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Durant el mandat que estem a punt d'acabar 
he tingut el privilegi de formar part de l'equip 
de govern del nostre Ajuntament. Els dos 
primer anys en qualitat de primer tinent 
d'alcalde i els dos següents com alcalde. Ha 
estat una experiència gratificant des de tots 
els punts de vista, que m'ha servit per créixer 
com a persona i per valorar, en la seva justa 
mesura, el magnífic municipi que tenim. 

Vaig iniciar la meva activitat política mogut 
per un sentiment d'estima cap al meu país i 
pel desig de treballar-hi activament des 
d'allà on em fos possible. Per això, ocupar el 
màxim càrrec municipal ha representat una 
oportunitat a la qual m'hi he abocat en cos i 
ànima, conscient de la responsabilitat que 
comporta. Ho he fet des de la modèstia, 
amb honestedat i voluntat de servei, 
convençut que la suma de les petites coses 
serveixen per aconseguir grans objectius. 

El contacte directe amb els veïns i veïnes, el 
dia a dia amb els companys de l'equip de 
govern i l 'esforç dels trebal ladors 
mun ic ipa ls  són exper iènc ies que 
enriqueixen i deixen una profunda petjada. 
Aquest període m'ha servit, a més, per 
aprofundir en el coneixement del nostre 
municipi i descobrir gent magnífica que fa 
del dia a dia una lluita constant de 
superació. 

Tots plegats, hem sabut conformar un equip 
tècnic i polític, molt preparat. També un 
govern estable que ha tingut ben traçat el 
rumb a seguir, sense estridències ni 
malentesos que no es poguessin resoldre 
amb diàleg. L'interès del municipi ha estat 
per damunt de tot. Amb el convenciment 

que un alcalde ha dirigir, coordinar i 
executar, però també té la missió de 
representar el seu municipi, aquest ha estat 
un aspecte al que he volgut donar especial 
rellevància. 

En el meu cas, i d'acord amb la meva 
manera de ser, m'agradaria que els veïns i 
veïnes de Torroella i de l'Estartit em veiéssiu 
com una persona propera, dedicada al 
càrrec, amb capacitat de lideratge i de 
sumar complicitats, apassionada pel nostre 
municipi i confiada que tenim un ventall 
d'oportunitats per superar el moment de 
dificultats en què ens trobem a nivell 
general. A l'assumir el càrrec ho vaig fer amb 
la voluntat de treballar al servei del nostre 
municipi, de Torroella de Montgrí i de 
l'Estartit. La valoració que en faig és molt 
positiva. Hem avançat en els aspectes claus 
que ens havíem fixat i estem afrontat amb 
bona nota la que ha estat la nostra prioritat: 
adaptar-nos al nou context econòmic.

He pensat que podia ser interessant 
compartir amb tots vosaltres la meva 
experiència al llarg d'aquests quatre anys. El 
que jo pretenc amb aquesta revista és 
senzillament fer-vos arribar uns apunts 
sobre episodis que han marcat, des d'un 
punt de vista més personal, el meu pas per 
l'Ajuntament. Les limitacions d'espai 
m'impedeixen recollir tot el que voldria, però 
crec que repassant aquests apunts hom es 
pot fer una idea força ajustada de com ha 
anat el mandat. Espero que serveixi per 
completamentar la visió que tots tenim de la 
feina feta, a partir del punt de vista d'un 
torroellenc que ha tingut el privilegi de ser 
alcalde.

Em considero un
apassionat del nostre
municipi, n'estic
molt orgullós. 

Ser alcalde ha
estat una expe-
riència gratificant
des de tots els
punts de vista,
que m'ha servit
per créixer com
a persona i per
valorar, en la seva
justa mesura, el
magnífic municipi
que tenim.

CANDIDAT A L'ALCALDIA DE TORROELLA DE MONTGRÍ I L'ESTARTIT

Apunts d'un mandat

JOSEP MARIA RUFÍ i PAGÈS

He volgut ser
l'alcalde de tots,
conscient, això sí,
que mai podria
arribar a tot el
que jo desitgés,
i no per manca
de voluntat.
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JOSEP MARIA RUFÍ i PAGÈS

En clau personal

JOSEP MARIA RUFÍ i PAGÈS

49 anys

Alcalde. Candidat a l'alcaldia.

Veterinari

Especialista en Inseminació

Artificial ramadera

Especialista en Selecció

i Millora ramadera

President del Consorci de les

Vies Verdes de Girona

Soci de la Unió Esportiva Torroella,

del Club de Rugby Els Senglars, de

la Penya Barcelonista del Montgrí

i Comarca, d'Òmnium Cultural i de

la Creu Roja de Catalunya

Membre de l'Associació Catalana

d'Història de la Veterinària

Quan una persona decideix encapçalar una candidatura ho fa perquè en el fons, la 
seva màxima aspiració, és la de ser alcalde. Aquest era, legítimament, el meu desig. 
Estava convençut que aconseguiríem bons resultats i tindríem opcions de ser al 
govern. ERC sempre ha tingut una important presència institucional i s'ha distingit pel 
seu clar perfil municipalista, amb capacitat d'aglutinar gent de diferents col·lectius, 
àmbits i sensibilitats. Els ajuntaments són el primer bastió de la construcció nacional. 

D'aquests quatre anys podria destacar moltíssimes coses positives, però més enllà 
dels projectes, em quedo amb l'experiència personal que ha representat treballar amb 
un equip humà de tanta vàlua. Em refereixo tant als companys de l'equip de govern, 
com als tècnics municipals. Només tinc paraules d'agraïment per la seva col·laboració 
i complicitat. Hem passat per moments de tota mena, de millors i de pitjors, però el 
sentit de responsabilitat ens ha permès ser una pinya i remar tots en la mateixa 
direcció. Fer d'alcalde amb un equip així és més fàcil.

