
BIUButlletí Informatiu d’Ullà

Octubre  2017
Núm. 2

XI Fira de la Poma

Escola ampliada“new look”



2 Butlletí Informatiu d’Ullà

índex
2. Adreces

3. Salutació

4. Fira de la Poma

5. Robots de fruita

6. Reciclatge del cartró industrial

7. Escola ampliada

8. Nova estació de bombeig

9. Giratori entre la C-31 i l’Escala

10. El “new look” urbà de La Roqueta 

12. Moltes activitats al Centre Cívic

13. Gimnàstica rítmica de nivell 
català

14. Pista de BTT 

15. Oncotrail Puig Rodó 

16. Punt d’informació del Parc Natural

17. Festa de la Verge de la Fossa

18. Festa de Santa Magdalena en 
imatges

20. Programa de la Fira de la Poma

dades  D’INTERÉS

Ajuntament
Pl.  Espanya.1
17.140 - Ullà
Tel. 972 758 442
Fax: 972 758 007
e-mail: ajuntament@ajulla.org
Horari d’atenció al públic:
dilluns a divendres de 10 a 14h 

centre cívic
Camí de Dalt 24-26
17.140 - Ullà
Tel: 972 758 193

· Serveis Socials
Tel: 972 758 193

ceip puig rodó
Ctra. Torroella s/n
17.140 - Ullà
Tel: 972 760 061
e-mail: b7003938@xtec.cat

correus
Pl. Sant Andreu
17.140 - Ullà
Horari d’atenció al públic: 
de dilluns a  divendres de 10 a 11h

deixalleria
Camí vell de Bellcaire s/n
Horari d’obertura:
de dilluns a diumenge de 8 a 20h
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salutació

Després de gaudir de les dues festes del municipi, la de Santa Magdalena i 

la de la Mare de Déu Fossa, ara ve la Fira de la Poma, que s'ha convertit en 

el principal esdeveniment festiu del municipi. La Fira de la Poma, que 

enguany arriba a l'onzena edició, s'ha consolidat plenament com el 

referent principal de projecció externa d'Ullà, una via per donar-nos a 

conèixer com a poble, amb la seva idiosincràsia ple de matisos.
Però no podem oblidar la gran obra d'aquest any, l'ampliació de l'escola 

pública amb un nou edifici, prefabricat, la qual cosa ha comportat per 

aquest curs escolar doblar el nombre d'aules. Esperem que el nou edifici 

permeti millorar l'educació dels nostres fills, que són el nostre futur. 
I parlant d'obres, comencem a enfilar la gran obra comuna, el pla de 

barris. Hem anat fent accions puntuals. Però, ara, ja ho tenim tot a punt per 

tirar endavant dos grans projectes que han de donar una nova imatge, un 

“new look”, al nucli de la Roqueta. Dos projectes  que ajudaran a millorar-lo 

i, al mateix temps, ser una part més d'aquest tot que és Ullà, juntament 

amb el Nucli Antic i l'Eixample.
I mentre tirem endavant aquest doble projecte, no oblidem altres accions 

per anar millorant el conjunt del municipi, com és el reciclatge o una nova 

estació de bombeig, com tampoc la formació dels veïns amb una gran 

diversitat d'activitats.

Ullà continua endavant, sempre endavant!

Butlletí Informatiu d’Ullà



La Fira de la Poma d'Ullà, que arriba a 

l'onzena edició, se celebra aquest 

diumenge, 15 d'octubre, amb una 

oferta d'activitats molt diversa i per a 

totes les edats. Sens dubte, l'acte 

central de la Fira és la venda de 

pomes que es fa a la mateixa plaça 

d'Espanya, davant l'Ajuntament. 

Enguany s'ha decidit canviar el sistema de venda per fer-lo més àgil. L'any 

passat es van arribar a vendre uns 4.500 quilos de pomes.

Però, a la mateixa plaça hi haurà novament la parada de coques que 

elaboren els veïns del municipi. La venda de les coques, que en un principi 

va servir per restaurar els capgrossos del poble que tenien més de 30 anys, 

ara va en benefici de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'escola 

Puig Rodó del municipi. A la plaça, a més, entre les 10 i les 13 hores, hi haurà 

una trobada de puntaires.

