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Editorial
Cada cop hi ha més gent que decideix marxar de les ciutats,
fugint dels sorolls, contaminació, estrès, ... en definitiva, busquen
gaudir de la tranquil·litat que els hi ofereix viure en un poble.
Hi ha però, tot i que una minoria, persones sobrevingudes que
pensen que als municipis petits tot s’hi val, com estacionar els vehicles de qualsevol manera, deixar les bosses d’escombraries a la
paperera o al terra per tal de no aixecar la tapa del contenidors de
rebuig, fer malbé el mobiliari urbà, fer botellots pels carrers, en
camps o zones boscoses, provocar molèsties per sorolls a la resta
d’habitants al celebrar festes amb música alta i xivarri, sobretot a
les nits d’estiu,...
Que la majoria dels petits pobles de Catalunya no disposin de
policia local no vol dir que no hi hagi normes. El respecte entre les
persones és la més bàsica de totes elles, que implica l’acceptació de
l’altre i un sentit de pertinença i contribució personal a la societat.
Conviure significa viure plegats i en bona relació.
Cal recordar, en aquest sentit, una bona frase inspiradora: “la
llibertat d’un acaba on comença la llibertat d’un altre”.
Des d’un marc més teòric es coneix la seguretat pública,
d’acord amb l’ordenament jurídic català en la matèria, com l’activitat dels poders públics adreçada a la protecció de persones i de
béns davant de possibles agressions, bé siguin d’origen humà o
natural, sigui intencionat o bé fruit d’un accident fortuït.
La seguretat pública compren tant mesures de prevenció i de
repressió, com de disminució i de reparació de danys per tal de
restablir una situació prèvia. Així, doncs, es pot entendre la seguretat pública com una política pública dirigida a oferir protecció,
tranquil·litat i llibertat a les persones. De manera que es mantingui una realitat basada en l’ordre i en el civisme en benefici de la
convivència.
La finalitat és garantir als ciutadans viure en les millors condicions possibles i, així, poder actuar lliurement. La seguretat pública és un valor essencial de la democràcia, ja que garanteix la
llibertat i el respecte dels drets de la ciutadania. Poques polítiques
públiques tenen un impacte tan igualitari vers la població com les
de seguretat.
L’acció legislativa s’ocupa de dissenyar el marc de convivència
a partir de les lleis, les quals s’ocupen d’establir els límits d’actuació que comportarien la pèrdua de drets per part d’un ciutadà.
Tot i que la majoria dels ajuntaments de pobles petits no
compten amb tots els recursos necessaris per fer front a les persones que no respecten les normes de convivència, com si els tenen
els municipis més grans, com ara disposar de policia local, no vol
dir que no hi dediquin el màxim esforç en vetllar perquè aquestes
siguin respectades per tothom.
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Salutació de l’Alcalde
Josep Maria Ros i Marull
Malgrat les dificultats d’aquest any, degut encara a la Covid-19, per fi ens hem pogut reunir a Sant
Llop aquest desembre per a celebrar-hi l’Aplec de
Santa Llúcia. Un primer pas perquè recuperem el
dia a dia d’abans de la pandèmia. Esperem doncs que
per l’any vinent també puguem celebrar altres actes
i trobades, com els de la Festa Major.
El passat mes de juliol va escaure el centenari
del naixement d’en Salvador Castelló, i ho va celebrar acompanyat de la seva família i amics. En Salvador és el viu reflex d’aquelles persones que no
sempre ho han tingut fàcil i que gràcies al seu esforç
i constància, dedicació i treball, nosaltres som qui
som. Per molts anys Salvador i que segueixis amb
aquest estat de salut envejable.
Us comunico que a partir del 20 de gener del
2022 es restitueix el servei presencial mèdic del consultori de Torrent però amb un canvi significatiu, si
abans de la pandèmia s’atenia els dimecres a partir
d’ara serà sempre els dijous de 15:00 a 16:30 hrs.
Cal tenir en compte que serà imprescindible demanar cita prèvia al telèfon de programació de visites o al consultori de Pals. Si necessiteu atenció
fora de l’horari del consultori de Torrent us podeu
adreçar al Cap de Palafrugell demanant cita prèvia.
Recordeu que per a qualsevol problema de salut podeu trucar al 061 i per a emergències al 112.
Des de sempre al nostre poble hi havia hagut
misses regularment però mossèn Joan Pujol el 2014,
l’any en que el Bisbat de Girona el va fer càrrec de
Torrent, va prendre la decisió que l’única missa que
hi celebraria seria la de la Festa Major, a excepció
de les pròpies de funerals. Des d’un primer moment
l’Ajuntament no va compartir aquesta decisió, però
tant l’església de Sant Vicenç com l’ermita de Sant
Llop son propietat del Bisbat de Girona i no pas de
l’Ajuntament de Torrent.
El 2017 el Bisbat va traslladar mossèn Pujol a
Sant Feliu de Guíxols i Torrent va passar a formar
part de la parròquia de Palafrugell, des de llavors
sempre hi ha hagut bona predisposició per part de
mossèn Pere Artigas i mossèn Joan Güell d’atendre
la petició de l’Ajuntament de Torrent de celebrar
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En Salvador Castelló i l’alcalde

vàries misses durant l’any al poble. Aquesta tardor
mossèn Joan Güell va confirmar que el proper any
a Torrent s’hi celebrarà una missa cada trimestre.
Referent a obres el 2022 hi ha previst executar el
projecte d’urbanització de la plaça de l’Ajuntament
i es cobrirà un petit tram de riera, millorant-ne l’accessibilitat i el seu ús.
Les obres a realitzar consisteixen en la cobertura d’un tram de riera i la seva pavimentació i la reorganització de tot l’àmbit de la plaça de l’Ajuntament,
així com també d’adequació i renovació de l’entorn
més proper a l’Ajuntament. També s’inclou un punt
de recàrrega per a dos vehicles elèctrics, així com
també la creació de dues noves àrees d’emergència
per a donar suport a la recollida selectiva porta a
porta que està prevista per l’any vinent.
Per aquest proper any, si tot segueix el seu
curs, entrarà en funcionament el sistema de recollida selectiva porta a porta (PAP), i si bé a l’inici pot
generar molts dubtes i qüestions, ja és un sistema
implantat en molts municipis catalans. Els resultats
de recollida selectiva assolits en els municipis que
tenen en marxa sistemes porta a porta són en general superiors, tant en quantitat de recollida com en
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qualitat de la separació (en general se situen entre el
60 i el 80% de recollida selectiva). És imprescindible
crear àrees d’emergència per donar suport al servei
del porta a porta. Són àrees habilitades per l’ajuntament on es poden trobar totes les tipologies de
contenidors de recollida selectiva (fracció orgànica,
paper, vidre, plàstic, rebuig, olis, roba...). Aquestes
àrees estan pensades per aquelles persones que no
poden utilitzar els horaris de la recollida porta a
porta.
Avui en dia és evident per la majoria que el canvi climàtic és real. Davant d’aquesta situació, molts
ciutadans es pregunten què poden fer contra el canvi climàtic. La resposta és un munt d’accions. Tot i
que els responsables més importants que això canviï són els governs, que poden fer una inversió realment elevada per ajudar a frenar el procés, com
a individus podem dur a terme petites accions que
poden ajudar a frenar l’escalfament i tenir cura del
medi ambient. En aquest número d’El Llentiscle de
Torrent farem un repàs dels diferents temes que conformen continguts relacionats amb el canvi climàtic
i medi ambient. Des de fa uns anys ajuntaments com
el nostre s’estan assessorant per fer-hi front.
Respecte el POUM l’Ajuntament tindrà una última reunió aquest mes de desembre amb la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme
per tal de aprova’l provisionalment. Un cop aprovat
provisionalment el remetrem a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a la seva aprovació
definitiva”.
Si parlem de civisme una de les raons principals
que cada cop més gent vagi a viure als pobles, on factors com el soroll o la contaminació son pràcticament
inexistents, és per poder gaudir de la seva tranquillitat, però hi ha persones, principalment sobrevingudes, que no tenen inconvenient en provocar molèsties per sorolls, bàsicament a les nits d’estiu, alhora
de celebrar en les seves propietats festes amb música
alta i xivarri, tot destorbant el descans nocturn al que
tenen dret la resta de veïns i veïnes del poble.
Des de l’Ajuntament de Torrent hem redactat
el document Molèsties per soroll a poble. L’Objectiu
és sensibilitzar a les autoritats i organismes competents que s’adonin que les actuals lleis i normatives
referents a la contaminació acústica son del tot insuficients alhora de combatre als responsables de causar molèsties per sorolls. El passat 25 de novembre
vaig fer entrega al Director dels Serveis Territorials
d’Interior a Girona, el Sr. Jordi Martinoy, d’un esborrany de dit document.

Visitants pintant racons del nostre poble

Un altre cas greu d’incivisme, que per primer
cop ha aparegut en el nostre poble aquest passat
estiu, ha estat els múltiples botellots que jovent ha
celebrat dins de camps rústics i zones forestals del
nostre municipi. Segons els cos dels Mossos d’Esquadra la solució és complexa, ja que la mà dura contra
una multitud que no respecta les normes de la convivència ni les sanitàries pot derivar en situacions més
greus, com ara aldarulls i un deteriorament més accentuat de la convivència, ja que no es pot intervenir
i provocar un problema d’ordre públic molt pitjor que
el que es vol resoldre.
Esperem que aquelles persones que en algun moment no han tingut un comportament correcte vers
la resta de veïns i veïnes del poble hi posin de la seva
part perquè els actes d’incivisme cessin definitivament en pobles petits com el nostre.
En els darrers vint anys a Torrent durant l’estiu ha anat augmentant cada cop més el número de
residents, com també el de visitants, que representa
transformacions significatives des del punt de vista
de la població en aquesta època. Fa temps que l’ajuntament es va marcar l’objectiu d’adaptar-se a les noves demandes i necessitats dels nostres veïns i veïnes, amb uns valors i prioritats diferents a la d’anys
enrere, i per tant en aquests propers anys seguirem
treballant per cobrir les exigències del moment.

Us desitjo que passeu unes bones festes de
Nadal i un feliç i pròsper 2022. Molta salut.
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Centenari d’en Salvador
Aquest passat juliol en Salvador Castelló Pagès
va complir 100 anys, que va celebrar a casa seva
acompanyat de la seva família i amics. L’alcalde hi
va fer acte de presència per fer-li entrega d’una placa
commemorativa del centenari del seu naixement.
En Salvador compleix un segle de vida que
enorgulleix als seus familiars, molt emocionats
d’acompanyar-lo, tot recordant anècdotes de fa anys
i estan feliços de ser amb ell per celebrar aquest
aniversari tan especial.
En el número 5 d’El Llentiscle de Torrent, publicada a la pàgina web de l’Ajuntament, trobareu una
extensa entrevista que l’Enric Caner li va fer a en
Salvador l’any 2013, on explica els canvis que ha sofert el poble al llarg de tots aquests anys, els records
de la seva infància i joventut, les vivències durant la
guerra civil espanyola... a més de fer un repàs d’altres anècdotes molt interessants.

6

Butlletí informatiu i cultural

7

El Llentiscle de Torrent

Alguns elements
de forja a Torrent
Rosa M. Masana Ribas

A Catalunya, de l’art de treballar el ferro se’n té
referència des del segle XI. Els ferrers, per donar
forma al ferro, utilitzaven i encara utilitzen la farga,
una mena de llar de foc, on s’hi cremava un tipus de
carbó altament calorífic. Per revifar més aquest foc
empraven una gran manxa d’aire de les que sovint
hem vist penjades del sostre del taller, enfocades envers la farga.
La temperatura de la farga o d’aquest fornall pot
arribar a ser de més de mil graus, temperatura necessària per posar incandescent el ferro i d’aquesta
manera eliminar les impureses que pugui contenir

el metall però a la vegada donar-li ductilitat perquè
sigui més fàcilment manipulable.
A partir de diferent documentació de l’Arxiu
Comarcal del Baix Empordà hem pogut saber el
nom d’alguns dels ferrers que van treballar a Torrent durant un període de setanta-quatre anys, per
la qual cosa a més de presentar alguns elements de
forja que preserva el municipi de Torrent, també farem esment als ferrers que van treballar al poble al
segle XIX i part del XX. Mostrarem només alguns
elements dels que estan a la vista, tot i que és possible que a l’interior d’alguns habitatges encara hi
hagi estructures metàl·liques fetes en aquell temps.

