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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

Amb la col·laboració de
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salutació

Butlletí Informatiu d’Ullà

Amb aquest nou número, comencem un nou any, el 2018. Per això, abans 

de tot, vull felicitar a tots i cadascun dels veïns del municipi davant aquest 

nou any que acabem d’encetar. Any nou, vida nova, diu el refrany...i així ho 

esperem! Desitjo de tot cor que sigui profitós per a tothom.

Ara es crearà un nou govern de la Generalitat, sorgit de les eleccions 

autonòmiques del passat 21 de desembre. Esperem que ens ajudi a 

continuar a tirar endavant amb la millora del municipi i dels seus veïns. 

Paral·lelament, des de l’àmbit local, des de l’Ajuntament, no pararem per 

mirar d’encarar el nou any amb optimisme. Volem que Ullà sigui un 

municipi pròsper, amb futur, un lloc on viure, on tothom se senti com a 

casa.

Ja hem començat a millorar un dels tres grans àmbits urbans, la Roqueta, 

amb una nova imatge i un entorn més agradable i atractiu per als seus 

habitants. Però sense oblidar mai la resta del municipi, ja sigui amb 

l’ordenament del sector de l’Eixample o la millora del nucli antic, on s’ha 

canviat tot l’enllumenat públic amb leds, que són més eficients, més 

econòmics i que respecten més el medi ambient.

Volem que Ullà se senti viu, on els seus habitants es marquin fites de futur 

per millorar les seves condicions, però també per a un interès de bé 

general. Per això, no puc deixar d’animar-vos a seguir endavant, sempre 

endavant!



El pressupost de l’Ajuntament d’Ullà per 

al 2018 puja a 1.310.000 euros, segons 

ha aprovat el ple municipal per 

unanimitat. La partida d’inversions reals 

del pressupost és de 240.000 euros, la 

qual cosa representa un 18,3% del 

total. I dins de les inversions, la principal 

partida, amb 210.000 euros, va 

destinada al pla de barris, que aquesta 

vegada cobreix les accions al barri de 

La Roqueta. “És un pressupost realista, 

que intenta donar sortida a les 

demandes i necessitats dels veïns”, recorda l’alcalde, Josep López.

A part de les inversions reals, el pressupost compta amb una partida 

econòmica per cobrir despeses de béns corrents i serveis de 733.000 

euros. Dins aquesta partida cal destacar la remesa destinada a 

construccions, manteniment i reparacions de camins, clavegueram, 

cementiri..., amb 160.500 euros. O la destinada a festejos populars, amb 

55.000 euros. Sense oblidar els ajuts a l’AMPA Puig Rodó i altres entitats 

locals, amb 7.000 euros, o temes culturals o de lleure, amb 10.000 euros.

El pressupost preveu uns ingressos semblants al de l’any passat. En aquest 

aspecte, cal recordar que el govern d’Ullà, com ja ha fet al llarg del 

mandat, ha tornat a congelar les ordenances fiscals del 2018. La 

congelació afecta tant els impostos, com també les taxes i els preus 

públics. “Apostem per buscar ajuts a ens superiors en comptes de 

pressionar més als veïns, especialment davant l’actual situació 

econòmica”, manifesta l’alcalde.

4 Butlletí Informatiu d’Ullà

1,3 milions de pressupost
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nous fanals: estalvi i seguretat

L’Ajuntament d’Ullà ha enllestit la millora de l’enllumenat públic de tot el 

nucli antic. La millora, que afecta un total de 66 punts, s’ha concretat en 

substituir les llumeneres i canviar les làmpades de 70 watts de vapor de sodi 

per una de tecnologia Led de 33 watts. Amb aquest canvi, hi ha un estalvi 

energètic i econòmic anual del 64 per cent. El projecte, que s’ha executat 

en dues fases, té un pressupost global de 34.842 euros. El cost del canvi es 

cobreix totalment amb subvencions de la Diputació de Girona i del Pla de 

Barris.

