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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
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Amb la primavera, els dies són més llargs i amb ells sembla que hi ha més 

temps i més ganes de fer coses. Des de l’Ajuntament, continuem treballant 

per millorar el nostre poble. I aquesta millora passa, sobretot, pel 

desenvolupament del Pla de Barris. Un pla que ha d’ajudar-nos a consolidar-

nos com un municipi que mira endavant sense renunciar a les seves arrels. 

Darrerament ja es pot veure la gran transformació dels edificis de la 

Roqueta. Volem dignificar aquest barri que forma part del tramat urbà 

d’Ullà. I encara millorarà quan es tiri endavant la reforma del vial d’accés al 

municipi per la seva banda nord, que enllaça amb Torroella de Montgrí. 

Però encara hi ha més amb aquest Pla, la transformació del nucli antic, 

convertint-lo en un espai atractiu per viure-hi i passejar-hi. I per fer-ho 

possible, també comptem amb una brigada comarcal que no para 

d’embellir-lo.
Uns canvis pensats, com sempre, pel millor benestar de les persones. Com 

ha estat la col·locació de ressalts prop de l’escola per la seguretat dels 

nostres joves alumnes. I falta una marquesina pels que han d’anar a 

Torroella. O la primera edició del festival Golden Rock. Esperem que es 

consolidi com un atractiu més del poble, com ja passa amb els actes de la 

festa major, que enguany comptarà amb la presència d’un dels grups més 

desitjats de Girona, Di-versiones. Abans, però, un homenatge a la gent gran 

del poble, que ben bé s’ho mereixen!



L’Ajuntament d’Ullà té actualment, 

després de tancar els comptes 

generals de l’exercici 2017, segons 

ha aprovat el ple de gener per 

unanimitat, un romanent líquid de 

tresoreria per despeses generals 

acumulat de 756.106,25 euros. El 

pressupost del 2017 s’ha tancat 

amb 1.434.000 euros, donant un 

resultat positiu de 115.310,47 

euros. Els pagaments de les 

f a c t u r e s  e s  f a n  a l  d i a .  

L’endeutament global municipal és 

actualment del 14,7%, si bé 

l’interanual del 2018 és de només 

el 3,6%.
Una situació de benefici que 

l’alcalde, Josep López, vol que arribi als veïns en forma d’estalvi. Per aquest 

fet, en moltes accions, l’Ajuntament assumeix la part municipal o, davant el 

cas que els veïns hagin de fer les seves aportacions, ajudar-los a reduir 

aquesta càrrega.
I López espera que aquesta dinàmica dels números municipals en positiu 

continuïn en els pròxims exercicis. El pressupost d’aquest any, segons va 

aprovar el plenari municipal, per unanimitat, a finals d’any, puja a 1.310.000 

euros, amb una partida directa al Pla de Barris de 210.000 euros, que és la 

major part de la partida d’inversions reals. “És un pressupost realista, que 

intenta donar sortida a les demandes i necessitats dels veïns”, va recordar 

l’alcalde en aprovar-los.
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SUPERÀVIT MUNICIPAL
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Al febrer, l’Ajuntament d’Ullà va 

col·locar dos ressalts al carrer 

dels Estudis, prop de l’entrada 

pr incipal  de les escoles 

públiques, amb l’objectiu de 

reduir la velocitat dels cotxes i, 

conseqüentment, millorar la 

seguretat dels escolars. I 

properament, instal·larà una 

marquesina a la zona verda on 

els escolars de l’institut de 

Torroella de Montgrí esperen el 

bus per seguretat davant les 

inclemències del temps. Les 

dues mesures viàries formen 

part del projecte Escola Segura 

que ha tirat endavant el govern local. L’alcalde, Josep López, ha recordat 

que el tema de la velocitat ha estat denunciat diverses vegades per la 

direcció de l ’escola, 

com també per alguns 

veïns que viuen en 

aquest carrer. Els dos 

ressalts, col·locats per la 

brigada municipal, han 

costat 2.400 euros. La 

marquesina puja a 7.500 

euros.
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L'Ajuntament d’Ullà ha incorporat, per 6 mesos, 6 persones en el marc del 