El 2007 se'm va fer confiança per
encapçalar la candidatura municipal. Va
ser un decisió meditada, però ho vaig fer
amb el convenciment que et donen la
il·lusió i les ganes de treballar pel progrés
del nostre municipi. Quan fas un pas així
adoptes un gran compromís. Amb la
perspectiva de l'experiència d'aquests
quatre anys, no puc sentir-me més
satisfet de la decisió presa, en tots els
sentits, tant personal, com polític. 

La nació des de baix

Un gran equip per a un gran municipi

Persones especials

M'agradaria destacar totes aquelles persones que al 
llarg d'aquests anys han deixat la seva petjada en la 
meva persona, però la por a deixar-me'n algun 
m'impedeix intentar-ho. Sí vull tenir unes paraules pels 
que han estat els meus màxims col·laboradors, la 
Dolors Bassa i en Josep Maria Surroca. Dos peces 
fonamentals de l'equip de govern en àrees 
estratègiques com les de Promoció Econòmica i 
Acció Social o Activitats Culturals, Joventut i Festes 
respectivament i que han demostrat una capacitat de 
treball, de compromís, de diàleg i, sobretot, de 
generar empatia al seu voltant. Difícilment trobarem 
algú que en pugui parlar malament. Aquesta és la 
millor certesa de la bona feina que han fet.
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La responsabilitat de l'equip de govern és la de dirigir el rumb que ha de seguir 
l'Ajuntament. Tot plegat no seria possible sense la participació dels treballadors 
municipals dels quals he pogut constatar el seu grau de professionalitat. Comptem 
amb un col·lectiu que ha sabut demostrar una implicació que, en molts casos, ha anat 
més enllà del seu càrrec. Aquest no ha estat un mandat fàcil perquè la crisi ha obligat a 
fer molts ajustos i ens hem hagut d'estrènyer el cinturó. A tot això, cal afegir que han 
estat objecte de retallades salarials com a conseqüència de la decisió del govern de 
l'Estat de reduir el dèficit fiscal. Els trasllado la meva solidaritat i l'agraïment més sincer. 
Els polítics passem de llarg, però el seu treball és la millor garantia per fer funcionar el 
municipi.

Els treballadors de la casa

Les persones que em coneixen saben que sóc una persona, metòdica, rigorosa i 
especialment curosa amb els petits detalls. La tasca de planificació general és 
important en l'acció del govern, però m'he preocupat molt de les petites coses que 
sovint són les que ens fan la vida més fàcil. D'exemples en podria posar molts, però res 
millor que passejar pels nostres carrers i places per observar els canvis que la via 
pública han experimentat. Aquest mandat hem realitzat grans projectes, però en línies 
generals jo diria que ha estat el mandat dels petits detalls: voreres, monuments, 
enllumenat, zones verdes, millora d'equipaments, etc.  

Els petits detalls

També hem procurat estar a prop de la gent. No he estalviat hores de dedicació per 
reunir-me amb totes les persones que m'ho han demanat i sempre he intentat avançar-
me a les necessitats que poden anar sorgint. Ens hem pres la crisi com una oportunitat 
per replantejar la manera com fins ara es feien les coses. Som conscients que a partir 
d'ara res serà com abans i, per tant, hem posat les bases per tenir un ajuntament 
solvent, sanejat i amb capacitat d'estar a prop dels problemes reals de la gent. Tot el 
nostre pla de treball ha girat al voltant d'aquesta idea. 

La gent, la nostra prioritat

La gestió municipal és molt gratificant, però sovint et posa al davant de situacions difícils 
que et poden generar una certa impotència. Aquest mandat no ha estat exempt de 
desgràcies meteorològiques: la sequera del 2008, la llevantada de la nit de Sant Esteve 
del mateix any, una de les més fortes dels darrers 50 anys, o la històrica nevada del 8 de 
març de 2010, amb el tall de llum i aigua que va portar associada. Entre els episodis 
conflictius que hem hagut d'afrontar destaca la vaga d'escombraries que vam patir 
coincidint amb el pont de Sant Joan de 2008, just en començar la temporada turística. 
Han estat episodis que sovint han sobrepassat les possibilitats de la institució. Mai 
oblidaré la tensió d'aquells dies, tot i que prefereixo quedar-me amb la part humana que 
van fer aflorar. Però en el meu record personal, els moments pitjors han estat les morts 
dramàtiques o els accidents, amb greus conseqüències, patits sobretot per persones, 
joves encara, quan tenien molt de camí per fer a la vida.

Moments difícils

El paper de les
entitats, les
associacions
i els clubs

Les entitats desenvolupen una 

t a s c a  f o n a m e n t a l  e n  l a  

dinamització cívica i la cohesió 

social. Assumeixen, en moltes 

ocasions, rols que depassen les 

possibilitats de l'Ajuntament, 

que òbviament, no pot arribar a 

tot. És un gran orgull veure la 

g ran  quan t i ta t  d 'en t i ta ts  

esportives, culturals i socials que 

tenim. És un signe inequívoc de 

maduresa social i democràtica. 

Tots junts fem camí .

El suport al teixit

associatiu ha estat

ferm, malgrat la

contenció de la

despesa que hem

hagut d'aplicar.
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En clau política

L'alternança a l'alcaldia era un fet novedós que calia interpretar, no com la victòria d'uns 
o la derrota d'uns altres, sinó com una manifestació de normalitat política fruit de 
l'evolució de la cultura democràtica. En qualsevol cas, l'alcaldia no va ser un fet 
determinant per pactar amb UPM, perquè CiU també oferia les mateixes condicions. 
En algun moment al principi del mandat, l'oposició va escampar el concepte dels «dos 
alcaldes», amb un connotació despectiva. Com a recurs de màrqueting polític pot fer 
certa gràcia, però en cap cas s'ajusta a la realitat. Respecto totes les consideracions 
que es puguin fer, però tant en Joan Margall com jo mateix hem exercit el càrrec amb 
responsabilitat i amb respecte mutu. 

