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SERVEIS

L’Ajuntament informa
Telèfons d’urgències:
Ajuntament de Torroella de Fluvià Tel. 972 52 02 60

Fax 972 55 02 63
Pere Moradell i Puig (alcalde) mòbil 649 44 92 23
Dispensari mèdic de Torroella 972 52 04 89
Creu Roja 972 50 56 01
CAP l’Escala 972 77 60 60
Mossos d’Esquadra 112 (demaneu

per la Comissaria de Roses)
Bombers 972 67 42 73 (Figueres)

112 (Girona)
Hospital de Figueres 972 50 14 00
Farmàcies St. Pere 972 52 00 15

L’Arbre Sec 872 00 40 28
Protecció Civil urgències 062

Ajuntament - Horari d’oficina
Secretari: Adrià Colls Gusó
Dimecres i divendres de 10.00 a 14.00 hores

Recaptació: Dolors Camps i Pujolar
De dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 hores

Administrativa: Cristina Clara Garcia
De dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 hores

Alcalde: Pere Moradell i Puig
De dilluns a divendres, hores convingudes

Dispensari mèdic: Dimarts de 8.00 a 12.00 h

Dijous de 8.00 a 14.00 h

Telèfon: 972 52 04 89

ATS: Dijous de 8.00 a 14.00 h

Assistent social: un cop al mes, cal trucar per demanar hora

Oficina de Correus:
Torroella de Fluvià, de dilluns a divendres, de 13 a 13.15 h.
Àngel Posas (Sant Tomàs), de dilluns a divendres, de 8.30 a 9.00 h.
Vilacolum, oficina de Sant Pere Pescador, de 10 a 11.30 h.

DL GI418-2020
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Pere Moradell i Puig
Benvolguts i benvolgudes,

Novament posem fi a un any, i aquest 2020 ha sigut un any
complicat davant la difícil situació que estem vivint a causa
del coronavirus. Ens trobem davant d’un dels reptes més
grans al qual ens hem enfrontat mai i, per superar-lo, el
compromís de tots és de vital importància. També, però, el
consistori és conscient que l’exercici de compromís
col·lectiu demanat és gran i, per aquest motiu, volem
agrair-vos la vostra implicació. No tenim cap dubte que

entre tots superarem aquesta situació i, de ben segur, en sortirem
reforçats.

Malgrat aquesta situació complicada per la pandèmia de la Covid-19,
des d’aquest Ajuntament hem pogut continuar treballant (millora de la
mota, arranjament de camins rurals, Can Pageset...), la qual cosa ens
ha permès mantenir el nivell del poble ben alt. I continuarem per
aquest mateix camí durant aquest nou any a punt de començar. Per
exemple, volem dir-vos que en aquests mesos vinents, entre altres
actuacions, hi ha prevista la millora de l’entorn de la Sala de Ball
(asfaltant els pàrquings existents) i el condicionament del carrer
Tramuntana.

Aquestes seran unes festes nadalenques marcades per unes
circumstàncies excepcionals, però, malgrat tot, des d’aquest
ajuntament, us desitgem que passeu aquests dies el millor possible i
que tingueu un bon any 2021.

Una cordial salutació,

L’ALCALDE
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NOTÍCIES

Ajudes Covid-19
Arran de les circumstàncies excepcionals
provocades per la crisi econòmica derivada de la
covid-19, l’Ajuntament de Torroella de Fluvià va
posar en marxa un pla d’ajut per a tots els veïns
afectats pels expedients de regulació temporal de
l’ocupació (ERTO)

L’objecte era un ajut econòmic de 200 euros
concedit una sola vegada i per l’import màxim
esmentat dirigit a persones físiques empa-
dronades al municipi amb anterioritat a la data de
la declaració de l’estat d’alarma per part del
Govern (14 de març de 2020), per tal de pal·liar
els efectes sobre l’economia familiar, a conse-
qüència de l’emergència sanitària
desencadenada per la Covid-19.

Subvenció Fons de Cooperació Local
Econòmica i Cultural
El mes de març passat, aquest Ajuntament va sol·licitar, a la Diputació de Girona, la
subvenció del Fons de Cooperació Local Econòmica i Cultural que aquest any engloba
diferents partides:

– Enllumenat públic i manteniment de camins municipals: 40.704,05 €.

– Per a Cooperació Cultural han estat atorgats 6.988,95 €.

– A Noves Tecnologies, 827,60 €.