- El suport de les campanes
- Reixa de l’ull de la nau de l’església
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Una nissaga de ferrers torrentins (1886-1960)
Revisada la Matrícula Industrial de Torrent de
l’any 1886 al 1960, hem vist que en aquest primer
any 1886 el poble tenia 302 habitants i el ferrer que
hi consta —la professió de ferrer en aquell moment
seguia els plans fiscals de pagament d’impostos regulats des del dia 13 de juliol de l’any 1882— que
pagava impostos per exercir la professió l’any 1886
era Miquel Ponsatí Martí, que a més de tenir un
taller de ferreteria també disposava d’un celler al
número 1 de la plaça. Desconeixem l’edat que tenia
Miquel Ponsatí l’any 1886; només que va mantenir
l’activitat fins al 1911. Del 1912 al 1915 la titular de
la ferreteria va passar a ser la seva vídua, després de
la mort de Ponsatí.
És a partir de l’any 1916 que veiem com el contribuent en concepte d’aquesta activitat passa a ser
Martí Ponsatí Fàbrega, que pensem devia ser un fill

de l’esmentat matrimoni que va voler continuar fent
l’ofici de ferrer. El taller seguia inscrit a la mateixa
plaça, però aquesta vegada al número 4. Més endavant la plaça va passar a ser anomenada plaça Major.
Com a fet d’interès, Martí Ponsatí l’any 1930
consta també registrat al llistat d’impostos amb el
nom “contractista d’operacions de trilla” pel fet que
disposava d’una màquina trilladora que ell mateix
havia fet i patentat. Un document datat el dia 10 de
novembre de l’any 1929 i signat pel batlle de Torrent dona testimoni de l’existència de la màquina
trilladora.
L’any 1952 hi veiem inscrits com a titulars de
ferreteries Miquel Ponsatí Oliu i Lluís Batlle Oliveras. És possible que Miquel Ponsatí fos un descendent de Martí Ponsatí. L’any 1955 Miquel Ponsatí es donà de baixa de la ferreteria i aquesta la va
continuar mantenint com a titular Lluís Batlle.

Cal Ferrer. Plaça Major. Finals segle XIX
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Elements de forja externs a l’habitatge
Per evitar incloure un gran nombre d’imatges hem optat per agrupar-les, fet que farà que potser no es
vegin amb tant detall com voldríem.
FANALS
Josep M. Ros, batlle de Torrent,
ens va comentar que l’únic fanal que
hi ha a Torrent que il·lumina a través
d’una bombeta de vapor de sodi és
el de la façana del Castell, i el color
de la llum que produeix és groc brillant. D’aquesta manera no desllueix
la porta del castell medieval, ja que
al terra hi ha col·locats dos punts de
llum que porten cadascun d’ells una
bombeta de vapor de sodi que també
donen un color groc brillant a la volta. La resta dels fanals que il·luminen
els carrers són moderns, però al ferlos es va respectar el disseny del que
hi ha al Castell.
Aquests fanals moderns disposen de bombetes led i són fets de manera que la llum estigui enfocada al
terra a fi d’evitar part de la contaminació lumínica. El fanal del castell és
el que veiem a dalt a mà esquerra de
la imatge; l’altre és modern però fet
seguint la mateixa estètica, i el tercer
pertany a una casa del poble.
REIXES I FINESTRES
Mostrem alguns estils de reixes dels anomenats quartos de reixa, situats en una finestra exterior a pocs
centímetres de terra, també algunes balconades més altes. Podem veure que les barres de ferro posades en
sentit vertical acomplien la funció de protecció de l’habitatge, però a més eren fetes seguin uns patrons artístics que els donaven una agradable estètica formada per sanefes de diferents estils i grau de complexitat.
Era cada forjador que segons el seu gust i habilitats donava forma a aquests elements, ara cada vegada
més inexistents. A les imatges que presentem hi veiem dues reixes que presenten un disseny central que pot
suggerir-nos dues esses i una o, com si digués SOS amb la S final girada, però pensem que senzillament és
una sanefa.
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BALCONS
Els balcons amb les baranes de forja són escassos pel fet que la modernitat en la construcció i la reducció
de costos ha fet que fossin emprades estructures més funcionals i també més obsolescents, d’aquelles que al
cap de poc temps s’han de reparar o canviar.
És per aquest motiu que els pobles i viles que disposen d’elements artesanals de forja feta a mà per experts
d’anys enrere, fa que al veure-les ens agradin i que sentim que haurien de perdurar per seguir mantenint la
història i la solera d’aquestes petites poblacions del Baix Empordà. De vegades succeeix que, quan les coses
no hi són, les trobem a faltar.
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Apunt sobre l’estil de forja catalana
L’enreixat anomenat d’estil català encara avui dia és
utilitzat per protegir finestres i entrades d’algunes
cases i de finques. Està fet de manera que marca un
sistema senzill format per barres de ferro de forma
rodona o bé quadrada.
Aquestes barres estan col·locades les unes en sentit
horitzontal i les altres en vertical i aquestes passen

Altres elements
Presentem una porta que mostra un enquadrament de formes
ondulades que sustenta un tipus
malla de ferro i d’altres d’estil
força semblant a d’altres que hem
vist. També un armari de ferro situat a la façana d’una casa que possiblement conté un comptador de
la llum.
Adjuntem la imatge d’una porta que disposa d’una obertura amb
reixa possiblement per a l’entrada
d’aire i claror, fet que porta a pensar que podria ser un estable per
als cavalls.
Hi ha algunes finques que han
estat restaurades que continuen
emprant en la porta d’entrada una
estructura de ferro, encara que
amb disseny modern sense elements decoratius, sí que n’hi ha algunes que mostren una sanefa o bé
un anagrama personal.
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per entremig d’uns nusos d’estil trau. Fa poc vaig
entrar a casa d’un ferrer de la Bisbal que casualment
estava fent una reixa d’aquest tipus. Picava amb el
martell una barra incandescent sobre l’enclusa i deia
que estava fent el tap. El tap és una forma arrodonida que impedeix que la barra s’escoli pel trau en les
seves parts distals. Aquest tipus de disseny modest
i robust podem dir que està format per dues unitats
que poden ser el mascle i la femella.
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Xoriguer comú
El xoriguer comú, xoriguer, xoriguer gros, xoric soliguer, soriguer, penja-sargantanes, o moixeta
(Falco tinnunculus) és un rapinyaire que pertany al
gènere Falco de la família Falconidae.
Sol viure als camps de secà conreats extensivament
i és força freqüent i fàcil d’observar i de distingir-lo per
la seva manera de volar quan caça, restant gairebé aturat cara al vent, a poca alçada i batent ràpidament les
ales com un helicòpter (el que s’anomena fer l’aleta o
a Mallorca fer l’esperit sant) en llocs oberts mentre
observa el terra buscant preses petites que captura
llançant-s’hi en picat, encara que també és comú que
descendeixi suspès i silenciosament sobre la presa sense donar-li temps a reaccionar.
El xoriguer és el falcònid més comú a bona part
d’Euràsia i el nord d’Àfrica i al nostre municipi és fàcil
de veure’n sobrevolant els camps, a la caça de petits
mamífers (com ara ratolins i musaranyes), insectes
grans i alguns rèptils i petits ocells.
La majoria de les parelles ponen al maig, i arriben
a bon terme de 3 a 6 polls. El Xoriguer comú pren al
voltant d’uns 25 dies d’incubació de l’ou. Aproximadament un mes després, les cries estaran llestes per a
abandonar al niu.
Sovint s’aplica per confusió el nom d’esparver al
xoriguer, tots dos ocells rapinyaires, potser perquè
aquest darrer, tenint per costum de caçar en camps i
zones boscoses, no es veu pas tant com l’altre, habitual
en el medi urbà.

13

El Llentiscle de Torrent

Jo camino, jo recullo
L’Eva Buenaventura i la Sandra Bisbe, veïnes de
Palafrugell, son dues amigues d’aquelles de tota la
vida. Ambdues amants de la natura, busquen hores
per a trobar-se, passejar, xerrar i gaudir dels racons
més bonics de l’Empordà i la Costa Brava.
L’any passat van decidir que quan sortissin a
passejar recollirien els residus que trobaven al seu
pas, i aquest gener van crear una iniciativa totalment altruïsta, Jo camimo, jo recullo, que consisteix
en publicar a les xarxes socials la brossa que troben i recullen quan surten de caminada per la Costa
Brava per tal de conscienciar a la gent del perill que
comporta llençar deixalles a la natura.
Pel nostre municipi també hi ha fet parada l’Eva
i la Sandra, un dia acompanyades per en Nil Alemany, la Marta de can Ribot, filla de Torrent, i el
seu fill, en Pol Cebrià, mentre que un altre dia ho
van fer de la mà de la Rosa daban, veïna del poble,
amb en Munt, el seu gos, omplint en una hora i mitja 5 bosses plenes de llaunes, ampolles de plàstic i de
vidre, bosses de plàstic entre d’altres, que van recollir de la zona de Bonida i la Bruguera.
Els hi preguntem pels orígens del Jo camino, jo
recullo, quins són els resultats i quina acollida ha tingut la seva iniciativa.
Com va sorgir aquesta activitat?
Sandra: Arran de la pandèmia. Les dues sortim des
de sempre a caminar juntes, fem escapades quan podem i anem a omplir-nos de natura en tots els sentits, ja sigui a mar o a bosc, és com una purificació.
Després de la passejada tornem com noves.
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Eva: La Sandra en les seves rutes ja portava uns
anys recollint llaunes, ampolles i bosses que trobava
en els seus itineraris, i l’estat de la natura i el poc
respecte per tot va esdevenir un tema de conversa
recorrent en les nostres sortides i vam començar a
recollir juntes. I vam afegir a les nostres sortides el
“kit de recollida”: pinces, guants i bosses.
I el nom jocamino_jorecullo?
Sandra: El nom de jocamino_jorecullo va sorgir
després. Quan comences a recollir i a fixar-te bé en
els racons i raconets, te’n adones de la mar de residus que omplen camps, boscos, camins i corriols.
Realment fa molta pena. I hi ha moments que et de-
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sesperes, sobretot quan has netejat un espai i al cap
de pocs dies o setmanes torna a estar brut. A més
amb la pandèmia tots sabem que la brutícia ha augmentat arreu, ha sortit gent a caminar que no te la
cultura de la petjada 0, tot el contrari.
Eva: si, la brutícia que hi ha pertot arreu és vergonyós. I un dia vaig tornar tan indignada que li vaig
dir a la Sandra, ho hem de fer visible, que la gent
se’n doni compte de com està tot. Llavors se’m va
acudir fer un compte d’instagram amb el nom jocamino_jorecullo. Ara tenim també perfil a facebook.
Teniu també un logo, no?
Sandra: si hahaha és que l’Eva quan s’hi posa, s’hi
posa. Donant voltes a la idea, se li va acudir fer un
logo amb una papallona, per allò de l’efecte papallona.
Eva: exacte, el nostre propòsit és que el que fem
nosaltres i molta altra gent, perquè faig un parèntesi, això no ho hem creat pas nosaltres, ja fa molts i
molts anys que hi ha gent que recull residus. Doncs
bé, segueixo, l’objectiu és que amb els nostres posts
animem a la gent a consumir menys plàstics, a que
no llenci res al terra i que ens ajudin a tenir els nostres paisatges nets.
Què seria del turisme sense els nostres bonics
paisatges?
Sandra: exacte! Però si no ho cuidem, matarem la
gallina dels ous d’or. Hem de trobar un equilibri, un
turisme sostenible.
Eva: i no només hem de voler un territori bonic pels
turistes. Nosaltres volem que els nostres fills el puguin gaudir tan o més del que l’hem gaudit nosaltres,
que puguin banyar-se a mar, sense trobar residus i
olis flotant al seu voltant, o que puguin menjar unes
verdures ben sanes o un peix sense microplàstics.