Poc després de tancar el pacte de govern, ens vam plantejar la incorporació del LEI, 
exsoci de CiU en l'anterior mandat, tot i que no era imprescindible per aconseguir la 
majoria. Volíem sumar complicitats cap a un model de gestió que permetés 
l'optimització de recursos i de serveis, i la satisfacció de tots els veïns. Durant tres anys 
hem estat treballant colze a colze, amb visió de conjunt, essent especialment 
sensibles al fet singular que comporta la gestió d'un municipi amb dos nuclis. Malgrat 
que tot anava bé, el LEI va optar per deixar el govern argumentant dos motius: manca 
d'inversió i bloqueig de l'EMD. Respecte el primer, els números demostren que mai en 
tan poc temps s'ha invertit tant a l'Estartit. No se'ns podrà acusar d'haver desatès 
l'Estartit quan hem abordat projectes tan importants com les tres fases de rehabilitació 
dels carrers del nucli, el camp d'esports, el col·lector de l'avinguda de Roma, la plaça 
de la Llevantina o el dic de protecció marina a Els Griellls. 

Després de les
eleccions de 2007

vam acordar formar
govern. D'aquesta

manera, la voluntat
de consolidar una

majoria, progressista
i catalanista va

quedar garantida. La
possibilitat de formar

govern i poder ocupar
el màxim càrrec

municipal es
plantejava com una
oportunitat a la que

no podíem renunciar.

El balanç que en faig
quatre anys després

és molt positiu. La
relació entre els

regidors ha estat
cordial, lleial i de

respecte mutu. Quan
hi ha hagut diversitat

de criteris sobre
algun tema, s'ha

parlat i consensuat. 

L'alternança a l'alcaldia

Un acord no necessari, però important

La descentralització
de l'Estartit
Durant el mandat el tema de l'EMD ha 
passat per dues fases. En un primer 
moment,   vam enllestir els estudis 
pertinents i vam treballar la proposta 
conjuntament amb la  Generalitat. A 
mesura que avançava el procés es 
van incrementar els dubtes. A les 
incerteses pròpies d'un procés tan 
determinant per al futur s'hi va afegir el 
context més punyent de la crisi 
econòmica. Per tot plegat, vam 
considerar convenient aturar el procés 
perquè en un moment de dificultats 
cal buscar fórmules alternatives per 
millorar la gestió, però mai per fer-la 
més complexa. Aquest és un tema 
massa important com per prendre 
decisions precipitadament. La creació 
de l'EMD és un tema que ha d'anar 
més enllà de l'equip de govern i que 
s'ha de fer amb el màxim consens del 
tots els grups municipals. És injust 
que ara se'ns retregui no fer allò que 
en el seu dia no van fer  CiU i LEI, quan 
governaven durant el passat mandat.
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La renúncia dels dos regidors de LEI a les seves responsabilitats de govern  em va 
saber molt greu, tan personalment, pel tracte mantingut amb els dos regidors, com 
políticament, pels esforços que tots plegats havíem fet per superar vells recels. Crec 
que va ser un gran error des del punt de vista estratègic. La decisió de marxar del 
govern no va ser proporcional al sentit de responsabilitat i respecte que vam 
demostrar. D'altra banda, tampoc podíem acceptar que l'EMD fos moneda de canvi de 
res, ni les amenaces que  es van produir si no ateníem les seves aspiracions. Per fer 
més gran el seu desgreuge, van acusar el govern de manca d'inversió a l'Estartit, una 
gran mentida quan mai en tan poc temps s'han fet tantes actuacions per a la 
modernització de serveis i la via pública. Havíem trobat la manera correcta de superar 
recels, i l'actitud del LEI ens ha fet retrocedir.  

La marxa del govern municipal

El canvi de govern va coincidir, també, amb el canvi de cicle econòmic. En veure la 
tendència, la nostra prioritat va ser la d'elaborar un pla de contenció i racionalització de 
la despesa. Aquesta rigorositat ens ha permès tancar tots els exercicis amb un balanç 
positiu. Tenim una economia sanejada, amb un endeutament raonable i amb capacitat 
per mantenir serveis i fer inversions. Tenim, també, una plantilla ajustada a les 
necessitats de la institució. Els ajustos continuen essent necessaris ja que els 
impostos i taxes derivats del sector de la construcció no s'han recuperat i perquè els 
darrers anys ha disminuït l'aportació que fa l'Estat als ens locals. En conjunt, 
l'Ajuntament ha vist reduïts els ingressos per aquests dos conceptes en pràcticament 2 
milions d'euros respecte al 2006. Com a alcalde em sento satisfet de veure com els 
esforços fets tant pel que fa a planificació com a execució, estan donant resultats. 

Fer front a la crisi ha estat la nostra prioritat 

Durant quatre anys passen moltíssimes coses, però n'hi ha que per la seva significació, 
tenen un valor especial. En el meu cas, em sento molt satisfet d'haver pogut inaugurar 
el monòlit que des de l'11 de setembre de 2010 està situat al pont del riu Ter en record 
dels presoners republicans que el van construir. La política són fets, projectes, però 
també símbols. I aquest monument exemplifica clarament un acte de reconeixement 
totalment merescut cap a tantes i tantes persones que van patir l'absurditat de la guerra 
civil i del franquisme. 

Monòlit en record a les víctimes del franquisme

El català, la
nostra llengua

Hem augmentat l'oferta de 

cursos de català, hem impulsat 

el programa del Voluntariat per 

la Llengua i les parelles 

lingüístiques. Des de l'equip de 

govern hem promogut mocions 

de suport a la llengua catalana i 

en contra de les sentències del 

Tribunal Constitucional contra 

la immersió lingüística. En 

aquesta línia hem aprovat un 

manual d'imatge corporativa 

municipal, hem renovat el web, 

hem creat un perfil al facebook, 

un butlletí de notícies i hem 

adoptat el domini .cat.

