pals la trobada anual
dels socis de l’Estació Nàutica. L’acte va aplegar una
cinquantena de persones vinculades a l’associació i
representants municipals de l’Ajuntament de Torroella
de Montgrí i l’Entitat Municipal Descentralitzada de
l’Estartit.
Durant l’acte, vam poder fer una mica de balanç de
la temporada 2018 i unes pinzellades a projectes
de futur de la nostra destinació. També vam fer
reconeixement a la Pastisseria J. Brugués de l’Estartit
pels seus 40 anys de dedicació professional.
Cada any, en el marc del sopar, es reconeix una
persona o entitat vinculada al territori i que ha
contribuït al desenvolupament turístic de l’Estartit.
Enguany aquest reconeixement es fa a Xavier Quintana,
director de la Càtedra d’Ecosistemes Litorals, que
té com a objectiu la promoció d’estudis científics,
especialment els relacionats amb el Montgrí, les illes
Medes i el Baix Ter; coordinar i canalitzar aquests estudis; participar en la gestió dels espais naturals, i difondre
i divulgar el coneixement del funcionament d’aquests espais. Un dels projectes que lidera la Càtedra és la
direcció científica del projecte de la Pletera que s’ha anat desenvolupant per fases.
El 1998 s’inicia el projecte de desurbanització de la Pletera. El 1999 es demana un primer projecte LIFE per poder
iniciar els treballs. Actualment s’està executant el tercer. La intenció del projecte de la Pletera és la restauració
integral i definitiva del sistema de llacunes costaneres, amb la retirada de totes les infraestructures i amb la
voluntat de recuperar-ne la funcionalitat ecològica. Aquest és, sens dubte, un gran projecte de revalorització
del nostre destí i el Parc Natural, que ens posiciona a l’hora de promocionar la destinació, especialment en
termes de sostenibilitat.
NEIXEN DOS CORALS MÉS A L’ESTARTIT
La veterana i coneguda coral Les Veus de l’Estartit cada any amplia el seu calendari de concerts i aquest any
en sumaran ja 15 fins a setembre. Tots són importants, però sobretot cal destacar el “Canta Gran” a l’Auditori
de Barcelona el 6 de febrer, junt amb dos concerts que els varen portar fins a Cadaqués el 28 d’abril i a Olot
el 3 de maig.
Un grup de dones de l’Estartit, a partir d’una relació d’amistat sorgida per les diverses accions solidàries fetes
durant el darrer any, varen decidir començar a assajar per tal de formar una agrupació coral.
Tot i que de moment no tenen nom, i que fa poc
temps que assagen, esperem ben aviat poder gaudir
dels seus concerts.
L’AMPA de l’Escola Portitxol, per segon any, segueix
amb la bona iniciativa d’incorporar els més petits al
cant coral i ja tenim la tercera coral amb les veus més
joves del poble.
Esperem veure’ls un dia cantar tots junts!

PÀG8

Núm 7 · Desembre 2018 · IMEMDl’ESTARTIT

CASAL D’ESTIU
Un estiu més s’ha ofert un casal municipal d’estiu, que
s’ha dut a terme a l’antiga escola bressol Mar i Cel. El
casal es va iniciar la darrera setmana de juny fins a la
darrera d’agost, per cobrir al màxim possible els dies
de vacances escolars.
Hem tingut una participació d’una trentena d’infants
que s’han repartit en dos grups, un d’infantil i un de
primària, i la procedència de la majoria dels participants
eren de l’Estartit i, per tant, es coneixen ja de l’escola,
i també n’hi ha hagut de segona residència que al llarg de l’estiu s’han anat relacionant i han fet un grup ben
cohesionat amb el qual s’ha pogut realitzar totes les accions previstes.
L’equip humà que va portar el casal estava format per quatre membres. Una directora, dues monitores i un
vetllador per als infants amb necessitats educatives especials.
Les activitats s’han centrat en jocs, activitats preesportives, jocs d’aigua, tallers, expressió corporal, cançons,
gimcanes, sortides a la platja i pel poble, excursions fora del casal... tot lligat amb un centre d’interès, el Bosc
Encantat, que s’ha anat estructurant en diferents eixos d’animació cada setmana: follets, bruixes i mags, elfs,
unicorns, dracs, sirenes, el ieti, genis i fades.
Fem una bona valoració del casal que, tot i ser petit, dona resposta a les necessitats de les famílies de l’Estartit.
ESPAI DE LLEURE
L’Espai de lleure és un servei municipal
multidisciplinari: educatiu, multiesportiu i de lleure,
pensat per a infants des dels 6 fins als 13 anys. Es
tracta d’una activitat amb molta experiència a
l’Estartit que dona suport a aquelles famílies que
tenen fills amb alguna dificultat durant el procés
escolar, o per a aquells pares que volen que els seus
fills vagin a un espai on socialitzar-se i compartir
experiències amb companys de la mateix edat.
Treballem coordinadament amb l’Escola Portitxol i amb l’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament de Torroella de
Montgrí. Les activitats es varen iniciar el mes d’octubre, com cada any, però aquesta edició hem trobat a faltar
inscripcions d’alumnes de cicle superior de primària. Fem una crida a qui hi estigui interessat perquè encara
ens queden places lliures per als de 4t, 5è i 6è.
Podeu venir a demanar informació a l’EMD.