Un altre punt de la Fira és la sala polivalent, on hi haurà terrassa per poder 

esmorzar, fer el vermut, dinar o berenar. A més, hi haurà una zona de jocs 

infantils tradicionals per als més petits de la família, com també una 

demostració de l'art i ofici de picapedrer, que elaborarà pomes i 

pomeres... en pedra. Al matí, d'altra banda, hi actuaran dos dels clubs 

esportius del municipi. A les 10,30 hores, ho faran les gimnastes del Club 

Rítmica Esther. I, seguidament, els ciclistes de Futur Esport, que faran una 

gimcana.

Però al llarg del nucli antic hi haurà parades d'artesania i d'alimentació i 

productes relacionats amb la poma. A més, a les 12,30 hi haurà una 

cercavila pels carrers més cèntrics amb els capgrossos d'Ullà i una 

tamborinada amb el grup El Bruel dels Timbalers, que aniran acompanyats 

d'altres grups de tambor.
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FIRA DE LA POMA

Butlletí Informatiu d’Ullà
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ROBOTS DE FRUITA

C o s t a  B r a v a  

Frut icultors SL 

d'Ullà, juntament  

amb les altres 

d u e s  q u e  

i n t e g r e n  l a  

I n d i c a c i ó  

G e o g r à f i c a  

Protegida  (IGP), 

Girona Fruits i 

F r u c t í c o l a  

Empordà, estan 

treballant en la introducció dels robots en el procés de recollida de fruita, 

com ja es fa actualment amb la vinya. L'objectiu és que els robots triïn la 

fruita segons el calibre i la maduresa desitjats. Però, al mateix temps, amb 

millores en la sostenibilitat, tant a nivell econòmic, mediambiental i social.

En aquests moments, els productors ja estan treballant en aquesta direcció 

amb les noves plantacions. Per un costat, les plantacions s'estan fent 

totalment verticals. I per l'altre, amb carrers més estrets. Una inversió que 

segueix ja altres accions fetes anteriorment, que demostra la necessitat 

d'innovar en aquest sector. Així, ja s'ha invertit en maquinària, en noves 

plantacions –gran renovació en les varietats de pomeres- i en la instal·lació 

de malla per evitar les inclemències del temps, especialment de la pedra.

Des de fa uns anys, l'IGP es marca una màxima, la qualitat del seu 

producte. Per això, sap que cal anar a l'especialització i amb un producte 

diferent que li doni un valor afegit. Les tres societats que formen l'entitat 

apleguen un total de 80 productors I donen feina  a 300 persones.

Butlletí Informatiu d’Ullà



Ullà, a través del Consell Comarcal del Baix 

Empordà, aposta, des de fa temps, pel 

reciclatge dels residus municipals, conscients 

que és el futur i que per tant s'ha d'incentivar. A 

les diverses àrees d'aportació, hi ha contenidors 

per poder fer la recollida selectiva de vidre, 

paper, envasos lleugers, fracció orgànica i 

poda i jardineria. Des del passat mes de maig, 

el Consell Comarcal també gestiona la 

recollida del rebuig, realitzant així la recollida 

integral dels residus d'Ullà. En aquest sentit, i amb 

l'objectiu de millorar la gestió global dels residus, s'ha iniciat la recollida 

selectiva del cartró porta a porta al polígon industrial i a altres establiments 

comercials.

El nou servei de reciclatge es va iniciar el passat 20 de juliol i es fa amb una 

periodicitat setmanal. Durant aquest primer mes i mig de servei ja s'ha 

recollit vora una tona de cartró, material que s'ha portat directament a la 

planta de reciclatge i no pas a l'abocador. 

Un reciclatge de cartró que complementa als altres reciclatges que es fan 

al municipi des de l'any 2008. Per xifres, en aquests darrers anys es detecta 

un increment del material reciclat, encara que també es detecta un 

augment de les deixalles que no es reciclen. L'any passat, segons fons del 

Consell Comarcal, de les 557,84 tones de deixalles generades al municipi, 

se'n van reciclar 99,98 tones, és a dir, un 18% del total. Del material reciclat, 

41,82 tones provenen de la fracció orgànica; 23,38, del paper; 19,28, del 

vidre, i 15,50 dels envasos. 