Amb la concessió d’aquests ajuts, s’han satisfet interessos públics i socials, s’ha
realitzat el manteniment dels camins municipals, manteniment i subministrament
d’enllumenat públic, el BUTLLETÍ del municipi i renovar aparells informàtics del Consistori
municipal.
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NOTÍCIES

Ajuts i subvencions per a llibres, llar d’infants
i casal d’estiu per a l’exercici 2020-2021

En el ple del 28 de setembre es va aprovar
l’atorgament d’ajuts als nens i nenes empadronats
en el municipi de Torroella de Fluvià, en concepte
d’ajut per a les quotes d’assistència a la llar
d’infants i les despeses derivades dels llibres de text
i casal d’estiu dels escolars.

Les despeses objecte de subvenció són:

– Llar d’infants: Quotes mensuals de setembre a juny, fins a un màxim del
20% del cost total mensual acreditat amb un límit de 25 euros per
nen/mensualitat.

S’exclouen despeses com menjador escolar, servei d’acolliment i totes
aquelles altres que no siguin estrictament la quota de la llar d’infants.

– Ensenyament: Des de P3 (3 anys) fins a 4t d’ESO (16 anys) llibres de
text reglamentaris de caràcter obligatori, fins a un màxim del 100% del
cost total acreditat i amb el límit de 80 euros per nen/a i curs.

S’exclouen llibres de lectura, diccionaris, atles, calculadores i material
didàctic complementari.

– Casal d’estiu: per a nens i nenes de 3 a 12 anys, quota dels mesos de
juliol i agost, fins a un màxim del 20% del cost total acreditat i amb un
límit de 40 euros per mensualitat i nen/a.

S’exclouen despeses com càterings, pícnics, menjador, serveis
d’acolliment i aquelles altres que no siguin estrictament la quota del
casal.
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NOTÍCIES

Nou vialer
Atès que es varen detectar unes importants discordances entre el vialer actual i la
realitat de les finques –amb la incorporació de noves finques, segregacions,
agrupacions, obertura de nous vials, errors en la numeració, etc., que provoquen
incidències quant a la coordinació entre Cadastre i Registre de la Propietat,
incidències postals, i d’altres– es va proposar a l’empresa NEXCAT dur a terme els
treballs d’actualització del vialer a fi d’aconseguir la seva plena eficàcia, la qual
servirà de fonament per actualitzar les bases de dades municipals i oficials a tots
els efectes.

Aquest treball d’actualització ja ha finalitzat. L’expedient podrà ser consultat a
l’Ajuntament en horari d’oficina. Així mateix, s’ha establert un servei d’atenció als
titulars cadastrals, propietaris i/o interessats per tal de poder resoldre dubtes.

Noves tecnologies
Per tal de tenir els veïns informats de les diferents activitats i
esdeveniments del municipi, l’Ajuntament de Torroella de Fluvià
vol oferir als seus veïns un nou mètode de comunicació (a part de
les vies ja establertes com la web municipal o el paper imprès a
la bústia) com ara la creació d’un Grup de difusió de WhatsApp.

Aquesta via, novetat en el nostre municipi, no és un grup de
WhatsApp convencional perquè no és interactiu, sinó que només
seria per rebre informació.

Amb aquesta nova tecnologia la informació és molt més
instantània i sostenible, ja que no genera residus.
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NOTÍCIES

Reparació de camins municipals
La Diputació de Girona, dins la línia de subvencions per a actuacions municipals
motivades per circumstàncies meteorològiques de caràcter excepcional, va aprovar
una subvenció per a la reparació i el manteniment de diferents trams dels camins
municipals.



Imatges d’una

riuada
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NOTÍCIES

Actuació sobre la mota
(mur de terra de protecció del municipi)
La mota està situada entre 300 i 600 metres del marge esquerre del riu Fluvià.
Històricament ha servit per a evitar que els desbordaments del riu arribin al nucli de
Torroella de Fluvià, i és un element existent des de fa almenys setanta anys.

En el darrer desbordament del riu Fluvià, l’aigua va arribar a menys de deu
centímetres de la part de dalt de la mota, i en alguns llocs la va sobrepassar, la qual
cosa ens va indicar que es trobava al seu límit funcional i que un pròxim temporal
podria superar-la del tot.

Per això s’ha fet una actuació que ha consistit a sobreelevar la cota de la mota uns vint
centímetres per assegurar-ne la funcionalitat en cas d’un desbordament del Fluvià més
greu que el provocat pel temporal Gloria.
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NOTÍCIES

Per fer aquesta obra, en primer lloc es va fer una repassada amb motoanivelladora de
la part superior de la mota, per tal de regularitzar la superfície i eliminar herbes,
branques i altres elements que poguessin perjudicar l’estesa de la capa de
sobreelevació i la seva conservació. Una vegada repassada la part superior de la mota
es va procedir a l’estesa i compactació d’una capa de vint centímetres de subbase. Als
talussos de cada costat es farà una sembra d’herba per fixar la terra.