u BREUS u ACTES SOLIDARIS
CAMPANYA “FREEDOM FOR ALL CATALAN
POLITICAL PRISONERS & EXILES” - 11/08/2018
L’Estartit va ser una de les destinacions turístiques
on es va aturar un dels autobusos d’Òmnium Cultural
que durant 2 setmanes varen circular per les zones de
més afluència turística de Catalunya. Amb aquesta
campanya es va donar a conèixer la nostra realitat
política en diferents idiomes a tots els visitants i
ciutadans que s’hi apropaven.
PÀG9
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CAMPANYA “SENSE LÍMITS” – 21/08/2018
En aquest clam per la llibertat, les illes Medes també
varen ser protagonistes d’un emotiu acte solidari en
memòria dels nostres presos i exiliats polítics.
Tot seguit es va fer un “dinar groc” a la sala polivalent,
on destacades figures de diversos àmbits varen fer
una radiografia de la nostra actualitat política.

u BREUS u OBRES
Comencem aquesta secció amb una notícia destacada d’una obra ja finalitzada, la inauguració de la caldera
de biomassa de l’Escola Portitxol. Inaugurada pel diputat de Medi Ambient, el Sr. Lluís Costabella, el dijous 18
d’octubre, aquesta caldera funciona amb estella local i dona calor a diferents equipaments municipals: CEIP
Portitxol, Sala Polivalent, escola bressol Mar i Cel i ben aviat la nova biblioteca.
Estem contents de poder contribuir amb el Pla de reducció d’emissions al medi ambient de la Generalitat de
Catalunya.

Inauguració caldera de biomassa				

Trasllat i ampliació de la zona de jocs infantils

Altres obres realitzades de maig a setembre:
- Adequació del local Roca Maura d’ús per a les entitats.
- Instal·lació d’un sistema d’aire condicionat a l’escola bressol Mar i Cel.
- Manteniment dels parcs i jardins, som “Vila Florida”!
- Trasllat i ampliació dels nous jocs infantils al passeig Marítim.
PÀG10