L’estalvi econòmic és de 2.476 euros, ja que es passa dels 3.871 a només 

1.394. Mentre a nivell d’energia, l’estalvi és de 13.033kwh, ja que es va dels 

actuals 20.374 a 7.341. Sense oblidar també l’estalvi de la potència, ja que 

es redueix de 4.620 wats a 2.310. Però a part dels estalvis, hi ha unes 

millores complementàries: increment dels nivells de llum (fins ara hi havia 

poca llum); reducció de la llum a partir de mitjanit a un 40 per cent; 

augment de la uniformitat de la llum, més ben repartida; millora de 

l’estètica, i millor subjecció dels cables d’enllumenat que passen per les 

façanes.

El canvi de l’enllumenat, segons la memòria del projecte, té un triple 

objectiu: millorar l’eficiència energètica amb làmpades de menor 

consum i major rendiment que 

les actuals, millorar la qualitat 

de vida i la seguretat de les 

persones amb establiment 

mínims d’il·luminació i millorar 

el medi ambient amb una 

reducció de les emissions de 

CO².

Butlletí Informatiu d’Ullà



L’Ajuntament d’Ullà ha engegat 

aquest mes de desembre passat 

l’actuació 2.2 de reparació de 

façanes dels edificis de la 

Roqueta, dins el camp 2 del 

projecte de Pla de Barris, 

cofinançat pel Departament de 

Governació, Administracions 

Públiques i Habitatge de la 

Generalitat. La Roqueta està formada per 6 blocs amb un total de 12 

escales compostes per 187 habitatges i 5 locals comercials. L’actuació, 

amb un pressupost màxim de 282.665 euros suposarà pels propietaris una 

subvenció del 75% del total del cost. Posteriorment, i també dins del Pla de 

Barris, es farà la millora de la zona nord de la Roqueta que afectarà el vial, el 

parc infantil i els aparcaments. “Estic molt content de millorar la Roqueta, 

més quan fa temps que hi estàvem treballant, i esmenar així un dèficit 

històric”, ha recordat l’alcalde, Josep López.

6

obres a la roqueta
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L’actuació, que executa l’empresa local Jordi Figueras, es concreta en 

reparar les façanes, col·locar una capa de llana de roca a les cares nord 

per evitar humitats i condensacions als immobles, reordenar el cablejat 

extern de companyies i pintar-les. Els colors, sobre 3 propostes, han estat 

triats pels mateixos veïns durant una jornada de participació que es va fer el 

9 de desembre i que va aplegar una cinquantena de veïns, alguns dels 

quals portaven vots cedits per altres veïns, arribant a la setantena. Val a dir 

que la composició de la façana tindrà a alçada de la planta baixa una 

tonalitat més fosca per tal  que sigui més sofert.



L’Ajuntament d’Ullà ha netejat el Rec Madral al seu pas 

pel nucli urbà. L’actuació, que afecta uns 400 metres 

de rec, des de la passarel·la dels safaretjos fins 

passada la carretera C-31 de Torroella a Verges s’ha 

concretat en dues grans accions. Per un costat, 

netejar l’espai fluvial amb l’erradicació de la 

vegetació al·lòctona i invasora. Per l’altre, treure els 

abocaments incontrolats i evitar-los, especialment de 

residus inerts i vegetals. L’alcalde, Josep López, creu 

que amb aquesta neteja, a part de millorar l’entorn 

del nucli, també ajudarà a evitar possibles inundacions.

L’espècia invasora amb més presència és la canya (arundo donax), 

ocupant forces marges i talussos i ribes de l’espai propi fluvial. Fins i tot, dins 

el curs del rec, arriba a formar pantalles, entorpint el curs de l’aigua. També 

hi ha falsa acàcia (robínia pseudoacacia) i negundo (acer negundo).  