Hi ha molta feina per fer. Què demaneu a les institucions?
Eva: demanem col·laboració, implicació, treball en
xarxa i contacte directe amb l’àrea que porti aquest
tema. Que aprenguin a ser més àgils en la gestió
dels residus i que busquin maneres de reduir-los.
Sandra: que apreti i doni solucions al sector privat
per a que faci el canvi cap a la sostenibilitat. Que
sigui un tema que es parli i es treballi a les escoles
en profunditat. És un tema transversal que afecta
a totes les regidories i s’hauria de tractar en comú.
Parlant d’escoles, hem sentit que aneu a les escoles a explicar el vostre projecte. És així?
Eva: siii, ja ens han cridat de Mont-ras, de Sant Antoni de Calonge, de Palafrugell... només cal que ens
ho demanin i nosaltres ho adaptem a l’edat que correspongui.
És voluntariat?
Sandra: i tan, tot el que fem, és totalment des del
voluntariat. No ho entenem d’una altra manera. És
la nostra petita aportació a aquest problema que ens
afecta a tots.
I en què consisteix l’activitat?
Eva: doncs normalment és una activitat d’un matí
sencer. Anem a trobar-los a les aules i a través d’un
power point amb fotografies i vídeos els expliquem
qui som i què fem. Els ensenyem les barbaritats que
ens hem arribat a trobar arreu i la seva sorpresa és
molt gran. Llavors fem una sortida en algun bosquet o espai aprop de l’escola, prèviament visitat per
les dues, per a fer la recollida.
Sandra: Malauradament no cal anar gaire lluny, de
brutícia sempre n’hi ha.
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Eva: Per la sortida els equipem a cada un dels amb
pinces i guants, i nosaltres portem bosses de colors
per anar deixant cada residu al seu lloc. Un cop acabada l’activitat anem amb els alumnes als contenidors que tinguem més aprop i llencem cada bossa on
correspongui. I ja està!
Molt bé, quin resultat creieu que obteniu?
Sandra: molt positiu. Els nens acaben l’activitat
molt engrescats i molt conscients de que ho tenim
tot molt brut i que s’hi ha de fer alguna cosa.
Què creieu que passa quan arriben a casa?
Eva: pel que sabem n’hi ha uns quants que empenyen a les seves famílies a fer recollida hahha les
mares ens ho expliquen.
Sandra: Esperem que la família els respongui i no
els talli les ales, que la il·lusió del nen/a s’encomani
a tota la família i que entre tots facin un canvi real
en el tractament dels residus. Que s’escampi per a
totes les llars.
Eva: si, s’ha d’arribar al punt de no llençar res al
terra i de consumir menys plàstics.
Sandra: Petjada 0, residu 0. Perquè hem de ser conscients d’una cosa, tots en som responsables, i de la
mateixa manera que exigim als ajuntaments que
mantinguin el poble net, nosaltres tenim el deure
de no llençar res al terra. Els ciutadans tenim drets
però també deures.
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Organitzeu sortides de neteja?
Eva: no, en principi no. No et diem que potser algun
dia no fem alguna cosa, perquè hi ha molta gent que
ens ho demana, però realment sortim quan les dues
podem coincidir i moltes vegades no és planejat.
Però h ha un grup empordanès que es diu Natura
Lliure de Residus, del que nosaltres en formem part,
que organitza sortides mensuals. El podeu trobar a
les xarxes.
Sandra: el que ha sigut molt bonic també de veure
és com institucions i altres organitzacions ens han

demanat per utilitzar el nostre logo per a fer aquesta
activitat al seu poble.
Eva: siii, l’efecte papallona comença a tenir els seus
fruits, somriu orgullosa: Mont-ras, Artesa de Segre,
Oix-Montagut, Menorca i ara recentment La Bisbal
d’Empordà.
Des de la revista El Llentiscle de Torrent us agraïm
la vostra dedicació i esforç per la vostra iniciativa i
mostrar-la a través de les xarxes socials per conscienciar a la ciutadania del mal que l’incivisme d’algunes persones provoquen a la natura.
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Els postres de la Núria
La Núria Blanch ens presenta una ‘delicatessen’
que va aprendre de la seva iaia Pilar, ben fàcil d’elaborar i que es pot degustar a qualsevol
època de l’any.
Ingredients per 6 unitats:
-

6 gots de vidre (resistents al forn).

Ingredients carament de sucre:
-

Caramel

-

Aigua i sucre.

Ingredients pel Flam:
-

750ml. de llet.

-

6 ous L

-

120gr. de sucre.

-

1 cullera sopera de mel.

-

4 culleradetes (postres) de brandi.

Ingredients pel pa de pessic:
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-

2 ous.

-

50gr. de sucre.

-

50gr. farina de rebosteria.

-

2 culleradetes (postres) de mel
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Preparació:
• Primer es prepara un caramel de sucre, seguidament s’elabora el flam d’ou i finalment el
pa de pessic.
• Posar el caramel al fons dels gots i posar-los
a la nevera.
• Per fer el flam separar 2 clares dels 6 ous, ja
que farem servir 4 ous sencers i 2 rovells més.
• Posar el brandi, la mel i el sucre dins un bol.
Remenar 2 minuts i afegir la llet calenta per
poder desfer el sucre. Remoure fins a notar que
el sucre està totalment dissolt i ja es pot omplir
els gots però només ¾ parts.

• Per acabar posar la mel, el sucre i un ou sencer en altre recipient. Batre amb una batedora
elèctrica durant 8 minuts a màxima velocitat
fins a aconseguir una massa esponjosa. Afegir
la farina donant moviments envoltants per no
perdre la seva textura.
• Acabar d’omplir els gots fins a mancar un dit.
• Dur els gots al forn, que ja estarà pre-escalfat
a 160º, i posar-los a coure al bany Maria durant
40-45 minuts fins que vegeu el pa de pessic ben
daurat. Treure del forn i deixar refredar a temperatura ambient. Un cop fred posar a la nevera mínim 4 horetes.
Us animem doncs a que us atreviu a prepara’l a casa.
Bon profit!!!
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Un petard l’origen de l’incendi
de Torrent per Sant Joan
El passat juny, el dia abans a la revetlla de Sant
Joan, els Bombers van controlar un incendi que s’havia declarat a la zona de la Bruguera i que va travessar la carretera GI-652, que porta a Pals, fins entrar
a la zona del Pla. L’avís el van rebre poc abans de
les tres de la tarda. Es van activar 19 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris per fer retrocedir les flames
que estaven en un tram de la carretera.
El foc es va propagar en direcció nord-est, sobretot afectant una zona de camps. Des del Servei
Català de Trànsit es va tallar la GI-652 a causa de
l’incendi. Els Bombers van aconseguir evitar la propagació de les flames a partir de foc tècnic, eines manuals i també de les descàrregues dels mitjans aeris.
Una vegada es va estabilitzar el foc, a mitja tarda, el
cos va retirar progressivament les dotacions aèries
però no les terrestres.
L’incendi va cremar una superfície total provisional de 14,40 hectàrees: 12,49 ha de terreny agrícola, 1,70 ha de terreny forestal i 0,18 ha de sòl urbà,
totes dins el nostre terme municipal.
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Durant les tasques de recollida d’indicis per tal
d’esclarir les causes de l’incendi, els Agents Rurals
van localitzar les restes del casquet d’un petard de
tipus tro en aquell punt, així com altres restes de
material pirotècnic.
En els darrers 5 anys s’han declarat 67 incendis
forestals a causa del material pirotècnic i la
realització de fogueres.
El Cos d’Agents Rurals alerten del perill de llençar petards i coets en zones pròximes a vegetació i
camps de cereal i alhora demanen molta prudència i
la màxima col·laboració ciutadana per evitar negligències entorn a l’ús de material pirotècnic durant

la revetlla de Sant Joan i els dies anteriors i posteriors.
Es recomana que si es llencen coets, es faci
sempre en direcció contrària a la zona forestal i a
les zones agrícoles amb conreu de cereal, i més si es
demoren els treballs de la sega en aquests conreus.
El Decret 64/1995, de 7 de març, sobre mesures
de prevenció d’incendis forestals estableix que està
totalment prohibit fer focs d’esbarjo o llençar coets,
globus, focs d’artifici, fanalets o altres artefactes que
continguin foc en els terrenys forestals o agrícoles
dins la franja de 500 metres que els envolta.
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Aplec de Santa Llúcia a l’ermita
de Sant Llop
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A Sant Llop
pel paratge de Bonida
Josep M. Farreró Carolà

Actualment jubilat, en Josep Maria ha
exercit de mestre, psicòleg i logopeda a
la comarca del Baix Empordà. Col·labora
descrivint itineraris de la rodalia amb interès paisatgístic, patrimonial i botànic
a la revista “Torre Ferrera” de Mont-ras, i
és membre actiu del Grup Local Baix Ter
de Flora Catalana (floracatalana.cat).
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El terme de Palafrugell està format pels veïnats
de Palafrugell (centre urbà), Llafranc, Calella, Tamariu, Ermedàs i Llofriu.

ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/ermita-desant-llop-torrent-pel-paratge-de-bonida-llofriu-46664352#).

A Llofriu, al paratge de Bonida, és on s’inicia
aquesta passejada. Cal agafar la carretera C-66 direcció Llofriu, trencar a la dreta a l’alçada del rètol
“Garatge Llofriu”. Veure ruta a Wikiloc(https://

Una vegada a Bonida agafem la pista de terra,
creuem la riera de Bonida, deixem a l’esquerra el
mas Caner i a la dreta el Mas Busqueta, per entrar
un xic més endavant a les vinyes del Mas Oller de
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Torrent. En aquest mas-celler s’hi elaboren vins
amb D.O Empordà.
És justament en aquest pla on un estol
d’estornells ens deixa embadalits i bocabadats. Un
núvol negre dansa pel cel de l’Empordanet amb unes
giragonses i ziga-zagues que semblen les pinzellades
d’un quadre amb moviment. Una orquestra dirigida
per un director invisible que mou la batuta amb una
sincronia i coordinació extraordinàries. Cap trompada ni xoc violent entre ells!. Sembla impossible a
la velocitat que es mouen. N’hauríem d’aprendre, els
humans, de zigzaguejar trobant l’harmonia, l’equilibri, la melodia, la cohesió i la solidaritat que ens
mostra aquest estol.
Arribem fins a la carretera C-66. Aquí cal estar
alerta perquè hem de creuar-la, anar fins la rotonda
i agafar la pista que ens portarà a l’ermita de Sant
Llop (Torrent), patró dels pastors. A les Gavarres,
els pastors l’invocaven perquè deien que allunyava
els llops a més de set hores.
L’ermita està situada en una clariana a uns 2km
al sud oest del poble de Torrent. L’edifici actual és
del segle XVIII. De planta rectangular amb dues
capelles laterals. A la portalada hi ha un escut gravat amb les dates de 1749 i 1757, inici i final de les
obres.
Cada any, per Santa Llúcia (patrona dels cecs,
malalts de la vista i modistes), copatrona de l’ermita,
s’hi celebra un aplec que és molt concorregut. Antigament hi acudien les modistes i les noies que volien
aprendre a cosir i fer-se l’aixovar. Aquest dia festejaven, ballaven sardanes i pregaven perquè la santa

les hi conservés la vista. Una vegada acabat l’àpat
algunes noies, seguint la tradició, anaven a la platja i
es rentaven la cara amb aigua set vegades seguides.
De tornada, en el paratge dels Revolts, podem
observar un exemplar de llentiscle arbori (Pistacia lentiscus), anomenat el “Llentiscle de Torrent”,
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rames també servien per ornamentar pessebres de
Nadal i garlandes per la festa del Corpus ja que la
seva verdor dura un cop tallat.
Últimament, el llentiscle, s’ha utilitzat per
un projecte (Mar d’Empúries) molt interessant
per afavorir la recuperació de sèpies i calamars
(Ajuntament de l’Escala) que consisteix en construir
les sepieres amb branques de llentiscle on s’hi posen
els ous i així afavorir que sèpies i calamars hi criïn,
els ous madurin i eclosionin de forma natural. Tot
aquest projecte té per objectiu ajudar als pescadors
artesanals i fomentar la pesca sostenible de qualitat
i quilòmetre zero.
Les persones que els agrada passejar pel bosc
sovint veuen feixines de llentiscle apilonades a la
vora del camí per, posteriorment, vendre-les a floristeries i funeràries. És possible que si no es controla i regula aquesta sobreexplotació acabi amb una
disminució de la població d’aquesta planta igual com
pot passar amb les pinyes.
Cal conscienciar-nos que la biodiversitat és imprescindible per a mantenir l’equilibri mediambiental que tan necessari és per a la nostra salut. El
respecte per la flora i fauna del nostre entorn hauria
de ser un valor en alça.
molt vell però encara fa goig. Està apuntalat amb
uns suports per evitar que el vent o la tempesta escapci alguna branca. En altres llocs s’anomena mata,
matissa o llentrisca).
Si bé aquest és un exemplar de llentiscle excepcional, que mereix la nostra atenció i respecte, per
molta gent només és una mata de color verd fosc
que desprèn un aroma no massa agradable. Però vet
aquí que és una planta que ha tingut i té moltíssimes
aplicacions. De la resina semitransparent, que s’obté
per incisió del seu tronc, se’n produeix una goma
o làtex que s’utilitzava en odontologia (ciments
dentaris),i també per a fabricar vernissos, elaborar
pastissos i licors.
De la seva fusta (arrels, rabasses i tiges) en surt
carbó de qualitat. Un d’ells, la carbonissa, va ser
l’element més important per a donar vida als brasers de taula ja que té la propietat de mantenir-se
encès fins que s’ha exhaurit completament. D’aquesta manera s’evitaven les intoxicacions , tan comunes,
per monòxid de carboni. La seva fusta va ser molt
cobejada per llenyataires, carboners i fusters (per
ebenisteria).
Antigament del brancatge se’n feien feixines que
abastien forns de calç, de rajolers i de ceràmica. Les
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Sabem que la fauna, en alguns casos és un reservori de virus. La destrucció i alteració dels seus
hàbitats per l’home i les conseqüències del canvi climàtic, debilita els ecosistemes, facilita la propagació
de patògens (virus i bacteris) i augmenta el risc de
transmissió de noves malalties.
L’única solució passa per conservar l’equilibri i
la salut del nostre planeta (WorldWildlifeFund).
A Darmós (Ribera d’Ebre), nucli de població de
Tivissa, tenen un llentiscle arbori (la Mata) declarat
Arbre monumental de Catalunya l’any 1997 i que
figura en l’escut de Darmós. La tradició diu que l’arbre és tan gran perquè està plantat al costat d’un
antic pou on la gent hi anava a buscar aigua. Una
dita popular diu:
“Qui va a Darmós i no veu la Mata
és com anar a Roma
i no veure al Papa.”
Seria bo que aquesta dita l’apliquéssim a la nostra Mata de Torrent.
Qui va a Torrent i no veu la Mata
és com anar a Roma ...