Núm 7 · Desembre 2018 · IMEMDl’ESTARTIT

u RECORDS D’ESTIU
MÉS DE 8.OOO PERSONES CONVERTEIXEN L’ÍTACA - SANT JOAN
DE L’ESTARTIT EN LA PRIMERA GRAN FESTA MUSICAL DE L’ESTIU
L’EMD de l’Estartit, per tercer any consecutiu, ha optat per organitzar esdeveniments en col·laboració amb
festivals de reconegut prestigi i qualitat per posar l’Estartit al centre de l’acció cultural de la Costa Brava.
El primer esdeveniment multitudinari va ser el cap de setmana de Sant Joan que, sota el paraigua Festival ÍtacaSant Joan, va congregar 8.000 persones a la platja de l’Estartit, convertint el nostre poble en la primera gran
festa musical de l’estiu. El projecte de Sant Joan organitzat per Link Produccions, Massís del Montgrí i l’EMD
ha estat un èxit musical i de públic, amb set concerts amb els grups Txarango, Che Sudaka, Doctor Krápula,
Ebri Knight, Germà Negre, Koers i Pachawa Sound, i les sessions de DJ Karlixx i de DJ Gambeat Radio
Bemba Sound System. La platja de l’Estartit es va omplir de gom a gom amb un públic intergeneracional,
però la festa no va deixar de banda la reivindicació de la llibertat d’expressió i es va donar suport als rapers
condemnats amb el desplegament d’una pancarta amb el lema “Free Valtonyc / A la presó per cantar”.
La nit de divendres, el festival va penjar el cartell de sold out, mentre que dissabte l’ocupació del recinte va
superar el 90%. Així mateix, els paquets que oferien l’assistència als concerts més plaça de càmping es van
exhaurir setmanes abans.
Ja estem preparant la programació per al Sant Joan del 2019, estigueu atents a les xarxes perquè el dia 17 de
desembre ja farem la primera comunicació amb l’anunci del cartell.
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FESTIVAL BEATLES WEEKEND 2018
El Festival Beatles Weekend 2018 ha celebrat aquest any la seva 13a
edició i també la seva Yellow (groga) Edition. I ho hem fet amb un
doble objectiu: el primer, celebrar el 50è aniversari de l’estrena de
la pel·lícula Yellow Submarine, i el segon, reivindicar la llibertat dels
presos i exiliats amb el color més adient, el groc.

Josep Maria Francino i Rod Davis.

A part del color, el festival ha tingut l’honor d’estrenar el nou espai
d’ús cultural de la plaça del Molinet, ja que va ser el concert central
del Beatles Weekend, que va rememorar la història musical dels 60
i que va omplir fins a la bandera la grada i la platea, amb més de 700
persones.
Durant el cap de setmana vam poder comptar amb la presència
de Rod Davis, un dels músics que juntament amb John Lennon va
fundar The Quarrymen, la primera banda del mític membre de The
Beatles. De la seva mà vàrem conèixer l’època de The Beatles al
Liverpool dels anys 60. També vàrem poder sentir-lo en concert,
tota una troballa. Concerts, tallers, presentacions i xerrades varen
omplir de música beatle i d’esperit beatlerià l’Estartit.

British Invasion & The Bluesisters.

FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL CARME
Si volguéssim destacar un esdeveniment de la Festa de la Mare
de Déu del Carme del 2018 seria el temps. Com bé sabeu, en
Josep Pascual és el més savi ens aquests afers i com sempre i com
tothom fa, li vàrem demanar com aniria el dia 16 de juliol, ja que les
previsions eren de tempesta.
I ell, que ho sap tot, ens va enviar un correu electrònic que deia:
“Referent a la conversa que vàrem tenir, el 16 de juliol,
estadísticament, és un dels dies de l’any amb menys probabilitat
de pluja. L’any 1980 va ploure ja a la nit (2,8 mm). L’any 1977 va
plovisquejar diverses vegades durant el dia i també de manera poc
important ho va fer el 16 de juliol de 1971 (migdia) i els anys 1982,
1997 i 2002, tots ells al matí.”
“Per tant, dels darrers 50 anys, la processó només s’hauria hagut
de suspendre l’any 1997, perquè va ploure a l’hora que actualment
es fa; em penso que aquell any encara no s’havia tornat a celebrar,
d’ençà que a començaments de la dècada dels 60 es va produir
durant aquesta diada un greu accident en un dels vaixells de la
comitiva quan van explotar uns coets al mateix vaixell.”
Tot això és per explicar que aquest darrer dia 16 de juliol va fer una
tempesta que va compensar els darrers 50 anys i que va provocar les
dues imatges que segueixen, una cortina d’aigua durant tot el matí
i la celebració de la ballada de sardanes dins de l’església de Santa
Anna. I, com mana la tradició, la processó es va celebrar sense cap
entrebanc i amb un sol espatarrant.
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EL 5è JAZZ FESTIVAL L’ESTARTIT ESTRENA UBICACIÓ
I CONCENTRA LA PROGRAMACIÓ EN QUATRE DIES
El Jazz Festival l’Estartit va
celebrar la seva 5a edició amb
dues novetats, el seu nou
emplaçament i el nou format de la
programació. La plaça del Molinet
es va transformar en l’escenari
excepcional del jazz, amb un espai
de restauració en una terrassa amb
una de les vistes més boniques de
les illes Medes.
L’altra novetat és que el programa
del festival ha concentrat la seva
programació en quatre dies, del
dijous 19 al diumenge 22 de juliol.
Cada dia, l’entrada ha permès
gaudir d’una doble sessió de
concerts i a partir de mitjanit de
sessions de DJ d’entrada gratuïta.
La programació, un cartell de luxe que ha comptat amb el Trio de Julian Lage, que va fer doblet a la tarda amb
el vibrant sextet de swing O Sister!; va seguir Stefano Bollani fent doblet amb el també pianista Bruce Barth;
el trio format per Paolo Fresu, Richard Galliano i Jan Lundgren, precedit pel saxofonista Albert Cirera i els
Tres Tambors, i per tancar, el cèlebre saxofonista cubà Paquito D’Rivera, amb el trio del pianista Pepe Rivero,
precedit per Jonah Smith.
Dels tretze concerts, cinc dels quals gratuïts, quatre a mitjanit, a l’àrea de restauració del festival, jazz i
electrònica amb DJ Max Moya i els seus convidats; Mel Semé i Tito Bonacera; Mark Aanderud, i per tancar
Roqui Albero i Tonia Richardson. El cinquè, un concert itinerant pels carrers de l’Estartit amb The Street of
New Orleans & Mark Braud.
Una proposta de música de qualitat que ja forma part del concepte de projecte cultural que es vol promoure
des de l’EMD de l’Estartit sota el paraigua i el suport de Joventuts Musicals i el Festival de Música.