Sempre amb el convenciment 

que el català és la llengua 

nacional, la que ha de ser  d'ús 

prioritari a l'Ajuntament i l'eina 

bàsica d'integració social a 

casa nostra.

Durant aquests anys
hem potenciat
l'Oficina de Català
del Consorci per a la
Normalització
Lingüística.
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Equipaments
i projectes

L'Espai Ter, el pavelló firal polivalent

Aquests quatre anys, en un context econòmic advers, hem 
executat projectes importants dels quals veníem parlant des de 
feia dècades, com el Tanatori Municipal o l'Espai Ter, el pavelló 
firal polivalent. Al mateix temps n'hem planificat de futurs i hem fet  
una actualització dels ja existents, tant culturals com esportius o 
educatius. Fer nous equipaments és important, però mantenir els 
que ja tenim encara ho és més.

L'Espai Ter ens oferirà moltes possibilitats a nivell social, cultural i econòmic. Poques 
persones discrepen sobre la conveniència de l'equipament, però no negaré que pot 
generar algun dubte la seva construcció en un context de crisi. En tot això hi ha hagut 
molta demagògia. Aquest govern ha estat rigorós en el control de la despesa i de cap 
manera ens haguéssim posat en un projecte per sobre les nostre possibilitats. En el 
cas de l'Espai Ter hem aconseguit finançar la major part de l'obra amb subvencions. 
No és correcte barrejar la crisi que estem patint amb el finançament de l'obra i tampoc 
es pot enganyar ningú dient que ens hipotecarà les finances. Estic convençut que serà 
un equipament estratègic que ens ajudarà a fer un salt de qualitat com a municipi. 

El juliol de 2010 vam posar en funcionament el nou tanatori municipal, un equipament 
molt necessari i esperat per apropar el servei a la població i evitar els desplaçaments 
que han de fer familiars i amics en els moments difícils de comiat dels nostres éssers 
estimats. La seva construcció es va dilatar en els temps com a conseqüència de 
defectes en la planificació urbanística realitzada per l'anterior equip de govern. Això 
ens va obligar a treballar intensament per replantejar la situació i desbloquejar el 
projecte. Finalment és una realitat i hem posat fi a una mancança molt important.  La 
percepció que he anat recollint de tots els veïns és del tot positiva, tant pel que fa a la 
instal·lació com al servei. Un referent per a tots els municipis del Baix Ter.

El tanatori municipal
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El nou equip de govern ens vam trobar sobre la taula el projecte per construir una 
piscina coberta als Jardins de Santa Clara. Amb aquests finalitat el govern de CiU i LEI 
havien aprovat el contracte  —un mes abans de les eleccions municipals del 2007— 
per construir-la i explotar-la durant els següents 25 anys. Amb tot, vam decidir no 
signar-lo i negociar amb l'adjudicatari la rescissió del contracte. El seu pressupost se 
situava al voltant dels 6 milions d'euros. A més, el contracte signat establia una 
aportació municipal de 120.000 euros anuals durant 25 anys, quantitat que en l'actual 
context econòmic suposaria una càrrega inassumible. D'altra banda, l'Ajuntament 
aportava 3 milions d'euros per finançar la construcció de l'equipament. Vist amb 
perspectiva, i atenent a l'evolució del context econòmic, penso que vam prendre la 
decisió correcta. Ens estem replantejant una piscina complementària dels 
equipaments esportius existents (camp d'esports i pavelló) i en una zona esportiva 
municipal compacta al nord de la futura urbanització del mas Déu.

Replantejant la piscina coberta

Les darreres vegades que havia pujat al Castell del Montgrí, abans de formar part del 
consistori, vaig apreciar l'estat de degradació en què es trobava, tot i ser l'element 
patrimonial més emblemàtic que tenim. De fet, no s'hi feia cap intervenció des del  
1986. Per això, vam considerar prioritari que s'hi havia d'intervenir per arranjar les parts 
malmeses i millorar els elements de seguretat i de senyalització per als visitants.  Vam 
buscar els recursos necessaris i, conjuntament amb la Diputació de Girona, hem 
pogut executar un ambiciós projecte de restauració, que també va incloure la cisterna 
exterior. A partir d'ara l'edifici, el nostre símbol per excel·lència, presenta una millor 
imatge i, el que és més important, una estructura més consolidada.  

Consolidació del Castell de Montgrí

L'Ajuntament no disposa de suficients espais per poder encabir les oficines de tots els 
serveis que presta. Això ens obliga a llogar dependències, amb la consegüent  
despesa que comporta. Aquest mandat vam adquirir la seu de l'antiga biblioteca de la 
Caixa, on hi hem traslladat les àrees de Medi Ambient, Promoció Econòmica i 
Intervenció. Paral·lelament vam iniciar el projecte de construcció d'un nou edifici per a 
oficines al carrer Hospital, a l'antic magatzem de Can Mach, on també emplaçarem 
l'Arxiu Municipal. També teníem una assignatura pendent amb la brigada municipal. Es 
tracta d'un col·lectiu clau en el dia a dia del municipi, però les limitacions d'espai a 
l'antic escorxador eren un impediment perquè poguessin treballar amb bones 
condicions. Finalment, el 2010 van poder estrenar una nau al polígon industrial que 
cobreix les necessitats presents i futures del col·lectiu. Si volem continuar prestant 
bons serveis cal que l'Ajuntament es doti dels equipaments necessaris. 

Les actuacions en l'enllumenat públic 
són evidents. L'adaptació a la llei, la 
millora de l'enllumenat, la reducció del 
consum energètic i l'eliminació de la 
contaminació lumínica han estat els 
objectius. Citar totes les actuacions seria 
llarg, però vull destacar els projectes 
d'enllumenat públic a Sobrestany i a la 
Bolleria. També les noves il·luminacions 
dels camps d'esports municipals de 
Torroella i de l'Estartit, del passeig de 
Catalunya i del de Vicenç Bou, del 
passeig de l'Església, de l'aparcament 
de la platja, de la plaça de la Llevantina, 
de la de l'oficina de turisme i de 
nombrosos passatges i carrers. Una de 
les actuacions més ben valorades pels 
veïns, ha estat la il·luminació dels passos 
de vianants de la carretera, tant a 
Torroella com a l'Estartit. Ha estat una 
actuació que aporta un plus de seguretat 
i una reducció de la sinistralitat.