Aquesta obra ha estat subvencionada per la Diputació de Girona i per l’ACA (l’Agència
Catalana de l’Aigua) que va obrir una convocatòria per a la concessió de subvencions,
en règim de concurrència competitiva, adreçades als municipis del districte de la conca
fluvial de Catalunya per a l’execució d’actuacions de protecció davant avingudes que
perjudiquin una zona urbana.
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NOTÍCIES

El bosc de Ca l’Albanyà
Al llarg d’aquests darrers
mesos, malgrat totes les
circumstàncies que ha compor-
tat l’estat d’alarma, s’ha pogut
realitzar l’execució de les obres
de Recuperació del Bosc de
l’Illa de l’Albanyà.

Aquesta obra està inclosa en el
Projecte de Conservació,
foment i desenvolupament del
patrimoni natural i cultural de
l’Alt Empordà, en el marc del PO
FEDER de Catalunya 2014-
2020, promoguda des de l’Àrea
de Turisme del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà.

L’Ajuntament de Torroella de
Fluvià, mitjançant conveni de
col·laboració, ha portat a terme
l’obra de recuperació del Bosc de
Ribera de l’Illa de l’Albanyà, un
espai de ribera d’uns 40.000 m2,
propers al riu Fluvià. Dins del
bosc hi ha diverses cons-
truccions antigues, com un
refugi de caçadors, un safareig
o un pou, entre altres. A més, al
costat d’aquest bosc hi ha unes
basses originades per antigues
explotacions d’àrids i que es convertiran en espai de natura i gaudi públic.

El condicionament de tot l’espai –entès com a patrimoni natural i cultural, amb itineraris
que ajuden a interpretar-lo i valoritzar-lo– permetrà enllaçar el camí que ve de Sant Pere
Pescador amb el camí i carril bici que va fins al terme municipal de Sant Miquel de
Fluvià.
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NOTÍCIES

Can Pageset: reobertura del carrer
El setembre de l’any passat, l’Ajuntament va procedir a tancar la carretera de Sant
Pere Pescador a l’alçada de Can Pageset (seguint la recomanació dels mossos i els
bombers, ja que la masia presentava un estat ruïnos) i va procedir a elaborar un pla
d’obres per tal de salvar la façana i poder tornar a obrir el carrer en espera dels hereus
de la propietat. Cal recordar que aquest edifici està declarat con a BCIL (Bé Cultural
d’Interès Local).

En l’actualitat, les obres de consolidació de la façana ja s’han realitzat i l’Ajuntament
ha tornat a obrir la carretera.



14

NOTÍCIES

Flamencs a la llacuna de Sant Tomàs
Aquest estiu s’han pogut observar un
grup de flamencs (o àlics) al llac de
Sant Tomàs, dins el nostre terme
municipal. Les intenses pluges
d’aquesta primavera i l’absència
humana –a causa del confinament
obligatori després de decretar-se l'estat
d'alarma– han afavorit que proliferi
molta fauna a diferents zones rurals de
Catalunya.

Aquest grup va triar aquest lloc com el seu punt de descans i de recuperació de forces
abans del seu retorn a les zones més càlides on passaran els mesos que a Europa
tenim l’hivern.

Els seus hàbitats són principalment les llacunes salobres litorals, però també interiors,
aiguamolls poc profunds i aigües marines de poca profunditat.

Els flamencs es poden veure remenant els llims de les llacunes per filtrar-ne l'aigua i
seleccionar els petits organismes dels quals s'alimenta, que, a més a més, són els que
li confereixen el color rosat, gràcies als seus pigments carotenoides. Si en veieu alguns
que són totalment marrons, no us penseu que van mal alimentats: són individus joves
que encara no han adquirit el plomatge vistós i lluent dels seus progenitors.
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El Centre d’Estudis del Baix Fluvià reprèn
l’activitat amb música
El Centre d’Estudis del Baix Fluvià va celebrar, el dissabte 10 d’octubre al vespre, Una
hora de música, a l’església de Sant Tomàs de Fluvià, a càrrec dels músics Jaume
Güell, violoncel; Jordi Martí i Pep Torres, flautes. Era la represa de l’activitat del
centre, que compta amb seixanta-cinc anys d’història. L’església va omplir-se de
públic, que havia hagut de confirmar la seva assistència inscrivint-se prèviament a
través del correu electrònic i complint amb totes les mesures de seguretat. El Centre
d’Estudis té intenció de tornar a celebrar activitats aquest any 2021, tot esperant que
millori la situació de la pandèmia.

CENTRE D’ESTUDIS DEL BAIX FLUVIÀ



Amb el suport de

L’Ajuntament i l’equip de L’informatiu us desitgen
unes bones festes


