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per la independència
Centenars de Torroellencs van manifestar-se 
per la independència

UN PAÍS QUE ES MOU

La lluita per les llibertats també cal lliurar-la des dels ajuntaments

A l'Ajuntament cal ser coherent amb el discurs nacional. CiU i L’EST 
no haurien de fer equilibris partidistes per acontentar un soci de govern 
incòmode i difícil de justificar, com el PP, que ataca el nostre municipi, 

des de la delegació del govern espanyol a Catalunya.
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Així ens presentem totes les persones que formem la junta de la secció 
local d'Esquerra a Torroella de Montgrí.
Grans projectes com la creació del Parc Natural o l'Espai Ter, que avui 
els estudis de promoció turística, destaquen com a importants pols 
d'atracció del municipi i les millors eines per tal d'assolir una major 
qualitat i per desestacionalitzar la temporada turística, avalen la 
trajectòria d'Esquerra al municipi. Però també els temes del dia a dia, la 
gestió de la despesa, la millora dels nuclis antics, la promoció 
econòmica i els serveis socials. 
És per això que, amb il·lusió renovada, volem treballar amb el 
convenciment que en el passat vam fer les coses bé, que en el present 
seriem capaços de fer-les millor del que s'estan fent i que en el futur 
serem capaços d'oferir projectes que tornaran a millorar la qualitat de 
vida dels nostres conciutadans. 
Convençuts, que una bona feina als ajuntaments i un suport clar i no 
vacil·lant cap a les institucions nacionals, és el millor que podem 
aportar al procés de independència del nostre país.

Amb la voluntat de servir a Torroella i al país

ALBERT BOU, MEDALLA D'HONOR
DE TORRELLES DE LA SALANCA

El 21 de gener una colla de torroellencs vam fer costat a l'Albert Bou, amic, company 
d'ERC i exalcalde de Torroella de Montgrí (1979-1991), en l'entrega de la Medalla 
d'Honor de Torrelles de la Salanca, com a impulsor d'un agermanament que enguany 
celebra 25 anys.

Com va dir Louis Carles, alcalde de Torrelles, la medalla era per "l'amic educat, culte i 
humanista". A Torrelles hi vam fer país, vam estrènyer vincles, vam trencar fronteres 
que mai hi han sigut.

L'OFICINA DE TURISME 
A LES ANTIGUES PEIXATERIES

Des de l'inici d'aquest mandat, ERC s'ha mantingut 
ferma i ha sol·licitat a l'equip de govern, en més d'un 
ple, la reubicació de l'Oficina de Turisme de Torroella.
Des del nostre punt de vista, cal situar-la a la Plaça del 
Peix, un trasllat que no representa pràcticament cap 
cost.
En aquest mandat, sota els dictats de L’EST, s’ha 
abandonat la promoció turística a Torroella, no s’han fet 
enquestes a la Vila i l’oficina turisme no se sap on és.

 En els darrers 4 anys, s'ha doblat la quantitat de gent desocupada 
al nostre municipi. Hem arribat a les 2300 persones. Tot i això, 
l'equip de govern no ha fet res de nou , ni una nova mesura en 
formació o en assessorament, i al contrari, han disminuït les 
activitats que es feien en l'anterior mandat (menys cursos de 
formació , menys hores destinades al club de la feina  per inserir 
persones en atur o joves al món laboral , cap mesura nova de 
mediació per a les empreses del municipi, han reduït 
l'assessorament a persones en temes legislatius i laborals... ).

CiU - L’EST - PP

+ ATUR

- FORMACIÓ



Les xifres milionàries  
de les escombraries:

AMB LES BUTXAQUES FORADADES

33.000.000 €
13 anys

L'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC), va 
declarar nul, el gener passat, el procediment de licitació del contracte dels 
serveis d'escombraries, de neteja viària i de platges i clavegueram de 
Torroella de Montgrí. Una decisió que ha provocat una pèrdua de temps i de 
diners, i que transmet una pèssima imatge.