Noves dependències per a un millor servei 

La millora constant de
l'enllumenat públic

Planifiquem els
equipaments de
l'Estartit

A la millora urbanística que s'ha 

fet a l'Estartit cal afegir la 

compra el maig de 2008 a 

l'Hospital Asil de Pobres i 

Malalts d'un solar al carrer 

Eivissa. L'objectiu era disposar 

d'un terreny apte per a 

equipaments públics on poder 

emplaçar-hi un nou centre 

sanitari i una nova llar d'infants. 

Actuacions com aquesta són 

estratègiques per al futur de 

l'Estartit. La seva construcció és 

prioritària i ja hem formalitzat la 

cessió d'una part de la finca 

(1.000 m2) al Departament de 

Salut perquè hi faci el nou CAP. 

Pel que fa a l'escola bressol, el 

projecte bàsic ja s 'està 

redactant.
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Cap a l'excel·lència
turística

       Una mostra de la feina que estem fent 
en l'àmbit turístic és el fet d'haver obtingut 
importants certificacions, entre les quals 
podem destacar la Q de qualitat i el distintiu 
de Destinació de Turisme Familiar o el pla 
pilot de Turisme Accessible.

En un entorn competitiu com el de la Costa Brava cal que 
diferenciem la nostra oferta. Ho estem fent mantenint 
bones relacions amb el sector privat, Estació Nàutica i 
Club Nàutic, implementant nous productes i, sobretot, 
cercant l'excel·lència turística. En aquesta línia, decisions 
estratègiques de cara al futur com el Parc Natural del 
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter són un valor afegit 
inqüestionable.

Hem fet una aposta estratègica per complementar l'oferta de sol i platja amb 
propostes vinculades al turisme actiu, sense oblidar, també que el territori i l'oferta 
cultural són cada cop més potents com a valors turístics. Són moltíssimes les 
persones que ens visiten per passejar, anar en bicicleta, visitar museus, galeries o 
assistir a concerts de música. Hem de donar suport a aquest tipus d'oferta perquè en 
el conjunt de la Costa Brava hi ha pocs municipis que ofereixin una proposta tan 
singular com la nostra. 

L'estiu de 2010 vaig prendre la decisió 
de reobrir al pas de vianants el tram final 
del passeig del Molinet. Abans de fer-
ho efectiu, vam prendre totes les 
mesures de seguretat possibles i vam 
arranjar l'espai. Es va tractar d'una 
decisió que vaig prendre amb el 
convenciment que el risc era mínim i 
que els beneficis per a l'Estartit, eren 
molt importants. Es tracta d'un espai 
emblemàtic i de gran valor turístic, al 
que no podem renunciar. Confio, però, 
que ben aviat la reobertura serà total i 
definit iva. També hem treballat 
intensament per desbloquejar la 
consol idació de la  muntanya,  
bloquejada per l'elevat cost del projecte 
inicial. El que hem fet ha estat fer un 
projecte nou, més econòmic, que 
possibilitarà fer l'obra conjuntament 
amb la remodelació del passeig.

El paisatge cultural com a recurs turístic

Reobertura del
passeig del Molinet

Les llevantades han afectat greument el nostre extens litoral durant aquest mandat. Els 
efectes més greus s'han centrat al passeig del Molinet i al dels Griells. En aquest cas, 
l'afectació és especialment impactant perquè es tracta d'un espai urbà, molt transitat i 
que amenaça la integritat de la zona residencial. En un tram important s'ha perdut la 
sorra de la platja i l'embat directe de les onades ha està enfonsant el passeig. Per això 
hem pressionat insistentment les administracions competents en la matèria perquè 
adoptin les solucions oportunes. Les gestiona han donat els seus resultat i l'Estat ja està 
executant les obres de reparació del dic i el passeig. 

El passeig dels Griells
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        La cultura és un element al servei de la qualitat de vida, però 
també una eina de desenvolupament econòmic. D'acord amb 
aquest idea hem procurat donar-li suport, encara que ha estat un 
dels àmbits on més hem hagut d'ajustar les retallades 
pressupostàries. El fet cultural ocupa un espai  rellevant en el 
nostre dia a dia que es tradueix en un atapeït ventall de propostes  
que es mantenen a un nivell molt alt durant tot l'any. A tot això cal 
afegir el nostre valuós patrimoni arquitectònic.

Una part dels equipaments municipals com el Convent dels Agustins, el Cinema 
Montgrí o La Sala, a part del seu valor patrimonial, són espais amb un important ús 
popular. Hem invertit en el manteniment, millora i adequació a les normatives dels 
mateixos: l'entrada i el pati de butaques al cinema, la pintura i la insonorització de La 
Sala, la rampa i el nou ascensor al Cine Petit del Convent, en són uns bons 
exemples. També hem dedicat un esforç important a manteniment de les 
instal·lacions esportives i els equipaments educatius. Gespa artificial, enllumenat i 
vestidors del camp d'esports de l'Estartit, vestidors i nou enllumenat al camp 
d'esports de Torroella, reformes al polivalent de l'Estartit, canvi d'obertures al 
pavelló de Torroella, finestres noves al CEIP Guillem de Montgri o diverses obres de 
manteniment i noves aules a CEIP Portitxol, escola bressol Mar i Cel i escola bressol 
El Petit Montgrí.