També cal recordar que es disposa del servei de la deixalleria d'Ullà-

Bellcaire per reciclar aquells residus que no disposen de contenidor propi al 

carrer (runes, fustes, electrodomèstics, pintures, etc.).
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RECICLATGE DEL CARTRÓ INDUSTRIAL 

Butlletí Informatiu d’Ullà
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ESCOLA AMPLIADA

El 12 de setembre 

va començar el 

nou curs escolar, 

el 2017-2018, al 

Puig Rodó d'Ullà 

amb una novetat 

i m p o r t a n t ,  

l 'ampliació del 

centre amb un 

edifici prefabricat 

que ha permès 

doblar el nombre d'aules, de 4 a 8. El nou edifici, que ocupa una part del 

pati escolar, també compte amb dos lavabos i un passadís central 

d'accés als diferents espais, amb una superfície global de 240m2. El cost 

de l'ampliació ha anat a càrrec de la Generalitat, si bé el projecte ha estat 

assumit per l'Ajuntament.

L 'amp l iac ió  de l  cen t re  

educat iu  ha es tat  una 

reivindicació històrica que 

f i n a l m e n t  s ' h a  p o g u t  

mate r ia l i t za r.  D 'aques ta  

manera es pot donar una 

millor cobertura educativa al 

creixent nombre d'alumnes de 

l'escola. Amb els nous espais, 

la seixantena d'alumnes 

compten ara amb unes instal·lacions en millors condicions, cosa que 

també afavoreix a les professores, i, per tant, poder rebre una educació 

superior.
Butlletí Informatiu d’Ullà



L'Ajuntament d'Ullà construirà una nova estació de bombeig a la part més 

baixa del nucli urbà per donar solució a una dotzena de veïns, ja que els 

seus habitatges no tenen prou desnivell per poder portar les seves aigües 

negres fins al col·lector general. La nova estació s'ubicarà en una finca que 

es troba al xamfrà dels carrers Camí dels Horts i Travessera de la Font. I 

bombarà les aigües fins al carrer de la Font per connectar amb la 

claveguera general. La finca, on actualment hi ha diversos contenidors per 

a la recollida selectiva de les escombraries del municipi, fa 228 metres 

quadrats i ha estat adquirida pel consistori per la quantitat econòmica de 

8.000 euros.

La futura estació s'ubicarà, segons el projecte que s'està redactant, a 

l'extrem més estret de la finca, al Camí dels Horts. I a la part de sobre s'hi 

col·locaran els contenidors de reciclatge, que ara es troben al xamfrà que 

dóna als dos vials. Aquest punt que ara ocupen els contenidors es 

convertirà, segons el projecte, en una petita zona verda i d'esbarjo, com 

també la part interior de la finca, que té forma triangular. La resta de la finca 

s'adequarà com a zona d'aparcament per a una desena de vehicles.
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NOVA ESTACIÓ DE BOMBEIG

Butlletí Informatiu d’Ullà
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La conversió de la cruïlla entre la carretera C-31 d'Ullà a Verges i la carretera 

GI-632 de l'Escala en un giratori, molt reivindicat pel territori, es cada cop 

més a prop. El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat va 

anunciar aquest agost passat que posava a licitació el projecte de 

construcció de l'esmentat giratori.

La construcció de l'esmentat giratori era una de les prioritats que van 

reivindicar els alcaldes de la zona i que la Generalitat es va marcar dins de 

les actuacions per millorar la seguretat a la xarxa viària de la zona del Baix 

Ter, que abarca municipis de l'Alt i el Baix Empordà. A principi d'any, el 

conseller del Departament, Josep Rull, ja va anunciar la inversió de 20 

milions d'euros en un pla de millora de les carreteres del Baix Ter.