programa Treball i Formació, subvencionat pel Servei d'Ocupació de 

Catalunya i el Fons Social Europeu, i gestionat pel Consell Comarcal del Baix 

Empordà. Els treballadors són dues persones aturades de llarga durada, un 

paleta i una auxiliar administrativa, i quatre que estaven a punt d’esgotar la 

renta mínima, 2 manobres, un jardiner i un  pintor. “És una prioritat del govern 

dinamitzar l’ocupació laboral i, 

especialment, afavorir la inserció de 

persones aturades”, ha recordat 

l’alcalde, Josep López, que ha 

afegit que, a més, es pot comptar 

amb una brigada itinerant existent 

al mateix Consell Comarcal com a 

reforç.
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nova brigada municipal
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Els treballadors van començar el 30 

de gener. La tasca principal de 

l’auxiliar administrativa és gestionar 

les moltes activitats que es 

desenvolupen al Centre Cívic del 

municipi. Mentre la de la resta de 

contractats és realitzar diverses 

accions, començant per la millora 

de la zona del camp de futbol: 

delimitació dels contenidors amb 

panells de fusta per reduir l’impacte 

visual, instal·lació de la xarxa de reg 

per al camp de futbol, plantació de 40 arbres a la zona d’aparcament i per 

delimitar els espais esportius, delimitar les places de pàrquing i adequar tot 

l’enjardinament perimetral. A més: millores a l’escola Puig Rodó (zona de 

jocs i vorera), aparcament al carrer dels Estudis, senyalització horitzontal dels 

carrers (passos vianants, guals, stops...) o connexió d’un tram del carrers dels 

Estudis a la xarxa pluvial. 
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El municipi d’Ullà ha incrementat el darrer any la recollida selectiva, passant 

del 18% del 2016 al 25% del 2017, amb les fraccions de paper, vidre, 

envasos i matèria orgànica, segons dades facilitades pel Consell Comarcal 

del Baix Empordà, que és l’entitat que fa el servei integral de recollida de 

residus al municipi. L’increment de recollida selectiva de més de 7 punts s’ha 

concretat en una reducció de la fracció de rebuig de 110 tones. En resum, 

s’ha aconseguit durant el 2017 una recollida selectiva del 40% de les 

deixalles que es generen al municipi.
Des del Consell Comarcal  hi ha satisfacció de la recollida selectiva a Ullà, 

com a la resta de pobles on també fan el servei integral, com és a Parlavà, 

G u a l t a ,  Ve r g e s  i ,  

recentment, la Pera. 

P e r ò  t a m b é  s ó n  

conscients que “queda 

encara molt per fer 

doncs els índex de 

reciclatge són encara 

baixos”.
Per incrementar la 

recollida selectiva, un 

dels serveis nous que s’han dut a terme, iniciat el passat mes de maig, ha 

estat la recollida porta a porta de cartró al comerç i a la zona del polígon. A 

més, també han volgut destacar la tasca que fa la deixalleria, compartida 

amb Bellcaire d’Empordà, com a eina en la gestió dels residus municipals. 

Durant el 2017 s’ha aconseguit recollir a la deixalleria 180 tones de residus 

voluminosos i especials.
Finalment, el Consell Comarcal destaca les 28 tones de restes vegetals 

recollides als contenidors del municipi i que s’han convertit en compost.
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Càritas Baix Ter, amb seu a Torroella de Montgrí, necessita voluntaris per fer 

companyia a persones grans d’Ullà que es troben soles. L’agrupació 

voluntària, que aplega molts dels pobles del Baix Ter, cerca voluntaris 

després de detectar diversos casos de gent gran en situació de solitud al 

municipi. La finalitat del programa, anomenat Ser gran en dignitat, és 

acompanyar-los, escoltar-los, tenir conversa i afecte. L’acompanyament es 

fa a través d’una visita d’una hora setmanal del voluntari, ja sigui al domicili 

particular o a la residència, i amb un objectiu clar: millorar la seva 

autoestima, benestar i autonomia.
A part d’aquest projecte, Càritas Baix Ter també en fa d’altres per a la gent 

gran, com són: Apadrinar un avi i A prop. Apadrinar un avi  posen en relació 

joves estudiants i persones grans que viuen en centres residencials amb la 

finalitat de fomentar la relació intergeneracional a través de visites 

setmanals dels joves als centres. A prop és un acompanyament telefònic a 

persones grans que viuen als seus domicilis particulars en situació de solitud i 

aïllament per una manca de suport social i/o emocional.
D’altra banda, Càritas Baix Ter organitza altres 

tipus de projectes d’acció social, especialment 

adreçat als sectors més desvalguts. Així, 

compten amb un espai d’acollida, un centre 

de distribució d’aliments, un servei d’orientació 

sociolaboral, servei de dutxa i servei 

d’intervenció educativa, entre d’altres.
Per contactar:

 

C/ Sant Genís, 6 Torroella de Montgrí
Telèfon: 972 75 57 90
c/e: mbalaguer@caritasgirona.cat

Càritas Baix Ter-Agrupació de Parròquies  o  

Serveis Socials d’Ullà
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La Roqueta comença a agafar color. Les façanes dels edificis han dit adéu 

al tradicional color blanc per donar pas a un ocre, que puja de to a la part 

més baixa perquè sigui més sofert. Uns colors que van triar els propis veïns en 

una consulta popular el desembre passat. Però no només és visual aquest 

canvi. Abans de pintar-los, s’han fet unes millores: s’han reparat les façanes, 

s’ha col·locat una capa de llana de roca a les cares nord per evitar humitats 

i condensacions als immobles i s’ha reordenat el cablejat extern de 

companyies.
La millora dels 6 blocs, amb 187 habitatges i 5 locals comercials, es fa dins el 

camp 2 del projecte de Pla de Barris, cofinançat pel Departament de 

G o v e r n a c i ó ,  

Administracions Públiques i 

Habitatge de la Generalitat. 

L’ a c t u a c i ó ,  a m b  u n  

p ressupos t  màx im de 

282.665 euros suposarà pels 

propietaris una subvenció 

del 75% del total del cost.
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A més, i també dins del Pla de Barris, hi ha la millora de la zona nord de la 

Roqueta que afectarà el vial, el parc infantil i els aparcaments. El projecte, 

pendent d’adjudicació, després que no s’ha presentat cap al·legació ni 

reclamació durant la seva exposició pública. El projecte, amb un preu de 

sortida de 135.623,39 euros, es concreta en reformar el Camí Vell de 

Torroella. Una millora i reordenament que ajudarà a embellir encara més el 

nucli de la Roqueta.
Sense oblidar també, dins el Pla de 

Barris, la millora del nucli antic. 

Després de l’acció de millora de 

l’enllumenat públic de tot el casc 

antic, ara el següent pas és la 

rehabilitació de la xarxa viària. En 

aquests moments, l’Ajuntament 

està gestionant els temps de cares 

a poder iniciar aquesta millora 

com un pas més d’embelliment 

de tot el casc urbà del municipi.
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L’Escola Gimnàstica 

Rítmica Ullà, que 

g e s t i o n a  

l’entrenadora i jutge 

e s t a t a l  E s t h e r  

Martínez, participa, 

p e r  p r i m e r a  

vegada, en un 

c a m p i o n a t  d e  

l’Estat espanyol. En 

concret, ho farà 

l’equip cadet del club en la Copa Base conjunts que es fa aquest mes a 

Guadalajara. L’equip base està format per Paula Vilavella, Miriam Gonzalez, 

Martina Ferrer, Anna Viegas, Laia Planella i Martina León.
L’equip cadet ha aconseguit la plaça a l’estatal després de classificar-se 

entre els cinc primers. “La feina més dura, que era aconseguir una plaça, ja 

l’han fet. Ara, un cop allà, els queda 

gaudir”, recorda l’entrenadora, que 

veu com el club, després de 9 anys, 

intenta fer un pas endavant després 

de què ja s’hagi consolidat en un 

referent d ’aquesta modal i tat 

esportiva a nivell català.
D’altra banda, quedarà la final de 

Catalunya on s’han classificat el 

mateix conjunt, com també Judit 

Frigola, Ingrid Enrich i Martina Leon en 

la modalitat individual.
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Francès, anglès o alemany? Quin d’aquests tres idiomes t’agradaria 

estudiar? Si ho tens clar, ara ho podràs fer al mateix municipi, a Ullà. 