La importància de conservar el que ja tenim

El Festival de Músiques és un dels esdeveniments més coneguts arreu de tots els 
que es fan el municipi. Per tradició, qualitat, coherència i professionalitat gaudeix 
d'un gran reconeixement internacional, després de trenta edicions. És el resultat de 
la bona feina que fan els seus promotors, però també la conseqüència de la sòlida 
tradició musical de Torroella. Des de l'Ajuntament hi continuem apostant conscients 
del seu prestigi i de la important promoció econòmica i turística del municipi que 
genera.  

Festival de Músiques de Torroella de Montgrí

Poques poblacions disposen d'uns equipaments similars, que funcionen com a 
vertebradors cívics. Quan repasso les seves memòries anuals d'activitats i usuaris 
no puc deixar de sorprendre'm del seu dinamisme. Res seria possible, però, sense 
la professionalitat de les persones implicades en la seva gestió.

Aquest mandat hem ajudat a consolidar aquests projectes perquè els considerem 
estratègics. Són uns espais al servei de la millora de la qualitat de vida, de la cohesió 
social, de la promoció exterior, però també uns agents de dinamització econòmica 
potents. Des de fa pocs mesos, a més, el Museu s'ha convertit en el centre 
d'interpretació del parc natural. El Museu dona valor afegit a l'oferta turística local. A 
més, la creació del Centre de Documentació del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter i 
de la Càtedra d'Ecosistemes Litorals Mediterranis, en conveni amb la Universitat de 
Girona, consoliden el Museu definitivament.  

Museu de la Mediterrània i Biblioteca Pere Blasi 

Entendre el
fet cultural
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Aquest quatre anys a l'Ajuntament he
tingut la sort de responsabilitzar-me de
dues àrees molt importants, ja que en les
dues es prioritzen les persones. Les
persones són l'objectiu, la centralitat
i el futur de l'àrea.

CANDIDATA A L'AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Els meus quatre anys
a l'Ajuntament 

DOLORS BASSA i COLL

DOLORS BASSA i COLL

52 anys

Tinent d'alcalde de Dinamització

Econòmica i Acció Social

Mestra

Llicenciada en Psicopedagogia

Sindicalista

Membre del consell Social de la

Universitat de Girona i del Consell

Català de Formació Professional

Sòcia de Joventuts Musicals 

Membre de les Xibeques del Cau

Membre de la Comissió de

Solidaritat Nord-Sud 

Hem prioritzat, també, la innovació i la 
formació, amb l'organització de tot 
tipus de cursos per a emprenedors, 
treballadors o desocupats amb 
temàtiques diverses, des d'anglès 
comercial a informàtica o conducció de 
tractors elevadors. La planificació dels 
dijous innovadors ens ha permès fer 
xerrades dirigides a comerciants i 
empresaris, per exemple sobre nova 
fiscalitat de l'any, l'ús de les noves 
tecnologies o les millores en la venda 
en el comerç. La innovació ha estat una 
altra de les idees primordials i hem 
aconseguit ser dels primers municipis 
que han integrat en el mobiliari urbà 
dos smartpoints, un a Torroella i un a 
l'Estartit, o un punt informàtic del Servei 
d' Ocupació per poder fer els tràmits 
directament des d'aquí. També hem 
posat en marxa una borsa de treball i un 
club de la feina per mantenir el nivell 
d'ocupació més estable i reduir l'atur 
municipal, o una guia de serveis que 
esdevindrà, més endavant, un directori 
web .

L'objectiu, en totes les actuacions  ha 
estat  dinamitzar i donar el millor suport 
possible a les persones de les 1096 
empreses del municipi: als 242 
comerços, als 21 hotels, als 10 
càmpings, als 81 restaurants, als 47 
industrials, a les 71 empreses de 
serveis turístics, a les 262 empreses 
relacionades amb la construcció… per 
millorar el seu desenvolupament 
econòmic, que en definitiva, és el de tot 
el municipi. La meva impressió 
personal és de molta feina iniciada, 
molta feina feta i… molta feina per fer 
en un futur immediat!

A l'àrea d'Acció Social hem avançat  
amb dues idees clares. Primer, atendre 
el màxim de usuaris/es possibles, 
millorant  el servei, el temps d'espera… 
amb atenció individualitzada i a 
d o m i c i l i ,  i n t e g r a n t  a  l ' e q u i p  
professionals per a la prevenció en 
l'atenció a joves i adolescents, en 
l'atenció a famílies i a depenents. Però 
també, atendre les necessitats d'ajudes 
socials d'una manera racionalitzada, 
amb protocols objectius que ens portin 
cap a una igualtat d'oportunitats en tots 
els sentits. Acció social és un àrea, que 
malgrat les situacions de dificultat que 
es viuen, dona molta satisfacció 
personal perquè tens la certesa 
d'avançar cap a un municipi més just i 
millor.

De l'àrea de Promoció Econòmica jo en 
diria que l'hem fet adulta. Partíem d'una 
situació on simplement es planificaven 
subvencions pel mateix ajuntament i la 
fira de Sant Andreu, però amb poca 
experiència en la Fira Mediterrània Mar 
Obert o la Fira del Còmic. No solament 
hem consolidat aquestes fires i les hem 
fet créixer, sinó que hem treballat en 
altres temes com “L' Empordà ve de 
gust”, prioritzant els productes de 
proximitat i de qualitat, el mercat 
ecològic, els artesans i sobretot els 
mateixos comerciants de casa nostra. 
S'han potenciat els valors de tot el 
nostre municipi, amb una campanya 
pub l i c i t à r i a  d 'abas t  nac iona l ,  
¨L'Essència de l' Empordà”, on hem 
mostrat els nostres millors valors: 
cultura, natura, gastronomia, comerç i  
esports, amb l'objectiu d'augmentar el 
nombre de visitants i turistes.
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La cultura té la virtut de transmetre el
pensament, els valors i els interessos de
la societat en cadascun dels moments
de la història. I és a través de la cultura
que les persones hem aconseguit fer
sentir les nostres veus i hem aportat
la nostra visió del món.