41a EDICIÓ DE LA CANTADA D’HAVANERES
DE LA PENYA BARCELONISTA MONTGRÍ I COMARCA
La tradicional cantada d’havaneres de l’Estartit, en la seva
41a edició, es va celebrar a l’emplaçament de l’escenari
de la plaça del Molinet. En una esplèndida nit de lluna
plena, es va poder viure i veure aquest esdeveniment, que
es va retransmetre per la xarxa local de televisió. Els grups
Mar Endins i Port Bo varen fer les delícies dels assistents,
endolcits pel cremat que la Penya Barcelonista Montgrí i
comarca va oferir a tothom.
Va ser un èxit de públic, però les característiques de l’espai
reclamen un replantejament d’aquest lloc per permetre
que la visió del concert sigui el millor possible per a tots
els assistents.
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u L’ESTARTIT SOLIDARI
FUNDACIÓ ONCOLLIGA GIRONA
DELEGACIÓ DE TORROELLA - L’ESTARTIT
Ja fa més de deu anys que la Fundació Oncolliga Girona, Lliga catalana d’ajuda al malalt de càncer té presència
a Torroella i l’Estartit a través d’una delegació. És per això que estem segurs que molts de vosaltres ja ens
coneixeu, però volem aprofitar aquest espai per presentar-nos i per explicar una mica qui som i què fem.
Començarem fent una pinzellada de què és la Fundació i de quins són els serveis que ofereix.
La Fundació Oncolliga Girona és una entitat sense ànim de lucre que va néixer amb la intenció de millorar la
qualitat de vida dels malalts de càncer i els seus familiars de la província de Girona. Amb el pas del temps,
l’entitat ha ampliat la seva mirada i ha apostat per la promoció de la salut i la sensibilització de la societat,
sense oblidar la seva finalitat principal: donar resposta a les necessitats que les institucions públiques no
cobreixen facilitant recursos humans i materials que contribueixin a fer més còmoda la vida de les persones
que pateixen una malaltia oncològica.
Els nostres objectius bàsicament són dos: millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i dels seus
familiars i promocionar entre la població hàbits saludables per a prevenir el càncer.
Dins de l’estructura de la fundació, les delegacions juguem un paper cabdal, ja que som la cara i la veu de
l’entitat a cada poble. Fem difusió dels serveis que ofereix la fundació entre les persones que ho puguin
necessitar i ajudem al sosteniment d’aquests serveis a través de l’organització d’activitats solidàries. A
l’Estartit hem organitzat activitats de tot tipus: xerrades, caminades, pesca solidària, arrossades... Des de fa
anys organitzem a l’Escola Portitxol un taller de fruites i amanides en el marc del programa educatiu Festival
de la Fruita d’Oncolliga i l’any passat vam organitzar una caminada familiar per La Marató de TV3. Durant
molt temps hem comptat també amb la col·laboració de l’associació Mans Solidàries Vora Mar, que ens ha fet
donació dels diners recollits a la seva parada d’articles fets a mà. El nostre més sincer agraïment a totes les
seves integrants.
Res de tot això no seria possible sense el vostre suport, per això us animem a seguir col·laborant tot fent
nostre un dels lemes de l’entitat: “Ajuda’ns a ajudar”.
Aquest any la caminada per La Marató que aquest any està dedicada a la investigació sobre el càncer, s’ha
fet el dia 9 de desembre. Hem sigut 230 caminats solidaris de totes les edats i una pila d’establiments,
voluntaris i entitats l’han fet possible. A tots ells el nostre més sentit agraïment.
Si voleu més informació us convidem a visitar la pàgina web www.oncolligagirona.cat
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Grups municipals a l’EMD
Silvia Comas