L’acció sobre la canya s’ha concretat en esbrossar la zona, encara que es 

recomana un manteniment en el temps perquè sigui efectiu. Respecte als 

arbres, s’ha fet una tala controlada. Pel que fa als abocaments, s’han retirat 

els diferents tipus de 

deixalles i s’han portat a 

un dipòsit de residus 

autoritzat, segons la seva 

tipologia. El projecte, 

a m b  u n  c o s t  d e  

8.029,75 euros, l ’ha 

executat  l ’empresa 

Albert Tubau de Bellcaire.
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neteja del rec madral
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El diumenge 17 de desembre es va 

inaugurar el nou camp de futbol d’Ullà. 

El nou camp, destinat a futbol 7, 

ocupa la part central de l’antic camp 

de futbol, ja que a una banda s’ha 

creat una pista de bicicletes tot terreny 

i a l’altra, una zona d’aparcament per 

a 35 cotxes. El nou camp es va inaugurar, a les 10 del matí, amb un partit 

entre dos equips integrats per alumnes de l’escola Puig Rodó del municipi. 

Seguidament va haver-hi un torneig triangular entre equips amateurs sènior, 

juvenil i cadet. La festa inaugural del nou camp va acabar amb una 

botifarrada popular.

nou  camp de futbol

Butlletí Informatiu d’Ullà
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xi fira de la poma en imatges

Butlletí Informatiu d’Ullà

El passat diumenge 15 d’octubre es va celebrar la XI Fira de la Poma d’Ullà, 

que és el principal esdeveniment del municipi. La Fira es va cloure amb la 

venda de més de 5.000 quilos de poma, ja fossin golden, royal, red o gran 

smith. A més, hi havia parades d’artesania i d’alimentació, entre les quals 

destacava la de coques en 

benefici de l’AMPA de l’escola 

Puig Rodó del municipi. Sense 

oblidar les exhibicions de les 

gimnastes del Club Rítmica Esther 

i els ciclistes de Futur Esport, la rua 

amb els capgrossos del poble i 

les creacions de cap una 

quarantena de puntaires o d’un 

mestre picapedrer. 
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calendari municipal

Butlletí Informatiu d’Ullà

L’Ajuntament d’Ullà ha decidit crear un calendari municipal de sobretaula 

del 2018 amb imatges del terme que ha fet arribar a totes les cases. Les 

imatges estan relacionades amb instal·lacions o equipaments municipals. 

Així, al llarg dels mesos trobem l’ajuntament, l’aparcament del carrer Major, 

el Centre Cívic, el local social de la Roqueta, la Sala d’acte de Sant Andreu, 

la pista d’skate, la Sala Polivalent, la zona esportiva, les escoles Puig Rodó, la 

planta potabilitzadora, el cementiri i la plaça de la Font. A cada mes, a més 

apareix l’escut d’Ullà, com també apareix a la portada del calendari, on hi 

ha una imatge general del nucli antic. L’Ajuntament té previst 

institucionalitzar el calendari, dedicant-lo cada any a una temàtica 

diferent, amb l’objectiu de 

ressaltar aspectes diversos 

del municipi, els quals són 

molts i variats. La creació 

d’un calendari municipal ja 

fa temps que es fa en altres 

municipis de la comarca, 

com són els casos de 

Palafrugell i Begur.
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El municipi d’Ullà tornarà a comptar novament, amb aquest nou any, amb 

una nova brigada comarcal. La brigada, que prové del projecte Baix 

Empordà Genera, que impulsen el Consell Comarcal del Baix Empordà 

amb la Generalitat i el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), estarà 

formada per un paleta, dos manobres, un pintor, un jardiner i un auxiliar 

administratiu. El cost de les 6 persones durant 6 mesos representarà per 

l’Ajuntament un cost de només 9.000 euros.

La nova brigada reforçarà 

l ’ a c t u a l  b r i g a d a  

municipal,  que està 

i n teg rada pe r  dues  

persones. A més, en 

a q u e s t a  t e r c e r a  

convocatòria, hi haurà un 

auxiliar administratiu per 

gest ionar les mol tes 

activitats que es fan 

actualment al Centre 

Cívic. Entre les obres projectades a fer trobem l’aparcament a la zona 

verda de Can Quintana, la preparació per a la col·locació de gespa 

artificial al nou camp de futbol o la instal·lació de gronxadors a l’escola.