L’Ajuntament, a través del proveïdor Punt de Partida, organitza l’Escola 

Municipal d’Idiomes de cares al curs 2018-2019 al Centre Cívic.
Al llarg d’aquest mes d’abril, s’ha obert el període d’inscripció per saber 
l a  g e n t  interessada 

sobre aquesta oferta inicial 

d’aquests tres idiomes. Els 

cursos estan o b e r t s  a  

tothom, des dels 3 anys 

fins a adults de tots nivells. La 

quota mensual serà de 29 

euros al mes, amb dues  

hores de classe setmanals. A 

més, caldrà p a g a r  l a  

matrícula, que és anual, i és 

de 19 euros.
L’A juntament ha decid i t  

donar la gestió d e l  s e r v e i  

d ’ id iomes a P u n t  d e  

Partida perquè té i gestiona 

u n a  x a r x a  d ’ e s c o l e s  

m u n i c i p a l s  d’idiomes a 

Catalunya de m a n e r a  

integral, amb un sistema innovador pel que fa al professorat, alumnes i 

espais. Punt de Partida, amb més de 20 anys d’experiència, s’ocupa 

absolutament de tot, des de la preinscripció fins a facilitar els exàmens 

oficials en el mateix municipi.
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La Generalitat té previst reactivar la variant de Torroella de Montgrí, que 

també afecta Ullà, I aquesta reactivació passarà novament per uns estudis 

informatius i d’impacte ambiental de l’avantprojecte que hauran de definir 

el traçat del nou vial que permeti no haver de passar pel nucli urbà de 

Torroella i al costat mateix del nucli d’Ullà. “Cal resoldre definitivament aquest 

deute històric”, defensa l’alcalde d’Ullà, Josep López, com també passar 

amb el giratori a la cruïlla entre la carretera d’Ullà a Verges i l’accés de 

Bellcaire i l’Escala, conegut com l’empalme.
El nou plantejament urbanístic arriba deu anys després que es treies a 

exposició pública un primer estudi. Aquest estudi preveia un nou vial que 

sortia abans d’arribar la giratori del pont del riu Ter, passant pels camps de 

conreus, travessar el riu Ter amb un nou pont i acabar a la cruïlla de 

l’empalme. L’estudi preveia dues alternatives: l’A, amb un recorregut de 7,8 

quilòmetres i un cost de 51 milions d’euros, i la B, amb un recorregut de 6,7 i 

un cost de 43,4. El projecte, amb molta oposició per part dels agricultors, no 

va prosperar.
Quatre anys més tard, el 2012, es van presentar uns nous estudis, plantejant 

una variant més curta, amb un pont nou sobre el Ter i també amb dues 

alternatives. La proposta A plantejava un recorregut de 3.140 metres i la B, de 

5.817 metres. Però, novament els estudis no van prosperar.
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Més de 30 persones van 

participar el 10 d’abril a la 

sortida cultural al Museu El 

Màgic Món del Tren, que es 

troba a Santa Eugènia de 

Berga, organi tzada per 

l’Ajuntament a través de l’àrea 

de Serveis Socials. Al matí, per 

aprofitar el viatge, es va fer 

escala a Vic, on van anar a 

visitar la plaça Major o Mercadal, que destaca per ser tota ella porxada, 

com també el nucli antic. Molts també van anar a veure la catedral i el 

museu.
Seguidament van anar cap al museu dedicat als trenets. Abans, però van 

dinar al restaurant que hi ha allà mateix. El museu es divideix en tres plantes. 

A la planta baixa hi ha una exposició de 750 locomotores i 3.500 vagons. A 

la planta primera destaca una maqueta de 250m² amb 1.000 metres de 

via. I a la segona planta, una immensa maqueta.
Aquesta és la tercera sortida de l’any. Fins ara, les dues primeres s’han 

concretat en anar a veure una obra de teatre a Girona. En la primera sortida 

van anar a veure “Terra 

Baixa”. I després, “La plaça 

del diamant”. La pròxima 

sortida cultural, el proper 15 

de maig, també serà a 

Girona, per anar a veure 

Temps de flors, com fan 

anualment.
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sortida al màgic món del tren
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La sala polivalent d’Ullà es va quedar petita el 17 de febrer passat. El pavelló 