Francesc Ferrer

Ramon Planas

L’ESTARTIT SOM TOTS

MÉS PER L’ESTARTIT-UPM

PDECAT - Torroella de Montgrí i l’Estartit

ENCARANT EL 2019 AMB NOUS
PROJECTES ENGRESCADORS

Encarem ja els darrers mesos de la
primera legislatura sencera amb
l’autogestió del poble de l’Estartit
mitjançant l’EMD.

Benvolguts veïns i benvolgudes veïnes,

Quan la legislatura toca al seu final
convé mirar enrere per veure la feina
feta i fer balanç dels resultats.
Aquest serà el primer mandat de l’EMD.
Els inicis no són fàcils, es cometen
errors i cal aprendre d’aquests, però el
que és cert és que s’ha fet molta feina.
El nostre grup ha intentat apropar
l’administració als veïns per tal que les
accions que es fan s’ajustin al màxim
a les necessitats reals que fan falta al
nostre poble.

Temps per fer reflexions i anàlisis
de com ens està anant, en què hem
millorat i en què ens hem d’esforçar
més en els propers temps per millorar el
nostre poble, per recuperar la il·lusió de
tots els veïns.
Recuperar l’orgull de sentir-nos
estartidencs i tornar a presumir d’un
poble on la gent que hi viu es trobi a
gust.

S’han posat en marxa les reunions de
barris, hem reunit per primer cop els
joves i també la gent gran, i hem viscut
el nostre segon procés participatiu.

Són els grans reptes que la gent de Més
per l’Estartit té a l’agenda per afrontar
els propers anys, treballar per ser un
poble referent.

No oblidem tampoc els grans projectes
en marxa, com són el de la nova
biblioteca que estrenarem l’any vinent
i el tan esperat passeig Marítim nou o
l’Espai Medes.

La gent de Més per l’Estartit té molt clar
que ara és el moment clau per decidir
cap a on volem portar el nostre poble
i de treballar de valent per millorar-lo.
Ja no ens valen discursos de pa sucat
amb oli ni batalles estèrils que no ens
aporten cap benefici.

El nostre poble comença a disposar de
les inversions que tanta falta li feien,
la qual cosa ha de permetre en els
propers anys reinventar el nostre destí
i tornar a fer de l’Estartit un referent a
la Costa Brava, allargar la temporada
i revertir les mancances dels darrers
anys. De ben segur que aquest és un
projecte molt complicat que no té
una fórmula màgica, sinó la feina del
dia a dia, el conjunt de moltes petites
accions de l’administració pública i dels
establiments privats que a poc a poc
ens han de fer créixer com a poble i
com a destí turístic.
Per acabar, no ens podem oblidar dels
nostres presos polítics i exiliats, que
esperem que tornin a casa ben aviat.
Llibertat presos polítics.

Creiem que ja hem madurat i som prou
capaços per dirigir el nostre poble a fites
importants, sabem que no és feina de
quatre dies ni de quatre anys, ara toca
pensar en gran i dibuixar ja el poble que
volem tenir d’aquí 20 o 30 anys.
La força i l’empenta de tots plegats ens
farà agafar el camí correcte per assolir
els objectius que ens proposem i ara
s’acosta el moment de decidir si seguim
o si el que realment volem és avançar.
Us volem desitjar bones festes i una
bona entrada d’any.