En els darrers anys, les brigades comarcals han fet, entre d’altres obres, 

repicar la paret exterior perimetral del cementiri, construir sis lavabos i un 

magatzem en un dels antics vestidors del camp de futbol, un magatzem 

amb bar de nova construcció i dos lavabos a la sala polivalent, les voreres 

al llarg de les dues parades d’autobús a la carretera o els murs laterals de la 

travessera del Torrent que donen a la sala polivalent.

.

nova brigada comarcal

Butlletí Informatiu d’Ullà
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152 I 166 a l’oncotrail

Butlletí Informatiu d’Ullà

Els dos equips de pares i mares 

de l’escola Puig Rodó d’Ullà que 

van participar el 7 i 8 d’octubre a 

la V cursa solidària Oncotrail de 

Palafrugell, que consisteix en fer 

100 quilòmetres, van acabar-la. 

L’equip OPR (Oncolliga Puig 

Rodó) va arribar a la posició 152 

amb un temps de 18 hores, 44 

minuts i 11 segons. I l’equip OPR+, en la posició 166 amb un temps de 20 

hores, 53 minuts i 51 segons. Dels 196 equips que hi van participar, amb 

1.584 corredors o caminadors, només dos no van acabar-la. El darrer equip 

en entrar a la meta va tardar 1 dia, 2 hores, 47 minuts i 42 segons.

L’equip OPR estava format per Constantino Berzosa, Eduard Muixac, Martí 

Batlle, Janina Jaume, Anna Muntadas, Laurent Stocker, Eduard Rovira i Alba 

Pujadas. L’equip OPR+, per Anna Arostegui, Dani Arostegui, Enric Vilavedra, 

Cristina Rodríguez, Neus Valentí, Marina Albert, Oriol Mitjans i Jordi Vilà. L’any 

passat, ja va participar-hi un equip OPR a la cursa, entrant al número 96 

sobre 136 amb un temps de 18 hores.

A part de l’èxit de participació, també cal destacar l’èxit  de recaptació, ja 

que s’ha superat per primera vegada els 200.000 euros. La cursa està 

organitzada per la Fundació Oncolliga Girona i dos clubs esportius amb 

l’objectiu de recaptar fons per a la millora de la qualitat dels malalts de 

càncer de la demarcació de Girona. Per poder participar, els equips van 

haver de fer una aportació econòmica mínima de 1.000 euros. L’aportació 

dels dos equips va ser possible gràcies a la implicació de les empreses del 

municipi, sense oblidar-ne de fora, a més del mateix  Ajuntament..



15

La candidatura de Junts per Catalunya (JxCat), de Carles Puigdemont, ha 

estat la gran guanyadora de les eleccions catalanes del 21 de desembre a 

Ullà, com ha passat a tots els pobles de la comarca, la del Baix Empordà. En 

segon lloc, quasi amb la meitat de vots, ha quedat ERC, seguit per 

Ciutadans, el PSC i la CUP. La participació a Ullà ha estat del 82,33%, ja que 

d’un cens de 583 persones han votat un total de 480

Els veïns d’Ullà també van participar en el referèndum de l’1 d’octubre del 

2017 per decidir sobre la independència de Catalunya. En aquella ocasió, 

sobre un cens de 572 veïns, van votar un total de 346 persones, la majoria 

de les quals, 331, es van posicionar a favor de la independència. 8 van 

votar no, 5, en blanc i va  haver-hi dos vots nuls.

.

