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UNA NACIÓ, UN POBLE, UNA BANDERA
Al balcó de l'Ajuntament, la senyera i prou

Butlletí d’Esquerra Republicana de Catalunya - Torroella de Montgrí i l’Estartit

Des de les primeres eleccions municipals democràtiques l'any 1979, al balcó de
l'Ajuntament només hi ha onejat la bandera catalana. El grup municipal d’ERC farà costat
a l'Alcalde perquè aquesta situació perduri d'acord amb el sentiment majoritari del poble.



URBANISME A LA CARTA.

De la crisi no hem après res?

Aquest equip de govern té massa pressa per aprovar
temes urbanístics importants. Així, en el segon i tercer
plens ordinaris del mandat, només dos mesos després de
la constitució del nou ajuntament, es van aprovar
inicialment dues modificacions del Pla General a la carta
per interès especulatiu.

Ple del 4 d'agost de 2011:

Ple de l'1 de setembre del 2011:

Aprovació inicial de la
modificació del Pla General a l'illa del Palau Lo
Mirador.

Aprovació inicial del Pla
General als àmbits ASU-2 i UA-11E del sector de la
Casanova, a l'entrada de l'Estartit

Unes modificacions del Pla General que només es
poden justificar des de l'interès privat.

VOLEM LA SEU DE LA POLICIA LOCAL A TORROELLA

Increments abusius dels impostos de CIU-L’EST-PP

- IBI (la contribució): 5,5%.
- Escombraries urbanes: 8%
- Escombraries industrials: 15%
- Aigua: 20 %

400 habitatges sense tenir en compte
aspectes mediambientals, urbanístics,
comercials i hidrològics que poden
afectar molt negativament a l’Estartit.

La ubicació que proposem és un solar de propietat municipal, qualificat com a equipament, a la façana del polígon industrial a la
carretera de l'Estartit, a la sortida de Torroella. Una finca situada en un vial de serveis, visible des de la carretera i amb accés
també des del darrera per un dels carrers del polígon. Una situació ideal i amb bones comunicacions per a donar servei

a tots els nuclis del municipi :Torroella, l'Estartit, Mas Pinell, Griells, Sobrestany, la Bolleria i Montgó.
en poc

temps

Entrada de l’Estartit, Sector de la Casa Nova



Esquerra ha instat l'alcalde a exigir a MEMORA,
l'empresa responsable del manteniment del cementiri i
del tanatori, a complir les seves obligacions i netejar
aquests equipaments.

Les taxes del cementiri (30.000 €) es transfereixen
puntualment a l’empresa per a aquesta finalitat.
L'alcalde s'ha compromès en dues ocasions a fer-ho.
Passen els mesos i l'entorn cada vegada es troba en
pitjor estat.

Què falta? Autoritat per fer complir a l'empresa o
dedicació a la vila?

Deixadesa o incapacitat de l’equip de govern

Informatiu Municipal 152. Novembre-Desembre 2011. Alcalde:
”...Ah, claríssim !

"L'Espai Ter és un auditori–teatre-palau de
congressos que ens ofereix una certa polivalència, però en cap cas és un local polivalent

Parlar per no dir res
Ple / 17 d'agost de 2011. Alcalde : ….. ... I tant !, qui no ha
vist els seus avantpassats, en fotos antigues, vestits de “tureru”?.

“les vaquilles són una festa tradicional de Torroella de Montgrí”

Ple / 1 de setembre de 2011. Alcalde (referit a la mesquita): …. …
Molta fressa, moltes ximpleries a la premsa.... i CiU-L’EST-PP en tres mesos els donen llicència per la construcció.

”l'edifici representa una clara falsificació històrica”

Ple / 15 de desembre del 2011. Després de preguntar pel deplorable estat del tanatori i el cementiri l'Alcalde: ….
…. I segueix, segueix, segueix…..i res!

“les
queixes han estat trameses a Mèmora i se’n farà un seguiment”

Ple / 1 de març de 2012.Alcalde parlant dels comptes de 2011:
... Moltes gràcies pel reconeixement.

” Esperem en els propers anys presentar uns tancaments
dels pressupostos tan positius com en els darrers anys”

Ple / 1 de març de 2012. Regidor Genís Dalmau dirigint-se a un regidor de l'oposició:... ... Tot i
que sabem que vostè, Sr. Dalmau, és l’amo d’aquest ajuntament, cal aprendre a comptar fins a 10. Pot assajar llegint
aquesta revista.