La cultura: un element clau
de desenvolupament

JOSEP MARIA SURROCA i SENS

JOSEP MARIA SURROCA i SENS

56 anys

Regidor d'Activitats Culturals,

Joventut i Festes

Comerciant

Ha estat tresorer del Cine Club

Torrellenc, vicepresident de

Joventuts Musicals, president de

l'Associació de Comerciants del

carrer d'Ullà i vocal de l'Associació

de Comerciants de Torroella.

Membre de la Comissió

Solidaritat Nord-Sud.

Actor del grup de Teatre

Els Esperrucats

(concurs de cartells de reis, premi de 
narrativa breu “el càlam” , promoció 
d'artistes locals, aula d'arts plàstiques), 
el pla de millora i manteniment dels 
equipaments culturals (Cinema 
Montgrí, La Sala, capella Sant Antoni, 
Convent dels Agustins), el manteniment 
i adquisició de nous materials 
d'infraestructura per a la organització 
d'activitats de dinamització i la millora 
organitzativa del material.

Les polítiques de joventut en base al pla 
local de joventut, com són la 
participació,  la taula de joves, el punt 
jove de salut, la formació ,el lleure, el 
treball, el club de la feina, etc. han estat 
una prioritat. 

Hem assumit al llarg de la legislatura 
gairebé la totalitat dels objectius que 
ens vàrem marcar a l'inici del mandat, 
malgrat la contenció pressupostaria. 
Per tant, em sento molt satisfet de la 
feina feta durant aquests quatre anys.

El treball fet al llarg de la legislatura 
forma part de la planificació estratègica 
2007-2011 impulsada per la regidoria 
d'activitats culturals, joventut i festes, 
amb l'objectiu prioritari de contribuir a 
fer de la cultura un element clau de 
desenvolupament del municipi i la 
millora de la qualitat de vida dels 
ciutadans.

Els principals programes treballats al 
llarg de la legislatura han sigut el 
manteniment i millora de l'imaginari 
local (restauració, noves figures com “l' 
esquibamosques”, en “Pauet”, els 
cavallets), la dinamització de les fires i 
festes com a moments únics per a la 
divulgació dels valors culturals, la 
programació cultural d'arts escèniques, 
la música , les exposicions, etc.

També hem donat suport al teixit 
associatiu en el desenvolupament dels 
seus projectes culturals, suport a la 
creació artística i la cultural del municipi 

Hem donat suport al teixit associatiu en el
desenvolupament dels seus projectes
culturals, suport a la creació artística i la
cultural del municipi.

Hem assumit al llarg de la legislatura
gairebé la totalitat dels objectius que ens
vàrem marcar a l'inici del mandat, malgrat
la contenció pressupostaria.  

CANDIDAT A L'AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ 
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Les opinions
dels candidats

Els darrers anys Esquerra ha demostrat tenir un bon projecte per al municipi i, a més, la 
capacitat de desenvolupar-lo. És per això que em plau tenir l'oportunitat de sumar-m'hi. Ho 
faig amb molta convicció i alhora respecte, conscient que els propers anys trobarem 
moltes dificultats. Caldrà treballar des de l'Ajuntament per tal de facilitar la tasca a les 
nostres entitats, empreses i persones, que són qui realment fan de Torroella de Montgrí un 
municipi excepcional.

MARC CALVET MARTÍ 
39 anys. Tècnic en Electromecànica. Tècnic d'una empresa de serveis.

He decidit sumar-me a Esquerra perquè en els darrers anys ha
demostrat tenir un bon projecte per al municipi.

El principal motiu pel qual em presento a la candidatura d'Esquerra a les eleccions 
municipals de 2011 de Torroella de Montgrí és poder representar a l'Ajuntament els 
desitjos i les opinions de tots els nostres ciutadans i ciutadanes. També per donar una 
continuïtat a la bona feina que durant aquests darrers anys s'ha dut a terme per a millorar la 
nostra vila i fer-la avançar. Tot plegat fa que tingui una gran il·lusió de formar part d'aquesta 
candidatura.

LAIA COLL AGUILERA
29 anys. Diplomada en Turisme. Empleada de banca. Monitora de gimnàstica.

Vull representar a l'Ajuntament els desitjos i les opinions de tots
els nostres ciutadans i ciutadanes.

L'equip format per Esquerra ha demostrat una gran capacitat de gestió i, alhora, esforç i 
fermesa en l'execució de tots els seus compromisos municipals. El seu lideratge a 
l'Ajuntament aquests darrers quatre anys ha estat clau al govern del nostre poble. Una 
candidatura engrescadora i amb molta empenta. Aquests factors,  juntament amb la 
il·lusió de seguir treballant per al nou projecte, és el que m'ha impulsat a entrar a formar 
part d'aquest grup.

ANDREU BLANCO CARBÓ 
39 anys. Operari d'una empresa de serveis. Geganter.

Una candidatura engrescadora i amb molta empenta, entre
d'altres factors, m'han impulsat a formar part d'aquest grup. 

Per què donem suport
a la candidatura?
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La voluntat que el meu poble tingui un Ajuntament governat per gent que vol estar al costat 
de les persones amb dificultats, que vol donar suport a les persones que s'espavilen i que 
penquen, que valora el nostre patrimoni històric i paisatgístic i que vol fer les coses 
austerament, m'ha portat a donar suport a la candidatura d'Esquerra. Una economia 
dinàmica, una bona qualitat de vida, un municipi cohesionat i integrador i una cultura 
potent i diversa, és el que desitjo per al municipi de Torroella de Montgrí i l'Estartit. 

DAVID CAMPS VILÀ 
32 anys. Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració. Assessor energètic.

Dóno suport a la candidatura d'Esquerra perquè vol estar al
costat de les persones i perquè valora el nostre patrimoni.