Salut i cames!!
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El Llentiscle
DE TORRENT

butlletí de política municipal
Desembre 2021
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Eleccions al Parlament de Catalunya 2021. 14F
CATALUNYA

TORRENT
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POUM. Visita del Director General
d’Ordenació del Territori i Urbanisme
L’Any 2013 l’equip de govern va iniciar un llarg
i laboriós camí cap a la consecució d’un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal amb dos objectius prioritaris; primer, aconseguir una correcta reordenació del municipi, ja que calia actualitzar les Normes
Subsidiàries de Planejament que regeixen el nostre
poble des del 22 de desembre de 1998, i en segon
terme, tot i que molt complicat d’assolir per falta de
sòl públic, trobar la manera més encertada de fer realitat que hi hagin joves que puguin viure a Torrent
per donar continuïtat a d’altres generacions que formin part del nostre territori, la seva gent i les seves
costums.
El març del mateix any es va informar al Ple dels
treballs de la Mesa de Contractació per a l’adjudicació dels treballs de redacció del POUM de Torrent,
i al juliol La Mesa de Contractació de l’expedient de
licitació dels treballs de redacció del Pla d’ordenació
urbanística municipal va realitzar els tràmits per a
l’adjudicació d’aquests treballs.
El setembre de 2015 l’equip redactor va exposar,
al públic que va assistir al local polivalent, les línies
bàsiques a seguir en la seva elaboració. Acte seguit
es va aprovar el Programa de Participació Ciutadana (PPC) a aplicar durant el procés de tramitació
del Pla d’Ordenació urbanística Municipal de Torrent, per tal de garantir els drets d’iniciativa, informació i participació, perquè totes aquelles persones
interessades poguessin presentar suggeriments, allegacions, alternatives i propostes que consideressin
oportunes.

Exposició del POUM. Setembre de 2015
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En el transcurs de les setmanes posteriors els
membres de l’equip redactor van atendre a la Sala de
Plens de l’Ajuntament totes aquelles persones que
van sol. licitar informació o bé per qualsevol consulta sobre el POUM.
També es va disposar la tramitació de l’avanç de
planejament del Pla d’Ordenació urbanística Municipal de Torrent que conté els documents de diagnosi urbanística i d’anàlisi ambiental preliminars i es
va trametre una còpia de l’Avanç de planejament del
Pla d’ordenació urbanística Municipal de Torrent
amb inclusió del document inicial estratègic (DIE)
a l’oficina Territorial d’avaluació ambiental (OTAA)
dels Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat, per tal que emetés el document
de referència, previst per l’article 86 bis del Decret
Legislatiu 1/2010 de 3 d’ agost i l’article 20 de la
Llei 6/2009, i als Serveis Territorials d’Urbanisme
de Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat per tal d’emetre l’informe urbanístic i territorial previst per la disposició addicional cinquena de
la Llei 6/2009.
Es va facultar tan àmpliament com en dret es
permeti l’Alcaldia perquè en nom i representació
d’aquest Ajuntament impulsés, gestionés i dinamitzés la realització de les actuacions necessàries per al
compliment de l’Avanç de planejament del POUM, i
també per tal que formalitzés i signés quants documents fossin necessaris a tal efecte.
El 21 de juny de 2016 el POUM de Torrent va
ser aprovat inicialment pel Ple de la corporació. Du-

Butlletí informatiu i cultural

rant la informació pública, que es va perllongar durant uns sis mesos, es van recollir els informes dels
organismes i les al. legacions dels veïns i propietaris
del municipi. L’equip de Govern, juntament amb
l’equip redactor, van estudiar els informes i al. legacions, per tal de que el resultat final fos el consens de
la majoria dels veïns. Per aquest motiu, es va plantejar un model de creixement més reduït i més ajustat
a les necessitats reals del municipi, pel que va ésser
objecte d’un nou període d’informació pública, perquè tothom pogués aportar les seves consideracions.
L’Abril de 2017 es va aprovar inicialment per segona vegada el Pla d’Ordenació urbanística Municipal
(POUM) de Torrent, i es va exposar a informació
pública perquè totes aquelles persones interessades
poguessin presentar les al·legacions que trobessin
oportunes sobre el contingut del Pla d’ordenació urbanística Municipal i l’Estudi Ambiental Estratègic
de Torrent. El 2019 el Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal, en la seva segona versió, va ésser tramès
a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
per tal de donar el seu vistiplau i les correccions que
Urbanisme i Medi Ambient estimessin que s’havien
d’incorporar.
Aquest 2021 hem rebut la visita del senyor
Agustí Serra Monté, Director General d’Ordenació
del Territori i Urbanisme, amb qui es van tractar
detalls que la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona havia indicat prèviament.
També es va exposar al Director General la problemàtica de les naus agrícoles i ramaderes existents
al poble i que actualment estan en desús. Construccions en sòl no urbanitzable, amb usos originalment
agrícoles i ramaders, que l’Ajuntament considera
que es podrien rehabilitar per a corregir-ne l’impacte ambiental i paisatgístic negatiu que provoquen,
permetent un canvi d’ús per a magatzem no necessàriament agrícola o ramader, però que en cap cas
impliqués una activitat industrial, i ésser alhora eco-

nòmicament sostenibles. Els propietaris d’aquestes
naus demanen des de fa temps trobar una solució
amb la finalitat de donar sortida i aprofitament a
aquestes edificacions.
L’Ajuntament de Torrent no comparteix el criteri, segons la Llei d’Urbanisme, de no permetre un
ús de magatzem alternatiu a l’activitat agrícola ja en
desús, en les edificacions d’aquest tipus i legalment
establertes, per tal que siguin sostenibles econòmicament, atès l’elevat cost que en el seu moment varen representar per els seus propietaris.
Aquesta problemàtica no és pròpia de Torrent,
si no que es dóna en molts municipis catalans, per
tant aquesta qüestió és probable que sigui regulada
en la Llei de Territori, de propera tramitació al Parlament de Catalunya. El que s’aprovi serà aplicable
directament sobre el POUM, ja que preval la llei al
POUM.
En definitiva, el POUM de Torrent es va sotmetre dues vegades a informació pública i a informe dels organismes amb competències, com ara
l’Agència Catalana de l’Aigua i la Comissió Territorial d’Urbanisme a Girona, i s’ha tingut reunions
amb la Direcció General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme, amb qui s’està tancant els detalls finals.
Un cop complert aquest tràmit el POUM podrà
aprovar-se provisionalment per l’Ajuntament per
ésser enviat novament a la Comissió d’Urbanisme
de Girona per a la seva aprovació definitiva. La previsió és aprova’l provisionalment el gener de 2022 i
trametre’l a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona perquè l’aprovi definitivament.
El POUM ha d’estar a l’alçada de les necessitats reals del municipi i que alhora pugui definir què
volem ésser en els propers 20 anys. Ha d’ésser l’instrument que ens ajudi a dissenyar el present i futur
del nostre poble.
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Medi ambient
ENERGIA SOLAR
L’emergència climàtica està fent que, ara més
que mai, revisem les accions que estan al nostre abast
per a reduir l’impacte mediambiental. Una d’aquestes accions és apostar per energies renovables en lloc
de combustibles fòssils, com és l’energia solar.
L’energia solar, que prové d’una font natural,
inesgotable i no contaminant com és el sol, es
pot captar a través de cèl·lules fotoelèctriques
(que conformen els panells fotovoltaics que tots
coneixem), heliostatos o col·lectors solars, que
posteriorment la transformen en energia solar
tèrmica (a través de la temperatura) o energia
solar fotovoltaica (a través de la llum). També
pot aprofitar-se de manera passiva amb tècniques
d’arquitectura bioclimàtica i sostenible.
Depenent de l’origen i processament de
l’energia solar, podem dividir-la en diferents tipus:

Energia solar tèrmica
Aprofita l’energia del Sol per a produir calor,
que posteriorment s’utilitza com a font d’energia
tant a nivell domèstic com a nivell industrial, transformant-la en energia mecànica i a partir d’ella en
electricitat.
En el cas de l’energia domèstica, estaríem parlant d’una instal·lació solar tèrmica de baixa temperatura, amb una instal·lació formada per col·lectors
o captadors solars instal·lats en la teulada o en una
part assolellada de l›edifici. Aquests capturen la
radiació solar i la converteixen en calor, que es fa
passar per un circuit de tubs metàl·lics i que genera
suficient energia per a l›ús habitual en una llar: aigua calenta i calefacció.
Però l’energia solar tèrmica també es pot aprofitar a gran escala. Parlem de la planta termosolar o central tèrmica solar, grans extensions de
terreny amb col·lectors d’energia solar d’alta temperatura. Aquestes instal·lacions operen a temperatures superiors a 500°C, transformant l’energia
tèrmica en energia elèctrica per a proveir a la xarxa
elèctrica tradicional, podent abastir grans zones
de territori. A més, les tecnologies actuals permeten emmagatzemar la calor d›una forma molt econòmica, podent transformar-la posteriorment en
electricitat a mesura que es necessita, regulant així
la producció.

Energia solar fotovoltaica
Al contrari que la solar tèrmica, l’energia solar
fotovoltaica consisteix a obtenir directament l’elec-
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tricitat a partir de la radiació solar. Això s’aconsegueix gràcies a la instal·lació de panells solars fotovoltaics, que compten amb cèl·lules de silici que
transformen la llum i calor del sol en electricitat.
Igual que en el cas de la solar tèrmica, aquests panells o plaques solars poden instal·lar-se tant a nivell domèstic en edificis i cases, com en grans installacions – les conegudes com a plantes fotovoltaiques.
Les plaques fotovoltaiques no produeixen calor,
per la qual cosa aquesta energia no es pot emmagatzemar; no obstant això, els excedents d’aquesta
energia fotovoltaica poden abocar-se a la xarxa de
consum, la qual cosa es coneix com a “excedent fotovoltaic”. Gràcies a les plaques fotovoltaiques s›ha
democratitzat enormement l›autoconsum d’energia,
és a dir, que cada llar pugui produir la seva pròpia
electricitat per al consum propi.
Una de les revolucions innovadores en qüestió
d’energia solar fotovoltaica per habitatges són
les teules solars. Sense cap dubte el principal
avantatge que compten les teules pel que fa a
les plaques és que la integració arquitectònica i
l’estètica de l’habitatge queden més intactes. No és
el mateix veure una casa des de lluny amb plaques
solars a la teulada què veure una teulada que ja té
incorporada la tecnologia solar.