Ens trobem a les acaballes de l’any,
és temps de mirar enrere i fer balanç
i reflexió de les mancances que s’han
trobat l’Estartit aquest passat estiu en
plena ocupació turística.
Deficient neteja de carrers, sobretot
el carrer Santa Anna i propers, són
l’aparador comercial i turístic de
l’Estartit, amb la negativa imatge que
dona aquest fet.
Papereres insuficients, i a cap hora
plenes per manca de freqüència en el
buidatge.
Illes de contenidors d’escombraries amb
moltes deficiències, tant de freqüència
de retirada com d’actes incívics.
A les nits, actes incívics i de vandalisme,
grafits, pintades a persianes, sorolls,
desperfectes al mobiliari urbà i aldarulls
al carrer.
Mancances d’efectius a la Policia
Municipal, amb tot el que representa
per donar un bon servei, i més en plena
temporada d’ocupació turística.
Aquest passat estiu, inexistent vigilància
privada a la plaça del Timó, gestionada
per l’EMD de l’Estartit, amb el que
representa d’aldarulls, sorolls, actes
incívics a altes hores de la nit.
Inexistent control de l’ocupació de
l’espai públic (expositors al carrer, taules
i cadires, pissarres, rètols, etc.).
Aquests són uns quants exemples molt
destacats dels molts que actualment
no funcionen i que cal millorar, per la
seva importància i de no poder fer ús
d’aquesta publicació des de el passat
mes de maig, intentem resumir-ho i
que els veïns i veïnes de l’Estartit facin
reflexió de la situació, i que l’equip de
govern de l’EMD de l’Estartit prengui
nota i millori notablement la situació.
Queda molta feina per fer, si es vol fer!
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Informació
Serveis municipals a l’Estartit
EMD de l’Estartit - Oficines
Oficina de Turisme		
Deixalleria i neteja		
Llar de jubilats Bell Racó		
Policia Local 			
Urgències
Sistema d’emergències
Mèdiques-SEM
Ambulàncies
Bombers
Policia-Mossos d’Esquadra
Policia Local
Guàrdia Civil-GEAS
Sanitat 		
Consultori mèdic l’Estartit
Cita prèvia mèdica		
Sanitat respon
Consultes sobre salut		

www.emdlestartit.cat

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

972 75 25 33
972 75 19 10
900 72 06 78
972 75 00 08
972 75 01 49

112

Tel. 972 75 00 63
Tel. 972 60 92 22
Tel. 902 11 14 44

Segueix-nos

!^

Altres equipaments municipals
Ajuntament de Torroella de Montgrí

Tel. 972 75 81 12

Oficina municipal d’escolarització		
Recaptació municipal			
Serveis socials 				
Promoció econòmica i comerç		
Ràdio Montgrí				
Oficina de Català			
Servei de control de mosquits		
Tanatori municipal			

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

Escola Municipal de Música 		
Escola Municipal d’Adults			
INS Montgrí				

Tel. 972 76 00 87
Tel. 972 75 51 44
Tel. 972 75 92 42

Teatre auditori Espai Ter			
Museu de la Mediterrània 		
Biblioteca Municipal Pere Blasi		
Cinema Montgrí				

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

972 75 73 01
972 75 81 12
972 76 00 29
972 75 51 81
972 75 74 14
972 75 73 01
972 75 96 43
972 75 85 72

972 75 50 03
972 75 51 80
972 75 99 19
972 75 78 53

Equipaments docents i culturals
Escola bressol municipal Mar i Cel Tel. 972 75 19 17
Escola Portitxol			
Tel. 972 75 14 47
Biblioteca Municipal de l’Estartit Tel. 972 75 02 17

i

Si voleu rebre informació dels actes o de les activitats que realitza l’Entitat Municipal Descentralitzada
de l’Estartit, si us plau, ompliu la butlleta que trobareu a la seu de l’EMD (c/ del Port 25) i lliureu-la
a recepció, o envieu un correu electrònic a comunicacio@emdlestartit.cat