Tornem-hi? Doncs sí, una legislatura més m'uneixo a la candidatura d'ERC per donar tot el 
meu suport al nostre alcaldable, Josep Maria Rufí. La seva manera de fer política, 
transparent i propera a la gent, el seu sentit comú a l'hora de prendre decisions i l'estima 
pel municipi, han fet que no hagi dubtat ni un segon a dir: sí, tornem-hi. El proper 22 de 
maig marca l'inici d'una nova legislatura carregada de nous projectes i noves il·lusions. 
Renovem-li la nostra confiança i feu-nos costat: no us decebrem.

MONTSE ROSA FUSTER  
33 anys. Ambientòloga. Responsable de publicacions infantils d'una multinacional.

Tornem-hi! Vull formar part d'aquesta candidatura que ofereix
una política transparent i sobretot molt propera a la gent.

El grup d'ERC, amb només tres regidors, ha demostrat la seva capacitat de treball, 
d'entesa, de govern i de lideratge. Crec que s'ha fet una feina ben feta, sempre millorable, i 
penso que s'han pres les decisions correctes. Ara només ens falta l'entrada de més 
regidors del nostre grup per afrontar els nous reptes dels propers anys. Formar part en la 
construcció del teu poble i en la millora de la qualitat de vida dels teus convilatans és 
gratificant. També espero, que tots junts lluitem per una Catalunya Independent!

ÀNGELA BATLLE DEL MOLINO
37 anys. Llicenciada en Filologia Catalana. Responsable d'una empresa de lampisteria.

Formar part en la construcció del teu poble i en la millora de la
qualitat de vida dels teus convilatans és gratificant.

Em sento orgullosa d'haver crescut en un poble com Torroella. Té potencial i s'ha de 
continuar treballant per fer-ne aquell indret on molta gent voldria venir a viure. És important 
seguir impulsant tots aquells recursos que tant ens caracteritzen, com també 
desenvolupar bones pràctiques en les polítiques socials i de promoció econòmica. Com a 
jove politòloga i com a ciutadana em sento amb el dret i el deure d'aprofitar aquesta 
oportunitat per posar a la pràctica els meus coneixements i, aquest cop, m'entusiasma 
saber que els puc posar a l'abast del poble que m'ha vist créixer.

ALBA CASADELLÀ ALMAR
23 anys. Llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració. Assessora.

M'entusiasma saber que puc posar a l'abast del poble que m'ha
vist créixer els meus coneixements com a jove politòloga.
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http://locals.esquerra.cat/torroellamontgri

Un territori ric i divers
Quan repasso la feina que hem fet en el terme municipal, em sento 
enormement satisfet per les actuacions que hem desenvolupat en només 
quatre anys. Hem actuat a la plana, al riu, als aiguamolls, al Montgrí i, fins i tot 
al fons marí, com quan vam retirar els morts de formigó de fondeig 
abandonats a cala Montgó. Viure en aquest entorn privilegiat és un luxe. 

JOSEP MARIA RUFÍ i PAGÈS

El manteniment d'un territori tan extens ens implica destinar-hi molts recursos, tant tècnics, com humans i econòmics. Per tant, 
hem treballat per aconseguir el finançament necessari per tirar endavant els projectes que creiem prioritaris. Així hem pogut 
desplegar actuacions com la creació de franges perimetrals per a la prevenció d'incendis forestals, la recuperació de la zona 
cremada al Montgrí, la restauració de sistemes dunars, importants per la seva fragilitat però també per la seva funcionalitat en 
la contenció dels temporals, o la recuperació de l'espai fluvial del riu Ter. Un projecte que ens torna a apropar al riu Ter. El 
manteniment dels camins i de la xarxa hidrogràfica de recs i escorrenties ha estat també una prioritat. Mantenir i facilitar 
l'activitat agrària és imprescindible. Cal continuar en aquesta línia de treball. 

Forest pública, dunes, espai fluvial, camins, recs ...

La transformació del paisatge urbà ha estat constant. Hem avançat en la millora dels nuclis urbans, en la reforma del de 
l'Estartit  i en la rehabilitació del de Torroella. Hem prioritzat la peatonalització, la senyalització viària i la seguretat. La creació 
de nous espais també ha estat un fet, així la plaça de la Llevantina o la dels Dolors. Però tot plegat no tindria sentit sense la 
creació de grans bosses d'aparcament gratuït que complementen la zona blava i dinamitzen el comerç. El futur de les zones 
urbanes ha estat debatut i planificat. Com a exemples, l'àrea residencial estratègica de la façana sud o l'entrada de l'Estartit. 
Les necessitats i les tipologies dels habitatges vindran definides en el Pla Local d'Habitatge. El transport públic farà un sal de 
qualitat amb la futura estació d'autobusos. També hem millorat la circulació interna amb nova senyalització i ordenació dels 
carrers. La mobilitat tindrà una millora notòria quan la Generalitat tiri endavant la variant de Torroella de Montgrí que ens ha de 
connectar amb fluïdesa a les ciutats properes i als centres de transport ferroviaris i aeroportuaris. 

Un urbanisme amb visió de futur

La declaració de Parc Natural ha estat un dels fets dels qual em sento més orgullós. La seva aprovació ha estat el resultat d'un 
treball que es va iniciar molts anys enrere, en el que les generacions precedents han tingut un paper determinant. Però no puc 
deixar d'expressar els meus temors que la proposta pateixi alguna retallada per qüestions d'oportunisme polític. Arribar fins 
aquí ha costat molt. El parc és un reconeixement als valors naturals, patrimonials i culturals d'un territori d'extraordinària i 
indiscutible riquesa, però també serà una eina al servei del desenvolupament turístic. I ho serà no només per al nostre 
municipi, que hi aporta el 55% de la superfície total, sinó també per al conjunt del  Baix Ter, i també per a la Costa Brava. 
Comportarà un salt de qualitat  turística per dos motius: pel que comporta a nivell de gestió de territori i pel que implica des 
d'un punt de vista de promoció exterior. Ara bé, cal reivindicar que l'òrgan de gestió sigui proper al territori i que el nostre 
Ajuntament hi tingui un paper rellevant en la presa de decisions. Ho farem.

Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
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