Energia solar passiva
L’energia solar tèrmica i fotovoltaica utilitzen
diferents tecnologies per a captar i processar l’energia del sol, és el que es coneix com a energia solar
activa, però també podem aprofitar aquesta energia
de manera passiva, és a dir, sense necessitat de cap
mecanisme que la reculli i la tracti.
L’energia solar passiva s’aconsegueix principalment amb l’arquitectura bioclimàtica: un principi de
disseny d’edificis on, amb l’ús de diferents materials i
orientacions, s’aconsegueix utilitzar l’energia captada durant el dia per a mantenir l’edifici càlid durant
la nit, o evitar la calor excessiva durant les hores de
més sol. Encara que tot això pot semblar molt modern i tecnològic, en realitat és una de les maneres
més antigues d’aprofitar l’energia solar: adaptar els
edificis a la climatologia de la zona per a aconseguir
una climatització perfecta a cada moment.
Encara que hi ha altres tipus d’energies renovables
(com l’eòlica, hidràulica o geotèrmica), la solar s’ha
popularitzat com una de les energies renovables més
fàcils de produir, especialment la solar fotovoltaica, la
qual cosa està fent que s’estigui estenent el seu ús en
les zones climàtiques amb més hores de sol, i el nostre
país no és una excepció, si bé encara tenim molt de
marge de millora per a continuar transformant
l’energia procedent de fonts no renovables (petroli o
carbó) en provinent de fonts renovables.
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TRANSICIÓ ENERGÈTICA
La transició energètica és un procés de canvi progressiu per substituir l’energia d’origen fòssil per energia
renovable i local, però també de canvi en les maneres de produir, distribuir, gestionar i consumir l’energia.
En aquesta línia el Govern va aprovar les bases per a constituir el Pacte Nacional per a la Transició
Energètica de Catalunya, que va néixer de la necessitat de generar un diàleg entre totes les forces polítiques i els
representants de la societat civil per consensuar un nou model energètic català renovable, net, descentralitzat,
democràtic i sostenible, en línia amb els objectius de la Unió Europea en matèria d’energia.
Tanmateix, la transició cap al model renovable i distribuït, parteix de forma indispensable d’una
coresponsabilitat de tots els ciutadans i municipis pel que fa a generar sòl apte per a que s’hi puguin desenvolupar
les energies renovables, intensives en l’ús de territori. Caldrà pensar en incloure en el planejament urbanístic
la qualificació de sòl per a instal·lacions renovables i per a la instal·lació de bateries que permetin desenvolupar
l’emmagatzematge elèctric alhora que les ordenances municipals hauran d’afavorir que edificis i aparcaments,
existents i nous, instal·lin teules solars, per tal d’estar integrat estèticament, així com punts de recàrrega per a
vehicles elèctrics alhora que es reservi espai per a sistemes de bateries que garanteixin nous models de gestió
de la demanda.
Si s’assoleix aquest objectiu, Catalunya estarà en bona disposició de programar el tancament de les
centrals nuclears quan aquestes arribin a la fi del cicle de vida administrativa, atès que l’elevada potència ja
instal·lada en cicles combinats permetrà donar la gestionabilitat necessària a les noves fonts renovables que
s’instal·lin de forma transitòria a l’avanç tecnològic de l’emmagatzematge elèctric. Tanmateix, caldrà ser molt
conscients que la forta dependència de la societat de l’ electricitat, que trobem arreu i com a imprescindible:
ús d’ascensors, arrencada de calefacció i aigua calenta, ordinadors, processos industrials, la seguretat... no ens
pot fer perdre mai l’objectiu de garantir el subministrament de qualitat i de forma molt fiable.
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PACTE D’ALCALDES I ALCALDESSES PEL CLIMA I L’ENERGIA
A principis de l’any 2008 la Unió Europea, com
a concreció del Paquet energia i clima, va iniciar
el Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses per l’energia sostenible local, una iniciativa a Europa per canalitzar
i reconèixer la participació del món local en la lluita
contra el canvi climàtic, i que ha aplegat milers de
ciutats i pobles d’Europa en un moviment únic.
El Pacte va evolucionar i ampliar els seus compromisos incloent l’adaptació al canvi climàtic a
partir del 2015 sota el nom de Pacte dels Alcaldes
i Alcaldesses pel Clima i l›Energia. Incorpora també l’adaptació al canvi climàtic en els antics PAES,
transformant-los en PAESC (Plans d’Acció per
l’Energia Sostenible i el Clima).

En els darrers anys el món local ha treballat de
forma exitosa per implantar accions per mitigar el
canvi climàtic (promoció energies renovables com la
biomassa, l’energia solar, l’eficiència energètica sobretot en edificis i l’enllumenat públics, i l ‘estalvi
d’energia tant en el sector públic com de cara a la
ciutadania i les empreses), però davant el repte que
suposa el canvi climàtic, també cal actuar per adaptar-nos als canvis que tenim ja a sobre.
Al nostre país més de 700 els municipis s’han
adherit al Pacte d’Alcaldes inicial, i per tant, en els
darrers anys s’ha fet molta feina de planificació però
també de concreció i execució d’accions que han generat estalvis d’energia, d’emissions de gasos d’efectes hivernacle i de recursos econòmics als ens locals.

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA (PAESC)
El PAESC és un document estratègic de
planificació energètica
i climàtica local. Conté
les accions que cada ens
local ha de dur a terme
per superar els objectius
establerts per la UE per
al 2030, i així, anar més
enllà de la reducció del
55% de les emissions de
CO2 al seu terme. Ha de
tenir una visió ambiciosa i incloure mesures
d’adaptació als impactes
del canvi climàtic.
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COMUNITAT ENERGÈTICA
Emergència climàtica comença a ser una
expressió que fa forat. Institucions de diferents
àmbits s’adonen ara que cal fer alguna cosa més que
marcar percentatges de reducció de les emissions de
CO2 a 10 o 20 anys vista, sense cap mesura concreta
per fer-los realitat. També una part de la ciutadania
veu que cal començar a actuar col·lectivament i des
de baix per fer entendre als dirigents polítics que no
n’estan fent prou per evitar el col·lapse global en un
termini relativament breu.
Arreu del món neixen iniciatives locals per canviar un aspecte clau de l’emergència climàtica: la
producció, la gestió i la distribució d’energia elèctrica amb sistemes renovables, però en mode autogestionat, sense dependre una vegada més de les grans
corporacions energètiques. Són les anomenades comunitats energètiques. A Catalunya també s’estan
desenvolupant algunes accions pioneres, amb el suport d’ajuntaments que es prenen molt seriosament
el problema del canvi climàtic.
Una Comunitat Energètica és doncs una entitat
legal, oberta i participativa, on els ciutadans, les PIMES i les autoritats locals s’uneixen, com a usuaris
finals d’energia, per a cooperar en la generació, la
distribució del consum, l’emmagatzematge, el subministrament, l’agregació d’energia de fonts renovables o oferir eficiència energètica i/o servei de gestió de la demanda, que implementa una estratègia de
desenvolupament d’energies renovables que involucri a una comunitat a; iniciar, desenvolupar, operar,
posseir, invertir i beneficiar-se d’aquests projectes.

Ha de ser un canvi de nivell de gestió de l’energia per acostar-ho a la ciutadania on els ajuntaments
tindran una importància rellevant.
Es poden considerar dissenys i dimensions de
projectes molt diferents. Per a fer-nos una idea: des
de la formada per un espai susceptible d’una installació de producció renovable (pàrquing, nau, etc.) i
els seus veïns com a consumidors; fins al qual involucra a un municipi, un barri o un polígon industrial
integrant a l´ajuntament, comerços i indústries del
municipi i veïns.
Això sí, sempre atenent a una visió local, de proximitat a les fonts de producció i consum amb l’objectiu primordial del benefici social, econòmic i mediambiental per a la comunitat per sobre de l’econòmic.
La replicació d’aquests models ens portaria a una
estructura formada per comunitats ja enteses com a
unitats de producció i consum d’energia renovable
on es produeixen intercanvis interiors i a la vegada
totes aquestes comunitats unides a la xarxa de distribució i transport ja existent que doni el suport
necessari per a gestionar els excedents o dèficits de
les comunitats. Tot un avanç en la concepció d’un
model energètic distribuït que una vegada perfectament definit i regulat contribuirà a la implicació de
la ciutadania en la transició energètica.

CÀRREGA ELÈCTRICA DE VEHICLES
El nombre de vehicles elèctrics no fa més que
augmentar i creixerà més en els pròxims anys amb
l’aparició de més de 300 nous models elèctrics i híbrids endollables. Els nostres veïns i veïnes tindran
una major necessitat de recarregar a la via pública,
així com els que visitin el nostre poble. Des de les
administracions públiques s’ha d’incentivar i donar
suport a la instal·lació d’aquest tipus d’infraestructura sostenible.
L’EFTA, formada per Islàndia, Liechtenstein,
Noruega i Suècia, és on els vehicles propulsats per
electricitat tenen més èxit, amb una quota de mercat
durant la primera meitat del 2021 del 29%. La UE és a
molta distància, amb tan sols un 7% de vehicles 100%
elèctrics. Per estats, els capdavanters indiscutibles es
troben fora de la UE. A Noruega, el 57% dels nous
cotxes matriculats són 100% elèctrics. Li segueix
Islàndia a una distància més gran: el 21%. Dins la
UE, Suècia és el país amb quota de vendes més gran
de vehicles purament elèctrics (13%), seguit a molt
poca distància per Àustria (11%), Alemanya (11%) i
els Països Baixos (10%). L’estat espanyol se situa a
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la cua en vendes de vehicles elèctrics, amb un escàs
2%, un valor similar al de països com ara Romania,
Hongria i Grècia. Fins i tot és superat per Portugal
(6%), Itàlia (3%) i França (8%). Tot i no tenir dades
per territoris, les dades dins els Països Catalans no
són gaire diferents d’aquests valors.
La infraestructura de recàrrega per als vehicles
elèctrics és clau per al seu desenvolupament i implantació: no hi haurà vehicles elèctrics circulant
per carrers i carreteres amb normalitat si no hi ha
una infraestructura de recàrrega que permeti que
els vehicles es desplacin pel territori de forma similar a com actualment ho fan els vehicles convencionals, per aquest motiu l’Ajuntament de Torrent ha
previst d’instal·lar properament un punt de càrrega
per a dos vehicles elèctrics, que s’ubicarà a la plaça 1
d’octubre, a tocar de l’edifici consistorial.
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Visites del Consell Comarcal a les deixalleries d’Albons i Verges per veure la seva
implicació en el sistema porta a porta
Buscant la implicació d’altres consistoris en
aquest sistema de recollida de residus, el Consell
Comarcal del Baix Empordà va organitzar el 17 de
juny una visita guiada a les seves deixalleries, mostrant el seu funcionament per explicar els beneficis
que comporta, com la retirada de contenidors de la
via pública evitant així la proliferació de males olors.
La recollida de les deixalles es fa als portals de
cada casa o comerç amb un calendari i un horari específic per a cada tipus de residu, de manera que les
escombraries deixen de ser anònimes.
Tant l’Ajuntament d’Albons com l’Ajuntament
de Verges faciliten diferents cubells de colors i diferents bosses als usuaris per tal de facilitar el reciclatge i els ajuntaments que es passin a aquest nou
model de recollida podran optar també a un seguit
de subvencions per part de l’Agència de Residus de
Catalunya per de construir i gestionar deixalleries
més fàcilment.
L’Alcalde de Torrent hi va participar, i alhora va
aprofitar també per visitar la deixalleria del municipi de la Tallada d’Empordà.
L’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal
del Baix Empordà fa uns anys porta desplegant per
fases un ambiciós projecte de deixalleries per donar cobertura als pobles petits, ja sigui amb installacions individuals al servei del municipi o compartides. L’objectiu és donar servei a tots i cadascun
dels municipis de la comarca.
Una de les particularitats d’aquest sistema és
que en aquestes deixalleries no hi ha personal, i els
usuaris hi accedeixen amb una targeta que recull
qui és i que es controla a distancia, amb càmeres de
videovigilància. La gestió d’aquest servei la fa directament personal de l’àrea de Medi Ambient, la qual
cosa permet fer modificacions de gestió, així com
campanyes, sense haver de dependre d’un concurs.
Recordar que la deixalleria de la Bisbal d’Empordà és la seu de la deixalleria mòbil, un model
pioner que es desplaça per tota la comarca i que,
a banda del servei, també té una vocació marcadament pedagògica. A Torrent disposem de la deixalleria mòbil cada dos mesos, normalment el segon
dilluns de mes.
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Àrees d’emergència.
Recollida selectiva porta a porta (PAP)
En l’anterior revista d’El Llentiscle
de Torrent s’explicava que la recollida
selectiva porta a porta consisteix en
lliurar els residus, prèviament separats
en origen, al servei municipal de recollida
davant de la porta de casa, en uns dies
i hores determinats per a cada fracció
objecte d’aquest tipus de recollida.
És un model de recollida selectiva
dels residus municipals que es fonamenta
en el fet que els posseïdors dels residus
(ciutadans/es, comerços, etc.) separen les
diverses fraccions dels residus en origen,
però en comptes de dipositar-les en uns contenidors que de forma permanent romanen a la via pública, les
diverses fraccions són recollides directament en el punt de generació (la porta de l’habitatge o comerç) d’acord
amb un calendari preestablert, i sobre la qual s’ha de poder efectuar un mínim control i seguiment.
Per a respondre a les necessitats puntuals de la població o per aquells residents estacionals que no poden
acollir-se al calendari porta a porta establert existeix les àrees d’emergència, que són espais habilitats per
l’Ajuntament que disposen d’una bateria de contenidors per totes les fraccions dels residus municipals,
ubicades estratègicament pel municipi, que només es poden utilitzar en casos justificats.
Està totalment prohibit dipositar-hi voluminosos (electrodomèstics, mobiliari, etc.), restes vegetals,
residus especials, ramaders o agrícoles.
L’accés és restringit i controlat per evitar sobrepassar la seva capacitat, i facilitar la correcta separació de
residus que és un dels objectius de la recollida selectiva de deixalles del municipi. Per accedir-hi cal la Targeta
de Serveis Municipals, que identificarà l’usuari que diposita el residu.
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Informació general d’acords del ple,
comunicacions, propostes i reunions
Gener
- Sorteig dels membres de la Mesa Electoral a les
Eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer
de 2021

putació per la Energia (Transició Energètica) i el
Clima (Acció Climàtica), i encàrrec de la redacció del
PAESC (Pla d’acció per a l’energia i el clima).