Referèndum de l’1 d’octubre

eleccions del 21d

Butlletí Informatiu d’Ullà

Eleccions 21 D                                   Vots                        %

JxCat                                                   190                       39,58

ERC                                                     97                         20,21

C´s                                                      87                         18,13

PSC                                                     35                         7,29

CUP                                                     31                         6,46

PP                                                        17                         3,54

Comú Podem                                     16                         3,33

Pacma                                                1                           0,21

Cero-Verds                                          1                           0.21
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el  giratori, a l’estiu

Butlletí Informatiu d’Ullà

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha adjudicat per 

655.000 euros les obres de construcció d’un giratori a la intersecció entre la 

carretera C-31 d’Ullà a Verges i la carretera Gi-632 de l’Escala, conegut 

popularment com “l’empalme”. Les obres, que es fan dins del marc del pla 

de millora a les carreteres del Baix Ter, es començaran aquest hivern i el seu 

termini d’execució és de 5 mesos. 

La construcció de la rotonda és 

una reivindicació històrica del 

territori. L’any passat, una vintena 

d’alcaldes, entre els quals hi havia 

l’alcalde d’Ullà, Josep López, van 

reclamar aquesta obra, ja que és 

un punt conflictiu per al trànsit. 

Ara, amb la conversió de l’actual 

intersecció en un giratori, s’aconseguirà millorar la seguretat i, al mateix 

temps, millorar la fluïdesa del trànsit.

El giratori és la primera obra d’un reguitzell d’actuacions que van demanar 

els alcaldes. El departament de la Generalitat, ara fa un any, ja va anunciar 

la inversió de 20 milions d’euros en un pla de millora de les carreteres del 

Baix Ter. Aquest pla de la Generalitat també preveu una inversió de 500.000 

euros en mesures de seguretat viària a les travesseres urbanes, entre les 

quals es troba Ullà.

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 d’aquesta demanda, l’Ajuntament ja ha executat el tram de 

vorera que hi ha davant les parades d’autobús.
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Els carters dels Reis Mags d’Orient van 

venir el dissabte 30 de desembre al 

Centre Cívic d’Ullà per poder recollir les 

cartes dels infants del poble. Abans de 

la recepció dels carters reials, David el 

Mag va oferir un espectacle de màgia 

amb la implicació de nens i pares que 

omplien el local municipal. El 19 de 

desembre, els alumnes de l’escola van 

cantar nadales a diferents indrets del 

municipi. Durant aquestes festes, a 

més, s’han celebrat tres quines, que 

han tingut lloc a la sala polivalent, 

organitzades per Futuresport i  

Gramppa. A més, uns dies abans ja va 

haver-hi diverses audicions musicals al 

Centre Cívic.

festes de nadal

Butlletí Informatiu d’Ullà
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el concurs de dibuiX

Butlletí Informatiu d’Ullà

Rita Ginestera Masvidal, de 7 anys, ha estat 

la guanyadora del Concurs de Dibuix de 

Nadal que organitza anualment l’àrea de 

Cultura de l’Ajuntament d’Ullà. En segon lloc 

va quedar  Ivet Cassadó Agell, de 7 anys, i 

en tercer lloc, Adam Nassiri, de 6 anys. 

L’entrega dels premis del concurs, amb més 

de 60 dibuixos dels nens del poble tots ells 

exposats, es va fer el passat 30 de desembre 

durant l’arribada dels carters dels Reis 

d’Orient.

Rita va guanyar amb un dibuix que 

representava una nena fent un ninot de neu 

durant un dia que nevava molt. Per la seva 

banda, Ivet ha representat una imatge 

típica nadalenca, amb muntanyes nevades, 

un arbre de Nadal amb regals i dos ninots de neu. Per la seva banda, Adam 

ha dibuixat un arbre de Nadal amb un regal.
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Com marca la tradició dels darrers anys, els nens i les nenes d’Ullà van 

rebre els regals dels Reis Mags d’Orient (Melcior, Gaspar i Baltasar) el 

mateix dia 5 de gener. A partir de les 9 del vespre, els Tres Reis van visitar 

personalment més d’una desena de cases del poble on hi ha nens i els hi 

portaven els regals, abans de dedicar la nit a portar als altres infants dels 

pobles veïns.

els reis mags
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