Un pla que també preveu una inversió de 500.000 euros en mesures de 

seguretat viària a les travesseres urbanes, entre les quals es troba Ullà. En 

aquest sentit, l'Ajuntament d'Ullà va demanar la construcció d'una vorera al 

llarg de tota la trama urbana de la carretera de Torroella a Verges, cobrint el 

tram entre el giratori de l'entrada al carrer Major fins al giratori de davant el 

polígon industrial. Dins de les millores urbanes, l'Ajuntament ja ha executat el 

tram de vorera que hi ha davant les parades d'autobús.

GIRATORI ENTRE LA C-31 I L’ESCALA

Butlletí Informatiu d’Ullà
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EL “NEW LOOK” URBÀ DE LA ROQUETA

Butlletí Informatiu d’Ullà

Després de petites actuacions, l'Ajuntament ha decidit desenvolupar dos 

grans projectes del Pla de Barris de la Generalitat relacionats ambdós amb 

la Roqueta que comportaran una nova imatge (“new look”) d'aquest barri 

format per sis blocs amb 192  pisos i/o locals. Els dos projectes tenen un cost 

global d'uns 385.000 euros.

Un dels projectes, que el ple ja ha aprovat i es troba en exposició pública, és 

el de la rehabilitació de la zona nord de la Roqueta. L'actuació, amb un 

pressupost de 135.623,39 euros, es concreta a reformar el Camí Vell de 

Torroella, amb un carril bici que connecti amb el de Torroella, 36 places 

d'aparcament i una nova ubicació de la zona de contenidors. A més, 

amplia la zona de jocs infantils, creant al seu entorn un espai verd arbrat. 

L'objectiu del projecte és millorar la qualitat de vida i la seguretat dels 

usuaris. 
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Butlletí Informatiu d’Ullà

Paral·lelament, l'Ajuntament està negociant per aconseguir una finca del 

costat per condicionar-la com aparcament, amb més de 50 noves places. 

I, també, amb empresaris per enllestir la millora de la pavimentació de tot el 

vial, fins al giratori de la Cooperativa.

L'altre projecte, amb un pressupost que pot rondar els 250.000 euros, es 

concreta a millorar els 

e d i f i c i s  d e  p i s o s .  

L 'ac tuac ió  p reveu  

reparar les façanes, 

amb una capa de 

poliuretà a les cares 

nord per evitar humitats 

i condensacions als 

immobles, canalitzar els 

cables externs i pintar-

los amb colors ocres. En 

aquest cas, a l'actuar en zona particular, els propietaris hauran de fer front al 

25% del cost total de les obres.
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MOLTES ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

Butlletí Informatiu d’Ullà

El Centre Cívic aplega novament, a partir d'aquest mes d'octubre, una gran 

diversitat d'activitats que el converteix en el motor de la vida lúdica, cultural i 

social del municipi. A la zumba i hipopressius que fa Lídia Egea els dilluns i 

divendres, cal afegir-hi les classes de ioga, consciència corporal i relaxació, 

dirigides per la Cristina Navarro, o les classes de teatre, dansa o idiomes. 

Sense oblidar l'Escola de Música, amb horari setmanal i on els joves poden 

aprendre llenguatge musical, piano, guitarra, bateria, violí, flauta, saxo i 

arpa. Com tampoc les activitats adreçades a la gent gran, amb classes de 

manualitats, informàtica o ioga.

A més, des de la Generalitat i de forma gratuïta, s'ofereixen uns tallers 

adreçats als pares i mares sobre l'educació dels seus fills. Els tallers, amb el 

títol de Créixer en família, comencen el 23 d'octubre i fins al 27 de 

novembre. Els tallers estan dividits per franja d'edat dels nens i consten, 

cadascun, de 6 sessions de dues hores cadascuna que tracten temàtiques 

diverses, com l'autoritat, l'afecte autonòmic, el lleure...

De dilluns a divendres de 17 a 20 h
Classes de llenguatge musical, piano, guitarra, 

bateria, violi, flauta, saxo i arpa
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L'Escola Gimnàstica Rítmica Ullà, que 

gestiona l'entrenadora i jutge estatal Esther 

Martínez, s'està convertint en un dels clubs 

referents d'aquesta modalitat esportiva a 

nivell català. El conjunt infantil nivell V-VI ha 

aconseguit el tercer lloc als campionats de 

Catalunya Federació. I diverses gimnastes 

s'han situat entre les millors de Catalunya: 

Paula Vilavella, 4a de nivell VI; Anna Viegas, 

4a de nivell VI; Martina Ferrer, 4a de nivell V; 

Ingrid Enrich, 8a de nivell VI; Judit Frigola, 5a 

de nivell V; Esther Anguila, 27 de nivell V; 

Carla Rivera, 17 de nivell V; Laia Planella, 26 

de nivell V, i Miriam Gonzalez, 22 de nivell V.