Febrer
- Aprovació de les bases reguladores dels ajuts per a
persones afectades per la reducció de les subvenciones per dependència.
- Aprovar inicialment el Pressupost General Únic
d’aquesta Entitat per a l’exercici de 2021, juntament
amb les seves bases d’execució i els annexes corresponents, la plantilla de personal i la relació de llocs
de treball.
- Informe i aprovació contracte menor amb Tecplan Enginyeria i Urbanisme SL per a la redacció
del Projecte de pavimentació de la Plaça de l’Ajuntament.

Juny
- Aprovació dels padrons fiscals de l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica, taxes de clavegueram i
recollida d’escombraries i taxa per la conservació de
cementiris, de l’exercici de 2021.
- Sol·licitud al Servei Territorial de Carreteres a Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat,
d’arranjament de dos trams de la antiga carretera
C-255 i posterior cessió a l’Ajuntament de Torrent.
- Moció de suport a l’amnistia dels presos polítics
catalans.
- Moció d’adhesió al Manifest “Stop al Macro Parc
Eòlic marí de la Costa Brava Nord”.
- S’insta a la Generalitat a que iniciï estudis de viabilitat, per tirar endavant projectes de mobilitat sostenible a la Costa Brava, lògicament, amb la planificació i previsió dels recursos necessaris provinents
de la Generalitat, l’Estat Espanyol mentre tingui
responsabilitats en l’àmbit de les infraestructures al
nostre país o altres fons com la UE.

Abril
- Ratificar Decret d’Alcaldia 23/2021 de 5 de març
de 2021, pel qual s’adjudicaven les obres de Millora
del drenatge del camí del Pla a Excavacions J. Peraferrer SL.
- Renovació del Conveni amb l’Organisme de Salut
Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), per la
cessió i manteniment de desfibril·ladors.
- Ratificació dels Decrets d’Alcaldia d’adhesió al
Pacte d’Alcaldes 40/30 i al Pla de Serveis de la Di-
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- El Sr. Agustí Serra Monté, Director General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, visita el nostre
poble per reunir-se amb l’equip redactor del POUM
de Torrent i resoldre consultes i dubtes finals.

els semàfors de Llofriu no provoquin més retencions com les que ens trobem any rere any en èpoques
de molta afluència de vehicles en el nostre territori,
principalment a l’estiu, ja que causen moltes molèsties als veïns i veïnes de Torrent que som usuaris
d’aquesta via durant tot l’any degut a les retencions.

Agost

Setembre

- Ratificar el Decret d’Alcaldia que va proposar com
a festes locals per a l’any 2022 al municipi de Torrent:

- L’Alcalde acorda amb mossèn Joan Güell que es
celebri una missa al poble un cop per trimestre.

Juliol

• Dimarts 30 d’agost de 2022. Festa Major.
• Dimarts 13 de desembre de 2022. Santa Llúcia.
- Atorgar a la senyora Montser Estudillo una subvenció per import de 200,00 €, per la Fundació PKU
y otros trastornos metabólicos per al projecte Biosensors que investiga l’Hospital Sant Joan de Deu i
la Universitat Autònoma de Barcelona.
- Canviar la denominació actual de carrer Pla, per la
de CARRER DEL PLA.
- Renumerar els habitatges existents i els solars
sense edificar de l’esmentat carrer en el seu tram
urbà, de conformitat amb la proposta redactada pels
Serveis Tècnics municipals, de manera que les finques del costat dret del carrer –entrant des de la
carretera de Sant Feliu- tindran números parells del
2 al 18 i les finques del costat esquerra tindran números senars de l’1 al 13.
- Es demana, un cop més, al Servei Territorial de
Carreteres a Girona del Departament de Territori
i Sostenibilitat i a l’Ajuntament de Palafrugell, que

Calendari previst per les misses a Torrent el 2022:
Diumenge a les 11:00 hrs. els següents dies;
-

20 de març. Església de Sant Vicenç.
19 de juny. Església de Sant Vicenç.
4 de setembre. Església de Sant Vicenç.
Dins el marc de la Festa Major.
11 de desembre. Ermita de Sant Llop. Dins
el marc de l’Aplec de Santa Llúcia.

En cas de modificació d’horaris l’Ajuntament n’informarà a la seva pàgina web.

Octubre
- Aprovació Registre activitats tractament protecció
dades personals.
- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Torrent al
Conveni Marc d’Interoperabilitat de sistemes d’informació entre administracions públiques formalitzat en el seu dia entre el Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, i el Consorci
d’Administració Oberta de Catalunya.
- Aprovar les certificacions 1, 2 i 3 de les obres de
Millora del drenatge del camí del Pla emeses per la
direcció tècnica de les obres, a favor del contractista
adjudicatari Excavaciones J Peraferrer SL, per l’import de 121.075,93 €, 23.375,53 € I 9.837,15 €, respectivament amb càrrec a l’aplicació pressupostària
21.01.153.60901.
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Novembre

Desembre

- El dijous 25 de
novembre, al Consell d’Alcaldies del
Baix Empordà, l’alcalde de Torrent va
fer entrega d’una
còpia de l’esborrany ‘Molèsties per
Soroll a poble’, que
personalment
va
redactar, al Director de Serveis Territorials d’Interior
a Girona, Sr. Jordi
Martinoy Camós, amb la finalitat de sensibilitzar
els organismes competents perquè s’adonin que les
actuals lleis i normatives referents a la contaminació
acústica son del tot insuficients alhora de combatre
als responsables de causar molèsties per sorolls, i de
la necessitat d’un nou protocol del cos dels Mossos
d’Esquadra que permeti que els ajuntaments rebin
les actes automàticament per a poder obrir els corresponents expedients sancionadors.

- Davant l’actual context de crisi climàtica l’Ajuntament, a través de la seva web, recorda l’obligació
dels propietaris de finques que confronten amb recs
d’escorrentia que aquests han d’ésser mantinguts i
netejats per tal que no puguin provocar danys en el
domini públic (carrers, camins públics, zones verdes,
carreteres, etc ...) o en el cas de risc d’incendi. Si els
possibles danys son a altres copropietaris del rec, és
un assumpte entre particulars.

- L’Alcalde planteja demanar al Bisbat de Girona la
cessió de l’ermita de Sant Llop per tal de mantenir-la.
- S’informa que a partir de gener de 2022 el consultori local de Torrent s’obrirà al públic, però en
comptes dels dimecres, com abans de la pandèmia,
seran els dijous de 15:00 a 16:30 hrs.

- Aprovació de la certificació final d’obra i de l’acta
de la recepció de les obres de Millora del drenatge
del camí del Pla.
- Delegació en l’Alcaldia per a la tramitació de
l’expedient de contractació del subministrament i
instal·lació de càmeres de vigilància.

Serveis de Salut Integrats
Baix Empordà

COM CONTACTAR
TRUCA ABANS DE VENIR!
972 60 92 22
De dilluns a divendres,
de 8 a 20 h
Tràmits en línia
Demana hora i altres gestions a:
ssibe.cat/usuaris/informacio-tramits
APP SSIBE
Consulta les teves visites, temps d’espera a
urgències i notícies
Segueix-nos a:

_ssibe

ssibe.cat

43

El Llentiscle de Torrent

Obres, manteniment i d’altres millores
MILLORA DEL DRENATGE DEL CAMÍ DEL PLA
Les obres que s’han realitzat en el sector han consistit a millorar les condicions de drenatge existent que
presentava el vial per evitar que en situacions de pluges intenses la riera de Torrent, la qual creua el Camí
del Pla, es desbordi i provoqui la inundació del vial, impedint la circulació viària. L’Ajuntament de Torrent
ha volgut evitar aquesta situació millorant les característiques del vial existent i també la xarxa de drenatge.
Les diferents obres que s’han realitzat en el camí del Pla han consistit en:
• Ampliació de l’amplada de la calçada en determinats trams del recorregut del vial, mitjançant construcció de cuneta tipus americà.
• Increment de la cota de rasant en el tram que presenta punt baix, per tal de dirigir les aigües cap a la riera.
• Millora de la xarxa de drenatge superficial mitjançant la realització de noves cunetes i passos soterrats.
• Implantació de la senyalització vertical pertinent.
Es va aprofitar per soterrar un tritub de polietilè per tal de passar-hi, entre d’altres, cable de fibra òptica,
per tal de que les companyies de telefonia vagin retirant el cablejat aeri existent i el soterrin, perquè en més
d’una ocasió el cable havia estat trencat per el pas de vehicles pesats.
A més es va substituir l’antiga canonada de fibrociment per una canonada de fossa dúctil, i es van col·locar
dos línies de canonada corrugada de doble capa.
El cost total d’aquests treballs ha estat de 171.603,58€.
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TANQUES TEXANES
Aquest any s’ha col·locat noves tanques texanes per diferents punts del poble. El cost total ha estat de
7.817,19€.
A la riera de can Sàbat, a l’entrada del poble, s’ha desmuntat i retirat la tanca vella perquè estava malmesa,
per uns 56 ml. de tanca nova.
Al final del carrer Clot Solé s’hi ha instal·lat uns 32 ml. de tanca per raons de seguretat, degut al desnivell
existent amb el camí fondo. Alhora s’han repassat els fixadors de metall que subjectaven les escales de fusta.
Al carrer Canal, en el tram de camí públic que puja a cal Carreter, davant el perill que suposava caminar
pel cantó de la riera dels Trullars, sobretot a les fosques, s’hi ha col·locat 36 ml. de tanca.