Però el mal ja està fet i l'actual empresa concessionària ha de prestar el 
servei mentre no es tramita un nou concurs. Un sobrecost afegit que aquest 
any pot significar uns 240.000 euros de despesa addicional pel municipi. Uns 
20.000 euros mensuals en paraules del mateix alcalde al ple. 

Ara s'ha tornat a recomençar el procés de licitació corregint els defectes  legals, 
però sense atacar l'arrel del problema.

I tornem a iniciar el concurs d'un contracte milionari, excessivament llarg en el 
temps, que serà una llosa per a les finances municipals i pels ciutadans de 
Torroella de Montgrí. Un nou concurs de 33 milions d'euros  per als propers 13 
anys.

Per ERC, un concurs d'aquest import i durada requereix un consens municipal 
ampli que no s'ha buscat en cap moment. No accepten la nostra col·laboració ni  
escolten, que és pitjor.

NO A LES PROSPECCIONS PETROLIERES A L’ESTARTIT 

MARTINGALES  AMB EL PATRIMONI MUNICIPAL

La manca de planificació territorial de l'Ajuntament és evident, tal i com s'ha vist 
en la darrera decisió important de l'equip de govern: vendre patrimoni.

 El ple del desembre va aprovar la venda, condicionada, a la seva requalificació a 
comercial, de vint parcel·les residencials de propietat municipal del pla parcial 
Mas Déu.

Quin interès públic té aquesta modificació del planejament? Com es poden alterar 
les regles d'un pla parcial sufragat pels propietaris que n'han fet la cessió? S'ha fet 
algun estudi per valorar la necessitat d'una superfície comercial, que tot sembla 
indicar que s'hi ubicarà?

Esperem que la comissió d'urbanisme de la Generalitat posi seny a tot plegat. 

CiU-L’EST-PP SENSIBILITAT ZERO
Des dels anys vuitanta, el municipi de Torroella de Montgrí ha estat força modèlic en temes de cooperació i solidaritat. Malgrat 
que no arribava al 0,7 % recomanat, solia donar suport a projectes de cooperació, principalment d'educació, de sanitat, de 
codesenvolupament o d'agermanament al tercer món per un 0,3 o 0,4 % del pressupost. L'equip de Govern de CiU, L'EST i PP 
té per cooperació i solidaritat en el pressupost d'aquest any la quantitat de ZERO euros: 0 %.

CAPRABO

Carretera L’Estartit

Polígon

TERRENYS VENUTS

L'empresa Capricorn Spain Limited ha demanat permís per 
a fer prospeccions sísmiques per a la recerca 
d'hidrocarburs a la Costa Brava. Des d'ERC veiem 
aquestes prospeccions com un atemptat contra una zona 
rica en biodiversitat, ja que en cas d'haver-hi reserves i 
començar l'explotació de recursos fòssils, els impactes es
multiplicaran. 
Aquestes extraccions destrueixen el subsòl i contaminen el 
mar posant en perill zones d'alt interès natural com el Parc 
Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. A més, 
també poden afectar greument l'economia local i un sector 
turístic com el nostre lligat al paisatge, la natura i als espais 
protegits.



www.esquerra.cat/torroellamontgri

torroellamontgri@esquerra.org

FES-NOS ARRIBAR LES TEVES PROPOSTES 

calvet.marc@gmail.commanescal@gmail.com

laionak@gmail.comdbassac@gmail.com

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

Marc Calvet

Dolors Bassa Laia Coll

Josep Maria Rufí

MOCIONS PRESENTADES A L’AJUNTAMENT

Moció per fer onejar l’estelada a les rotondes

@
facebook.com/esquerra.torroellademontgri

Moció per identificar Torroella com a membre de l’AMI

Moció per evitar la privatització d’Aigües Ter-Llobregat

Moció per tal que l’estelada onegi en llocs oficials

Moció en defensa del sistema educatiu català

Moció perquè només onegi la senyera al balcó de l’Ajuntament
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