Martínez confia per al proper curs, que les gimnastes federades ja puguin 

competir per  sobre el nivell VI, que és l'estatal. Mentre, ja hi ha altres noies 

que competeixen a nivell escolar, aconseguint també molts èxits durant 

aquesta darrera temporada. Entre aquest èxits cal destacar Miriam 

González, que s'ha proclamat campiona de Catalunya a nivell escolar. A 

més, el conjunt infantil, que és campió comarcal, va quedar cinquè. Altres 

resultats escolars: Paula Oliver, pre-benjamí, campiona comarcal; el 

conjunt pre-benjamí, campió comarcal i 6e de Girona; Carla Sarassa, 

campiona comarcal i 4a de Girona; Sonia Justo, 2a comarcal i 5a de 

Girona; Martina Leon, 2a comarcal i 7a de Girona, i Judit Frigola, campiona 

comarcal.

L'Escola Esportiva va ser fundada  fa 8 anys. A part de competició a nivell 

escolar i català, també hi ha el bloc d'iniciació, obert a partir de P3. Les 

classes tenen lloc cada dilluns i dimecres, de les 17.30 a les 20 hores.

Fundat fa 8 anys

GIMNÀSTICA RÍTMICA DE NIVELL CATALÀ

Butlletí Informatiu d’Ullà
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pista DE BTT 

Butlletí Informatiu d’Ullà

Dins de la reconversió de l'antic 

camp de futbol, on ja s'ha creat, 

a la part més propera al nucli, 

una zona d'aparcament per a 35 

de vehicles, ocupant una 

superfície de 800m2, s'ha fet ara, 

a l'altre extrem, una pista de 

bicicletes tot terreny (BTT). La pista, 

com també la zona tècnica, 

ocupa una super f íc ie de 

2.000m2. Encara que la pista no està acabada, 

ja és utilitzada per molta mainada i fins i tot un 

dels clubs locals. A més, la part central es 

reconvertirà en un camp de futbol per a petits. 

La pista de BTT, anomenada Ullà Park, intenta 

donar sortida a una reivindicació ciutadana. En 

aquests moments, l'Escola Esportiva Futur Esport 

organitza des de mitjans de setembre un curs 

de BTT, en què intenta combinar ciclisme, esport 

i diversió entre la mainada de 5 a 16 anys. El curs 

es fa cada dimarts i dijous de les 17,45 a les 

19,15 hores.

La remodelació de l'antic camp de futbol també ha afectat la taula de 

tennis de taula. Durant les obres, la taula es va retirar. Ara, s'ha tornat a 

col·locar, encara que en un emplaçament diferent. La taula de ping-pong 

es troba ara al costat del camp de futbol 7, que farà 50 per 30.

Taula de ping-pong
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Dos equits de pares i 

mares de l'escola Puig 

Rodó han participat el 7 i 8 

d'octubre a la V edició de 

l'Oncotrail de Palafrugell,  

amb dos clubs locals amb 

l'objectiu de recaptar fons 

per a la millora de la 

qualitat dels malalts de 

càncer de la demarcació. 

Per poder participar, els 

equips han hagut de fer una aportació econòmica mínima de 1.000 euros. 

L'aportació dels dos equips ha estat possible gràcies a la implicació de les 

empreses del municipi, sense oblidar-ne de fora, a més del propi 

Ajuntament.