RIERA DE CAN SÀBAT – ENTRADA DEL POBLE
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CARRER CLOT SOLÉ – CAMÍ FONDO
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CARRER CANAL - RIERA DELS TRULLARS
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TREBALLS DE REPARACIÓ DEL PAVIMENT
DEL CAMÍ DE LA BRUGUERA
Aquest any s’ha efectuat uns treballs de reparació de l’aglomerat asfàltic del camí de la Bruguera, malmès
per les arrels. L’import d’aquesta obra ha estat de 11.676,50€.
S’ha tallat amb disc, picat el paviment, excavat i trencat les arrels, i finalment s’ha fet la reposició del paviment amb sub-base de formigó i 6 cm. de gruix d’aglomerat asfàltic.
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TREBALLS DE MILLORA DEL PAVIMENT ASFÀLTIC
EN CARRETERES DEL NOSTRE MUNICIPI
Enguany el Servei Territorial de Carreteres a Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat s’ha
encarregat de realitzar treballs de millora del paviment asfàltic a les carreteres C-66 i GI-652. Aquestes feines han consistit en fer apedaçats puntuals dels trams on el paviment estava en pitjor estat, tallant un carril
de circulació i donant pas alternatiu per minimitzar l’afectació al trànsit.
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ARRANJAMENT DE DOS TRAMS DE L’ANTIGA CARRETERA C-255 I
POSTERIOR CESSIÓ A L’AJUNTAMENT DE TORRENT
Amb motiu de les obres que fa dècades van realitzar-se en l’antiga carretera C-255, actualment C-66, i
fins fa pocs mesos titularitat de la Generalitat de Catalunya, diversos trams de l’antic traçat van quedar sense
utilització i actualment molts cops eren utilitzats perquè persones que actuaven de manera incívica aprofitessin per llençar-hi deixalles de tot tipus, ja que aquests trams queden amagats de la carretera principal i fins
ara eren de fàcil accés.
A més, la ubicació d’aquests trams, en una zona de sòl no urbanitzable i d’accés a llocs d’interès natural
i cultural pel municipi (El Llentiscle de Torrent, l’Ermita de Sant Llop), fan que sigui necessari que s’hagi
d’eliminar les restes de l’asfalt que encara perduren en bona part d’aquests trams.
El Servei Territorial de Carreteres a Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat, s’ha encarregat
d’arranjar els trams de l’antiga carretera C-255. Les feines han consistit en l’arrencada del paviment asfàltic
existent i el tractament suficient per deixar els trams sol·licitats en condicions de ser utilitzats com a camins
de la xarxa municipal, llevat del tram 3 (de pk 31.860 al 32.100), del qual només es demana l’arrencada del paviment a partir del Llentiscle de Torrent. El cost d’aquests treballs l’ha assumit íntegrament el Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Un cop es van realitzar aquestes actuacions, aquests trams han passat a formar part de la xarxa viària del
municipi de Torrent, prèvia cessió de la titularitat per part del Servei Territorial de Carreteres a Girona del
Departament de Territori i Sostenibilitat.
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INSTAL·LACIÓ D’ANTENES DE TELELECTURA
DELS COMPTADORS D’AIGUA
Aquestes antenes envien una senyal de telelectura dels comptadors de control que la companyia d’aigües
SOREA ha instal·lat en el municipi. Amb aquests comptadors poden fer un control mes acurat de les possibles
fuites que hi hagi a la xarxa, disposant de lectures cada hora.

SOTERRAMENT DE CABLEJAT DE FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI VEÍ
DE PALAU-SATOR
Aquest any l’Ajuntament de Palau-Sator ha executat obres per a la instal·lació de fibra òptica en el seu
municipi. Per fer-ho va haver de sol·licitar a l’Ajuntament de Torrent poder fer una rasa dins el nostre terme
municipal per tal de connectar el cablejat de fibra òptica des del nucli de Torrentí fins al poble de Sant Feliu
de Boada.

54

Butlletí informatiu i cultural

Convivència i civisme
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. MOLÈSTIES PER SOROLLS A POBLE
Els darrers anys, la lluita contra el soroll s’ha
anat obrint pas a poc a poc dins l’acció administrativa per la sensibilitat creixent respecte a la preservació d’un medi ambient adequat a un determinat
estàndard o nivell de qualitat de vida, i també pel fet
que el desenvolupament en les societats post-industrials ha anat associat amb un increment del nivell
de soroll –i no tan sols, o no precisament, millor dit,
vinculat a les activitats industrials, sinó a les activitats de lleure i a les infraestructures de transports i
comunicacions.
Entesa com a alteració de la tranquil·litat, la
contaminació acústica ja era objecte d’atenció de
les antigues normes de policia local –recordem la
vella formulació d’Henrion de Pansey sobre la finalitat característica de la policia local: la seguretat,
la tranquil·litat i la salubritat–, per la qual cosa s’ha
integrat tradicionalment en les competències municipals.
Avui dia sembla força clar que ningú no pot negar la relació entre la qualitat de vida, o el benestar,
i el grau de contaminació acústica, però també cal
dir que aquesta afirmació es queda curta. En termes
jurídics, s’ha establert una altra vinculació, addicional, amb el dret a la intimitat.
Des d’aquest punt de vista, es considera que la
contaminació acústica pot afectar el dret a desenvolupar lliurement la vida privada i familiar dins d’un
domicili sense intromissions il·legítimes, les quals
no es produeixen només amb la penetració física
d’altres persones.
Quant a les fonts de soroll, es distingeixen els
supòsits següents: infraestructures, construcció
d’edificis, activitats i relacions de veïnatge, vehicles
i espais públics.
Malgrat que molts municipis disposen d’ordenances que s’ocupen dels sorolls, algunes de molt
antigues, té ple sentit que la Llei les consideri, al
marge de les disposicions generals de la legislació
sobre règim local, en tant que els dóna el fonament
legal específic o sectorial de què mancaven fins ara.
Per a assegurar l’efectivitat de les mesures establertes, es regula la vigilància i, si escau, la repressió
de les conductes que contravinguin les disposicions
de la Llei o les accions desplegades en execució
d’aquesta.

És important, així mateix, la consideració que
aquesta Llei fa de les relacions entre les diverses administracions implicades, tant des del punt de vista
de la col·laboració administrativa (articles 25 i 26)
com, especialment, de l’auxili necessari que s’obliga a prestar als ajuntaments, que molt sovint poden
ésser els principals responsables de l’aplicació de
la Llei o que, almenys, hi tenen un paper destacat,
sobretot davant dels ciutadans, ja que, entre altres
competències, aquesta Llei els atribueix la inspecció
de la contaminació acústica produïda per les activitats, els comportaments ciutadans, la maquinària i
els vehicles de motor (article 27).
El suport de l’Administració de la Generalitat
als ajuntaments i les altres entitats locals, en formes diverses, es recull en els articles 21.4, 23, d. a.
3a. Considerant, així mateix, l’impacte econòmic
d’aquesta Llei sobre els titulars d’activitats i installacions que produeixen soroll, es recull la possibilitat d’establir línies d’ajuts per als particulars.
El legislador també ha estat conscient de la importància de l’actitud cívica i l’educació ambiental,
dins una cultura favorable a la contenció del soroll,
per la qual cosa l’article 24 n’estableix el foment. La
Llei té uns annexos que determinen els nivells d’immissió sonora admissibles, segons el tipus de font o
emissor de soroll i segons la franja horària, i altres
qüestions de caràcter tècnic que cal tenir en compte
a l’hora d’aplicar-la.

So o soroll?
Les persones vivim immerses en un univers sonor, malgrat que no sempre en som del tot conscients. Això fa que diàriament ens trobem envoltats
per sons o sorolls que són fruit de l’activitat diària.
Sovint, molts d’aquests sorolls ens passen gairebé
inadvertits, però en altres ocasions ens poden generar molèstia i afectar el nostre funcionament diari. Poden provocar que no descansem bé, ens poden
dificultar les activitats d’estudi, poden fer que estiguem nerviosos, desconcentrats...
Físicament no hi ha distinció entre so i soroll,
per tant la valoració és fonamentalment subjectiva.
És a dir, el que per a una persona pot resultar un so
no molest per a una altra pot resultar un soroll i, per
tant, generar-li malestar.
Un mateix soroll pot ser o no molest depenen
del moment del dia en que es produeixi. Mentre pot
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passar desapercebut durant el dia al vespre pot provocar molèsties als residents per no deixa’ls dormir.
A aquesta subjectivitat hi intervenen diversos
factors, que fan que visquem una experiència auditiva com a so o com a soroll, és a dir, com a major
o menor molèstia. Un mateix so es pot considerar
agradable o neutre si el volum és d’intensitat mitjana o baixa. Però, en la mesura que sigui un volum
considerat massa alt, esdevindrà un soroll desagradable. Per exemple, sentir els veïns parlant en veu
baixa pot no molestar-nos, però sí si ho fan cridant.
També és important el temps d’exposició al soroll. Un so d’una mateixa intensitat ens resultarà
més molest com més temps duri. A més, el grau de
molèstia pot dependre de si el soroll és regular o
intermitent o de les vegades al dia que es sent.
Alhora, cal tenir en compte les vivències personals, ja que un mateix so pot tenir afectacions
molt diferents en funció de factors psicològics, socials, culturals i personals de l’individu que el sent.
Per exemple, una mateixa peça musical pot resultar
molt plaent per a algú i alhora ser desagradable per
a un altra persona, que la defineix com a soroll.
Si ens trobem en un moment personal especialment difícil (problemes a la feina, de salut, trastorns
del son...), és probable que estiguem més susceptibles i irritables davant qualsevol soroll que una altra
persona que està en una etapa més tranquil·la.
Un soroll ens pot afectar més o menys segons
l’activitat que estiguem fent (d’oci, feina, estudi),
així com de l’hora del dia en què es produeixi. Per
exemple, un mateix soroll ens pot resultar molt molest si estem concentrats estudiant, però no tant si
estem mirant la televisió. Sentir una rentadora al
migdia pot no resultar molest, però sí ser-ho durant
la nit, perquè ens afecta el descans.
Les expectatives de qualitat de vida que tenim a
la nostra llar també juguen un paper en la valoració
del soroll. Sovint hi ha espais que esperem que siguin més tranquils i silenciosos (l’habitació on dormim, el despatx on treballem o estudiem, una casa al
camp...) i en els quals tenim menys tolerància davant
el mínim soroll.

Efectes del soroll en el benestar de les
persones
El soroll pot arribar a produir-nos problemes
socials i de salut, com també alteracions de la conducta i molèsties en el dia a dia. Aquests efectes sovint són subtils i són el resultat de diversos factors
no auditius i complexos de comprovar. Per exemple,
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cal que tinguem en compte que hi ha grups especialment vulnerables al soroll: gent gran, nens petits,
persones amb alguna malaltia, etc.
També cal considerar variables com la necessitat de concentració i el silenci que determinades
activitats requereixen, com per exemple estudiar o
treballar des de casa.
Segons la sensibilitat de cadascú, del tipus de
soroll i del nivell i temps d’exposició a aquest so,
la nostra salut i benestar es pot veure afectada de
diverses maneres. Per exemple, hi ha el risc de patir problemes auditius si estem exposats a un soroll
breu però d’elevada intensitat (com podrien ser els
sorolls d’una detonació o una explosió forta), o a sorolls d’intensitat moderada o alta, durant períodes
més o menys prolongats (per exemple, si diàriament
treballem amb maquinària que genera soroll de forma constant o si escoltem sovint música amb auriculars, a un volum bastant alt).
Aquests problemes poden anar des de la pèrdua
total o parcial de la capacitat auditiva, com de la dificultat en la comunicació i la relació amb l’entorn.
A més, poden comportar la sensació d’irritació, aïllament, cansament i agressivitat.
La molèstia constant de sorolls pot influir en
el nostre estat d’ànim i el nostre comportament i
augmentar el nostre nerviosisme i estrès. Això, a la
vegada, pot influir en les nostres relacions personals, els nostres vincles familiars, socials o laborals
o requerir, en alguns casos, un tractament amb fàrmacs com ansiolítics o antidepressius. També, pot
dur-nos que canviem alguns hàbits.
Davant les molèsties de sorolls, és possible que
ens plantegem situacions com: canviar de domicili
o evitar passar gaires hores a casa nostra. Si treballem o estudiem a casa, el soroll també pot afectar
el nostre aprenentatge; pot ser que ens distregui i
ens sigui més difícil mantenir l’atenció i, a la vegada,
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això pot fer que ens equivoquem amb més facilitat.
També podem tenir més dificultats a l’hora de memoritzar continguts o de comprendre el que estem
llegint.
S’ha comprovat també que l’exposició a sorolls,
especialment durant períodes prolongats de temps,
pot arribar a afectar les nostres funcions vitals. Una
de les més comunes és l’alteració del son. Una molèstia de sorolls pot fer que ens costi més conciliar el
son, que ens despertem de forma sobtada o que no
dormim tan profundament. Si no dormim adequadament, podem tenir alteracions en la pressió arterial,
la respiració i la freqüència cardíaca.
També s’han observat alteracions hormonals a
partir de certa exposició a determinats sorolls. O,
com que el nostre cos reacciona de forma defensiva
davant el soroll, pot augmentar la nostra pressió arterial. A més, l’estrès que ens pot causar el soroll fa
que el nostre sistema immunològic es debiliti. I això
afavoreix el risc de patir processos infecciosos.
En definitiva, els veïns han d’evitar molestar els
altres veïns amb sorolls innecessaris, com ara amb
tancaments de porta bruscs, crits, música alta, celebració de festes, funcionament d’electrodomèstics
sorollosos o altres conductes similars.