“ Calla pallasso!!!”

Ja som un poble important ! No s’han valorat les conseqüències pel que
fa als embussos, ni s’ha tingut en compte el pla de seguretat vial que
prioritza els punts negres amb accidents de trànsit, ni s’ha respectat el
patrimoni històric i, a més, el municipi n'ha pagat una part (31.000 € del
pressupost de 2012).

El manteniment i la seguretat de les carreteres al pas pel municipi ha
d’anar a càrrec de la . Així va ser quan es van
reasfaltar totes dues (des del pont fins a Ullà, i de la plaça del Lladoner a
l'Estartit) durant el mandat anterior. Ara s'hi posen semàfors pagant
nosaltres...Anem sobrats de calés!

Generalitat de Catalunya

SEMÀFORS:

En un edifici que forma part del
patrimoni de la vila, no hi havia
cap més solució? O no s’hi han
parat a pensar ni un instant?

Les feines de manteniment no es
van complir ni per Tot Sants.



Per sort les entitats del municipi se salten els semàfors

www.esquerra.cat/torroellamontgri

torroellamontgri@esquerra.org

FES-NOS ARRIBAR LES TEVES PROPOSTES A

@
calvet.marc@gmail.com

manescal@gmail.com

laionak@gmail.com

dbassac@gmail.com

Els regidors i regidores d’ERC estem a la vostra disposició

Marc Calvet
Activitats culturals, festes, equipaments i Consell Municipal de l'Estartit

Dolors Bassa
Promoció econòmica, mercats, salut, educació, acció social i Espai Ter

Laia Coll
Turisme, platges, activitats esportives, joventut i Museu de la Mediterrània.

Josep Maria Rufí
Hisenda, urbanisme, territori, serveis, seguretat ciutadana i Parc Natural

CÀRITES. El servei de roba i d'aliments, la bona organització
i el tarannà de l'equip responsable fan que moltes persones a
qui ha afectat directament la crisi, i que en aquests moments
són les més febles del nostre municipi, no quedin desateses. .
Agraïment per a tots els que hi treballeu intensament i
procureu fer sempre un pas més, amb idees i activitats com el
mosaic d'entitats solidàries del Baix Ter.

Joves que col·laboren a mantenir les tradicions
catalanes com l'home dels nassos, que organitzen gresca
pels petits amb animacions i berenars infantils i pels més
grans amb el sopar popular. Per cert, què passarà amb el
sopar popular d’aquest any? Qui l’organitzarà? Qui el
prepararà? ELS INDIKETES, amb voluntaris de totes les
edats, han organitzat un sopar popular extraordinari els últims
anys. Ai las, ja veurem !!!

INDIKETES.

DUCS del FOC GRALLERS GEGANTERS, , … Que ens
omplen el poble d'animació amb les seves cercaviles,
trobades i festes d'estiu i d'hivern!!! Sigui al carrer, sigui a la
platja, sigui a la plaça …

COR ANSELM VIOLA I LA CORAL DEL RECER per la vostra
bona voluntat, pel vostre esforç en el cant i la il·lusió en
l'expressió d'un sentiment comú, gràcies pels vostres
concerts i interpretacions en diades especials, com el Cant
dels Segadors en la diada nacional de Catalunya.

Les entitats continuen treballant  i aconsegueixen un municipi dinàmic i atractiu per a tothom.

MOCIÓ DE SUPORT A L'ESCOLA CATALANA.

MOCIÓ PER A L'ADHESIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE
MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA.

MOCIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ DE L'AJUNTAMENT
DE TORROELLA DE MONTGRÍ EN EL 50% DELS
INGRESSOS DE LA TAXA TURÍSTICA

Ple del 6 d'octubre de 2011. Aprovada amb 1 sol vot en
contra.

NO: PP ( de l'equip de govern CIU-PP-LEST)

Ple del 10 de novembre de 2011.

NO: PP (de l'equip de govern CIU-PP-LEST)

Ple del 1 de març de 2012. Rebutjada amb 9 vots en
contra

NO: CIU-LEST- (

Aprovada amb 1 sol vot
en contra.

PP l'equip de govern)

MOCIONS PRESENTADES PER ERC A L’AJUNTAMENT

Uns exemples del centenar llarg d’entitats
esportives, culturals i socials a les quals cal
donar suport des de l’ajuntament.