L'any passat, ja hi va participar un dels dos equips, l'OPR (Oncolliga Puig 

Rodó), que va arribar al 96 d'entre els 138 equips participants, amb un 

temps de 18 hores. L'equip (foto) estava format per Constantino Berzosa, 

Martí Batlle, Dani Arostegui, Jordi Vilà, Eduard Rovira, Cristina Riera, Judit 

Pagès, Neus Valentí, Miquel Iglesias i Glòria Masvidal. Ara, davant la 

presència de dos equips, alguns d'ells s'han repartit entre les dues 

formacions. Els altres integrants són Eduard Muixac, Janina Jaume, Anna 

Muntadas, Anna Arostegui, Enric Vilavedra, Oriol Mitjans, Laurent Stocker, 

Alba Pujadas, Marina Albert, Neus Valentí i Cristina Rodríguez.

Com ja van fer l'any passat, s’han repartit el recorregut en trams que 

alternativament han anat fent dos equips de 4 -requisit imprescindible de 

membres d'un equip en moviment- un dels quals el feia corrent i l'altre, 

caminant. Per la seva banda, l'OPR+, aniran també alternant entre dos 

equips de quatre, però tots dos el faran caminant.

La prova consisteix en fer 100 km en menys de 30 h.

ONCOTRAIL PUIG RODÓ 

Butlletí Informatiu d’Ullà
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PUNT D’INFORMACIÓ DEL PARC NATURAL 

Butlletí Informatiu d’Ullà

El Centre Cívic d'Ullà comptarà amb un punt d'informació del Parc Natural 

del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Aquest és un objectiu que s'ha marcat 

la direcció del Parc Natural dins de les millores de l'oferta turística i ajuda al 

desenvolupament econòmic de tots els municipis que en formen part. A 

part d'Ullà, preveu punts a la resta dels altres pobles petits, complementant 

la feina que ja fan les Oficines de Turisme de l'Estartit, L'Escala i Pals.

La implementació de punts d'informació als pobles petits sorgeix del Fòrum 

de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) en espais naturals que 

impulsa la Federació Europarc. La direcció del Parc ja hi treballa amb ells 

des del 2014. La finalitat és aconseguir la sostenibilitat en el 

desenvolupament del turisme en l'espai protegit.

A part dels nous punts d'informació, el Parc ha obert altres línies de treball. 

Així, aposta per la formació de personal informador i guies del Parc. Com 

també per la millora del coneixement sobre els recursos turístics del territori. 

Sense oblidar el desenvolupament d'una xarxa d'itineraris ciclables i 

pedestres que connectin tots els municipis del Parc. I en una segona fase, 

es plantejarà l'adhesió de les empreses turístiques, ja siguin d'allotjament o 

de serveis, per dotar-los d'un valor afegit.
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Uns 110 comensals van 

poder gaudir del sopar 

popular de la festa petita 

d'Ullà, la de la Mare de Déu 

de la Fossa, que va tenir lloc 

el passat 10 de setembre al 

pavelló polivalent. L'àpat 

popular va acabar amb 

una cantada d'havaneres a 

càrrec dels Cantaires del 

Montgrí de Torroella. La 

fes ta,  com marca la 

tradició, va començar al 

matí amb l'ofici solemne a 

l'església parroquial de 

Santa Maria, on es guarda la Verge, que és una talla romànica 

policromada del segle XII. Durant la 

missa va cantar el Cor Malodes de 

Bellcaire d'Empordà. Al final de l'ofici 

solemne, com marca la tradició, 

tothom que va voler va poder 

acostar-se a veure la Verge, 

protegida per una estructura de 

vidre. La festa va continuar el dia 

següent, 11 de setembre, a les 12 del 

migdia, amb la celebració de la Diada. L'acte va consistir en la 

despenjada d'una senyera al Centre Cívic. Seguidament, es va fer un 

vermut popular al mateix equipament municipal. 

FESTA DE LA VERGE DE LA FOSSA

Butlletí Informatiu d’Ullà
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FESTA DE SANTA MAGDALENA EN IMATGES

Butlletí Informatiu d’Ullà

Del 21 al 23 de juliol es va celebrar la festa major d'Ullà, la qual està 

dedicada a Santa Magdalena. Durant els tres dies va haver-hi pregó, 

sardanes, petanca, festa infantil, gimnàstica rítmica, ofici solemne i balls 

amb Hotel Cochambre, Efecto Rumba i Montecarlo. Ho recordem amb 

aquestes imatges: 
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