Molèsties per sorolls
Les múltiples activitats que es porten a terme en
els nuclis habitats comporten problemes de contaminació acústica que causen molèsties als ciutadans,
els quals poden veure afectats llur intimitat i llur
benestar.
El soroll és actualment una de les principals
causes de preocupació ciutadana, ja que incideix en
la qualitat de vida de les persones i, a més, pot provocar efectes nocius en la salut i en el comportament, tant individuals com socials.
En aquest sentit, el soroll es considera arreu
com un agent contaminant més, des que així es va
reconèixer oficialment per primera vegada en la
Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient Humà, reunida a Estocolm l’any 1972.
En l’àmbit de la Unió Europea, la Directiva
2002/49/CE, del Parlament Europeu i del Consell,
de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del
soroll ambiental, ha obligat a un procés de transposició de les seves normes al Dret intern dels estats
membres.
Els articles 43 i 45 de la Constitució estableixen
el manament de tots els poders públics de protegir
la salut i el medi ambient, en la qual s’inclou la pro-

tecció davant la contaminació acústica. Així, a escala
estatal s’han promulgat la Llei 37/2003, de 17 de
novembre, del soroll, el Reial decret 1513/2005, de
16 de desembre, que la desplega pel que fa a l’avaluació i gestió del soroll ambiental i el Reial decret
1367/2007, de 19 d’octubre, que la desplega pel que
fa a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques.
A Catalunya, els articles 27 i 46 de l’Estatut
d’Autonomia estableixen el dret de totes les persones a la protecció davant les diferents formes de
contaminació i que les polítiques ambientals dels
poders públics han de dirigir, entre d’altres finalitats, a la reducció de les diferents formes de contaminació, mitjançant l’adopció de les corresponents
polítiques públiques.
En aquest marc s’insereixen la Llei 16/2002,
de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica, el Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel
qual es fixen els criteris per a l’elaboració de mapes
de capacitat acústica i el Decret 176/2009, de 10 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
16/2002, de 28 de juny, i se n’adapten els annexos.
La contaminació acústica, a més d’una molèstia,
és una de les causes dels trastorns del son, i pot provocar fatiga, estrès i d’altres alteracions que afecten la salut de les persones. Fins i tot el Tribunal
Constitucional, en una sentència del mes de març
del 2004, va dictaminar que “viure sense soroll és un
dret fonamental”.
Finalment, pel que fa a l’Administració local,
l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
garanteix als ens locals competències pròpies en la
formulació i gestió de polítiques per a la protecció
del medi ambient, i aquesta atribució també es fa als
articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases
del règim local i 66 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
La protecció contra el soroll implica els diferents nivells de l’Administració. A la Generalitat li
correspon l’ordenació general, mentre que els ajuntaments són els encarregats de fer actuacions en els
àmbits territorials respectius.
Quan una persona se sent molesta o afectada
pels sorolls del veí o veïna provoca que la convivència es vegi alterada. De les denúncies realitzades
per soroll, la majoria estan provocades per tenir la
música massa alta dins la propietat, generalment en
les hores nocturnes de l’època estival, on no hi falta
música, xivarri, crits, rialles, ... tot pertorbant la son
i el descans del que tenen dret la resta d’habitants.
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BOTELLOTS
Les molèsties pels sorolls a la nit, l’incivisme i la brutícia, son
tres característiques pròpies dels botellots, que es converteixen
en espais de socialització sota el reclam que tot està permès i que
l’incivisme surt de franc. Aquestes concentracions solen durar hores
i es convoquen a través de les xarxes socials. Els qui hi participen
fan destrosses, entren en camps i propietats privades, i deixen tot de
deixalles abandonades.
Aquest estiu, degut a la cinquena onada de la pandèmia, el nombre
d’espais on s’ha practicat el botellot ha augmentat, com també el de
municipis. Ja no es donen només en grans capitals, si no també en municipis turístics, ciutats més petites, fins i tot en camps rústics i zones
forestals de pobles petits.
Hi ha qui creu que en el moment en què reobri el lleure nocturn
el fenomen del botellot es podrà gestionar de manera més eficaç. N’hi
ha que pensen, en canvi, que aquest comportament ha vingut per quedar-se.
Segons les autoritats la solució és complexa, ja que la mà dura
contra una multitud que no respecta les normes de la convivència ni
les sanitàries pot derivar en situacions més greus, com ara aldarulls i
un deteriorament més accentuat de la convivència, ja que no es pot intervenir i provocar un problema d’ordre públic molt pitjor que el que
es vol resoldre, com per exemple va passar al municipi de Regencós,
on joves es van concentrar en una zona boscosa per fumar i beure, i
amb un cotxe amb la música a tot drap. Els Mossos d’Esquadra els
van enxampar a quarts de tres de la matinada i els joves els van llançar pedres, cosa que va provocar que la policia activés els antiavalots.
L’actuació va acabar amb una acta administrativa contra el propietari
del cotxe que posava la música. Tot plegat va deixar la zona plena
de deixalles amb ampolles de vidre, gots de plàstic, paquets de tabac
i llaunes, com sol passar en qualsevol botellot. Els ajuntaments petits
depenen totalment dels Mossos d’Esquadra però es senten del tot
indefensos perquè aquests van desbordats ja que mai s’havien trobat
situacions com les d’aquest estiu. La situació és absolutament insostenible.
Aquest estiu a Torrent no hem estat l’excepció, ja que des del
juliol es te coneixement de botellots en camps rústics i zones forestals
del nostre municipi. Els primers botellots van ésser en un camp del
sector del mas Rostoll, però des que hi va intervenir els Mossos
d’Esquadra i el propietari en va llaurar el camp els botellots es van
desplaçar en altres zones del municipi. Dies més tard n’hi va haver en
camps de la zona de la Bruguera, dins la urbanització Els Trullars,
en el camp de bitlles i també en un camp del municipi de Forallac
que limita amb el nostre poble, que per accedir-hi amb els vehicles el
jovent passava pel mig de Torrent, deixant destrosses de mobiliari
urbà, molèsties per soroll i molta brossa al seu pas, com ara ampolles
de vidre trencades, cigarretes, paquets de tabac, plàstics, papers, ...
L’endemà l’Ajuntament feia netejar de deixalles els camps afectats per
evitar el risc d’incendi.
Els participants no son conscients que fer botellots enmig d’un
camp és posar en risc la seva vida i la dels demés, perquè en cas

58

Butlletí informatiu i cultural

59

El Llentiscle de Torrent

d’incendi molts vehicles no els donaria
temps a sortir-hi, i en conseqüència
no podrien fugir de les flames, a més
el foc s’estendria per el territori. Les
autoritats tenen coneixement que
alguns dels joves que han participat
de botellots en el nostre municipi
estiuegen al nostre poble.
Des de l’Ajuntament es va fer una
crida urgent al Departament d’Interior,
Mossos d’Esquadra i Agents Rurals,
perquè fessin quelcom al respecte per
tal d’evitar danys majors. També es va
sol·licitar que s’elaboressin dispositius
a partir d’uns mapes amb els itineraris
marcats indicant els recorreguts
utilitzats pel joves, per tal de dissuadir
als vehicles sospitosos de participar
dels botellots.
Si el jovent pren per costum
celebrar botellots en camps rústics
o en zones forestals és obvi que el
perill d’incendis es multiplica arreu
del nostre territori amb el risc que
comporta per a les persones i el nostre
entorn.

ELIMINACIÓ DE CONTENIDORS DE REBUIG DE LA BRUGUERA
Fa molts anys que a la Bruguera
hi havia instal·lats contenidors de rebuig i d’orgànica a can Sixto i can Serra. Passat aquest estiu l’Ajuntament va
decidir retira’ls degut a que hi havia
gent, generalment de fora del municipi, que hi dipositava tot tipus de deixalles, com abocar plaques ondulades
d’amiant dins el contenidor de residus
orgànics. A més, normalment en la
zona dels contenidors hi havia escampada deixalla pel terra.
En aquests punts molts cops hi havia ampolles de vidre pel terra i vidres
trencats que representaven un risc seriós d’incendi.
Cal tenir en compte que properament entrarà en funcionament el porta a porta, i per tant aquells punts del
municipi on hi hagi contenidors de rebuig, orgànica i de reciclatge desapareixeran.
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MOBILITAT I VIA PÚBLICA. CÀRREGA I DESCÀRREGA
La petita àrea de càrrega i descàrrega de mercaderies que l’any
passat es va habilitar a la part inferior de la plaça Major, per tal que
els vehicles a motor no estacionessin davant la volta del castell, ha
estat molt efectiva. Abans era habitual veure com molts conductors
no respectaven la senyal que hi ha
just al pujant de la plaça Major i
deixaven els seus vehicles a tocar
de les pilones, tot barrant el pas als
que volien accedir o sortir del casc
antic.
Tot i així encara hi ha gent que
en ocasions no respecten la resta
de veïns i veïnes i encara que sigui
per períodes curts de temps estacionen els seus vehicles al mig del
pas tot i ésser conscients que tallen
la circulació entre la plaça Major i
el carrer Placeta, provocant molèsties a la resta d’usuaris de la via.

CUIDAR LA VIA PÚBLICA
Des de l’Ajuntament de Torrent tenim molt clar que no n’hi ha
prou amb fer coses noves sinó que
cal conservar i mantenir les que ja
estan fetes, sobretot a l’estiu, en que
hi ha més activitat al poble, cal fer
un esforç per a mantenir en bones
condicions la via pública: les voreres, les calçades, els arbres, els parcs
infantils, el mobiliari urbà, la neteja, l’enllumenat, els contenidors de
la brossa... Tot això ha d’estar en
bon estat i en condicions del nivell
de qualitat de vida que volem amb
les infraestructures i els serveis.
Una de les maneres de veure
aquesta voluntat d’anar endavant, de millorar, la veiem quan sortim al carrer. La via pública ens dóna un
exemple d’aquesta voluntat d’avançar.
No es poden deixar escampats de qualsevol manera elements particulars ni utilitzar mobiliari urbà per ús
propi, com penjar objectes en els suports de l’enllumenat públic, ja que comporta un risc per la mainada degut
al cablejat de corrent elèctric que hi ha instal·lat a l’interior dels suports.
La millor manera de tenir la via pública en bon estat és que cadascú de nosaltres la cuidem.
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Informació, telèfons d’interès i horaris
Ajuntament
Tel: 972 611667
Fax: 972 610317
torrent@ddgi.cat
ajuntament@torrent.cat
www.ddgi.cat/sites/torrent

Oficines
Dimarts i dijous de 17:00 a 20:00h
Dimecres i divendres
de 10:00 a 13:00h

Enllumenats Costa Brava
(contestador d’incidències) 900 365724

Sanitat
Consultori mèdic de Torrent
Dijous de 15 a 16:15h 972 308502

Serveis
Consell comarcal
del Baix Empordà

972 642310

Servei de recaptació

972 640924

Correus (Pals)

972 636642

Sorea aigua
i clavegueram

972 300255

Sorea avaries

902 250370

Hospital Palamós

972 600003

Deixalleria mòbil

Fecsa-Endesa avaries

800 760706

CAP Palafrugell

972 610607

Recollida a la Plaça Major.
A concretar.
(contactar amb l’Ajuntament)
d’11:00 a 14:00h.

Fecsa-Endesa
atenció al client

800 760333

Emergències

Gas butà A. Adrià
(Sarria de Ter)

972 170101

Recomanació: truqueu des de l’app

Jujat de Pau

Sarfa

972 300262

Tel: 972 611667
Fax: 972 610317
Divendres de 12:00 a 13:00h

Altres

Servei taxi,TCB

972 612222

Registre Civil

Informació 24 hores
carreteres

972 200131

APA Rodamón – Mont-ras (associació protectora d’animals):
972301486 / 629260464

Tel: 972 611667
Fax: 972 610317

Enllumenats Costa Brava
(atenció al client)
972 612263

Oficines
Dimarts i Dijous
de 17:00 a 20:00h
Dimecres i divendres
de 10:00 a 13:00h
Tècnic municipal
Dimarts i dijous
de 17:00 a 20:00h

CAP, Centre
de programació
telefònica.
CITA PRÈVIA
Consultori mèdic
de Pals

972 609222
972 637024

Urgències

Parròquia de Torrent
(Palafrugell)
972 300 735

PER INCIDÈNCIES EN L’ENLLUMENAT PÚBLIC
CONTACTEU EN HORARIS D’OFICINA A
L’AJUNTAMENT DE TORRENT O BÉ DIRECTAMENT A L’EMPRESA ENCARREGADA DEL
MANTENIMENT DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC,
ENLLUMENTATS COSTA BRAVA:

972 612 263

FORA
ORA D’HORARIS D’OFICINES ES FACILITA UN
CONTESTADOR PER A DEIXAR-HI REGISTRADA
L’INCIDÈNCIA QUE EN LES PROPERES HORES ES
RESOLDRÀ. CONTESTADOR D’INCIDÈNCIES DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC:

900 365 724
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