es va omplir de pirates, pallassos, princeses, cowboys... No era cap trobada 

estranya, El motiu era que va ser l’escenari de la festa del Carnaval del 

municipi. Els infants, tots ells guarnits, i els pares, alguns dels quals també 

anaven disfressats, van gaudir de la festa, que va estar amenitzada pel grup 

El Pot Petit. La festa a més va comptar amb berenar i xocolatada.
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HOMENATGE FESTA DE LA VELLESA
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L’àrea de Serveis Socials 

torna a celebrar l’acte 

d’homenatge a la gent 

gran del municipi. La Festa 

de la Vellesa, que arriba a 

la XXVI edició i està oberta 

a persones que tinguin 70 

anys o més, es farà el 

diumenge 27 de maig 

vinent.
El programa de la festa 

s’iniciarà a les 12 del migdia amb l’ofici solemne, que comptarà amb la 

presència de la cobla Cervianenca. En acabar, a fora, la cobla interpretarà 

mitja audició amb tres sardanes. Paral·lelament a l’audició, es podrà visitar 

la mostra de manualitats de la gent gran a la sala d’actes de Sant Andreu, 

que es troba darrere 

mateix l’església. En 

a c a b a r  l e s  

sardanes, hi haurà 

el dinar popular a la 

sala polivalent. La 

festa es clourà al 

m a t e i x  l o c a l  

municipal del dinar 

amb concert i ball 

amb el grup Què 

Tal.
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FESTIVAL GOLDEN ROCK
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La nit del 30 de juny a l’1 de 

juliol, la zona esportiva 

d’Ullà serà l’escenari del seu 

primer festival musical. La 

p r o p o s t a  m u s i c a l ,  

impulsada per un grup de 

joves, amb el suport de 

l’Ajuntament, és el festival 

alternatiu Golden Rock, 

l’únic festival de punk i rock 

a la comarca del Baix Empordà. Com a cap de cartell, hi haurà els grups Los 

de Marras, de València,  i Josetxu Piperrak and The Rider Rock Band, de la 

Ribera, entre la Rioja i Navarra. Completaran el cartell els grups gironins The 

Apollardaos (tributo a La Polla Records), de la Bisbal d’Empordà; Milicians 

Garrotxa Street Punk, d’Olot; ADN Amics del Diner Negre, d’Ullà, i Trastokaos, 

de Torroella de Montgrí. “L’objectiu del festival és trencar perjudicis sobre 

aquest estil musical de punk-rock, a més de potenciar els grups locals”, va 

explicar el músic i organitzador Oriol Illa.
El Festival agafa el nom de Golden perquè és la varietat més coneguda de 

poma, una fruita dolça molt conreada al municipi, com queda patent amb 

l’organització de la Fira de la Poma, que enguany arribarà a la XII edició. A 

part del festival pròpiament dit, entre les 20,30 i les 6 del matí, els 

organitzadors han programat altres activitats: un concert a càrrec dels joves 

estudiants de l’escola de música del municipi, al matí, i un dinar popular, que 

es farà al pavelló polivalent, i on actuarà el grup rumbero local Efecto 

Rumba. A més, tota l’esplanada de davant el pavelló, que queda a sota la 

zona dels concerts, estarà destinada a zona d’acampada. 



Quan encara falten tres mesos per a la Festa Major d’Ullà, que està 

dedicada a Santa Magdalena, l’àrea de Cultura ha aconseguit lligar pel 

principal ball, el de dissabte a la nit, una de les formacions més desitjades 

del panorama musical gironí, l’orquestra Di-versiones. El conjunt calongí, 

que vindrà en substitució de l’Hotel Cochambre, oferirà un repertori 

d’himnes dels anys 60, 70 i 80 amb pinzellades de cançons de ràdio 

fórmula amb tocs friquis.
La festa, com marca la tradició, començarà el dia abans amb el trilleig de 

campanes, el pregó, amb la sorpresa de cada any, i una audició de 

sardanes. I durant el cap de 

setmana, a part de l’actuació 

de Di-versiones, no faltarà el 

campionat de petanca, la 

festa infantil, l’ofici solemne i les 

exhibicions dels esportistes de 

diversos clubs del municipi.
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FESTA MAJOR AMB DI-VERSIONES
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