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salutació
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Després del gran èxit del festival alternatiu Golden Rock, no vull deixar passar 

l’ocasió de felicitar públicament, com ja he fet en privat, a tots els integrants 

de l’organització. El festival de punk rock ha estat espectacular i ja puc dir 

des d’aquí que l’Ajuntament seguirà donant suport als joves organitzadors 

per continuar endavant amb aquest esdeveniment per convertir-lo en un 

referent del municipi.

Actualment, l’esdeveniment que creua el terme municipal és la Fira de la 

Poma, que enguany arriba a la XII edició. I estic convençut, si tots treballen 

junts, de poder fer el mateix amb el Golden Rock. Cadascun amb el seu 

públic concret. Mentre la Fira de la Poma està adreçat a un públic familiar, el 

Golden Rock va adreçat a un públic jove. Però sense oblidar el fet de 

guarnir-lo amb altres actes per acostar a tota la gent que estimi la música.

I parlant de música, aquest any n’hem preparat una de grossa amb la 

presència del grup Di-versiones, de Calonge, tot un referent a les 

comarques gironines. Esperem que sigui del grat dels joves, com també de 

tota la família. No oblidem que es dediquen a cantar versions dels anys 70 i 

80 amb un tot festiu i distès. Una festa amb un programa per complaure a 

tots els públics, des dels més petites als més grans. I als grans, com no, com 

sempre, i ja portem 26 anys, els vam homenatjar recentment. Com ens toca 

per obligació, ja que no oblidem que gràcies a ells som el que som.

No puc acabar aquest escrit sense desitjar-vos una molt bona festa major i 

espero que hi participeu i en gaudiu plenament.



Després de restar adormit durant 5 anys per la crisi, s’activa novament el 

projecte d’urbanització del polígon d’actuació urbanística PAU-2, que es 

troba situat entre el barri de la Roqueta i el giratori de davant la Cooperativa, 

ja enllaçant amb l’Eixample i, al mateix temps, amb el nucli històric. El 

desenvolupament d’aquest sector, que fa 24.158 metres quadrats i 

correspon amb una de les actuacions residencials previstes en el pla 

d’ordenació urbanística municipal (POUM), comportarà tenir un teixit urbà 

compacte i, al mateix temps, facilitar la integració veïnal. En el PAU-2 

conflueix el sector residencial plurifamiliar de la Roqueta, deslligat del nucli 

urbà, i l’inici de la zona residencial que condueix al nucli històric.

El projecte d’urbanització, amb un pressupost que ronda els 2 milions 

d’euros, ha canviat el seu concepte inicial, passant de la creació 

d’habitatges unifamiliars a diversos blocs de plurifamiliars, mantenint el 

mateix nombre d’habitatges, 76, però, a més, amb la creació d’una potent 

àrea comercial i lúdica. “La creació d’una gran àrea comercial al municipi 

ha estat una de les prioritats marcades pel govern”, ha manifestat l’alcalde, 

Josep  López.
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A més, el sector urbanístic a desenvolupar comptarà amb una 

gran zona verda davant el giratori de la Cooperativa i la 

carretera. Sense oblidar molt d ’espai d ’aparcament, no només 

per a la zona comercial, sinó també la residencial. A més, el 

desp legamen t  de  l ’ àmb i t  compo r ta rà  a l t r e s  bene f ic i s  

comunitaris, com són la millora de la carretera que va de la 

Roqueta al giratori de la Cooperativa, la qual, a més, comptarà 

amb una carri l per a bicicletes, que unirà la que va de Torroella 

fins a la sala polivalent. I, al mateix temps, assumirà el cost de  la 

creació de la zona d’esbarjo i jocs juvenils de la Roqueta. “Més de 

la meitat de la super fície passarà a ser sòl públic”, ha afegit 

l ’alcalde.
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L’Ajuntament d’Ullà tancarà a finals d’agost, durant una setmana, amb la 

finalitat de poder executar una reforma interior de la planta baixa de cares a 

poder crear espai per a la nova administrativa que vindrà i d’aquesta 

manera millorar l’atenció als veïns, com també donar sortida a la gestió dels 

serveis públics bàsics municipals. “Actualment, amb un secretari i una 

administrava és absolutament insuficient”, ha afirmat l’alcalde. Al mateix 

temps, s’aprofita per convocar també la plaça d’arquitecte superior, si bé a 

temps parcial, per donar sortida també a totes les qüestions urbanístiques. 

Una tasca que actualment es fa externament.

La reforma, amb un pressupost que rondarà els 15.000 euros, consistirà en 

ampliar la zona dels treballadors municipals amb l’espai que hi ha 

actualment entre l’oficina i el lavabo, creant a l’interior dos espais, a part de 

la zona amb taulell per atendre els veïns. L’actual ajuntament ja va patir una 

gran reforma amb el nou mil·leni, que va comportar una millora de la planta 

baixa i el primer pis, com també l’ampliació amb una segona planta, que es 

fa servir com espai de reunió i sala de plens. La gran reforma es va inaugurar 

oficialment el 24 de novembre de 2001.

Actualment, les dues noves places municipals es troben en fase de licitació. 

L’Ajuntament, actualment 

està integrat per quatre 

persones: un secretari, una 

a d m i n i s t r a t i v a ,  u n a  

persona de brigada i una 

persona de neteja. “Les 

dues places són una 

necessitat urgent ”, ha 

afegit l’alcalde.
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L’Ajuntament d’Ullà ha col·locat recentment una marquesina a la zona 

verda on els escolars del municipi que van a l’institut de Torroella de Montgrí 

esperen el bus. L’objectiu de la marquesina és la millora  dels escolars, 

especialment davant les inclemències del temps. “Els nostres joves són la 

nostra prioritat”, ha recordat l’alcalde, Josep López. La marquesina, amb un 

cost que ronda els 7.500 euros, ha estat instal·lada per la brigada municipal. 

Ara, a més, es pensa adequar tot el seu entorn.

L’actuació municipal complementa una altra mesura dins del projecte 

Escola segura. En concret, la implantació de dos ressalts al carrer dels 

Estudis, prop de l’entrada principal de les escoles públiques, amb la finalitat 

que els cotxes redueixin la velocitat i, conseqüentment, preservar la 

seguretat dels escolars. Els dos ressalts, amb un cost de 2.400 euros, es van 

col·locar el mes de febrer passar dins de les accions executades també per 

la brigada municipal.
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La millora de l’entorn del 

camp de futbol, amb 

actuacions diverses, va 

ser la primera acció de la 

brigada comarca, el 

mes de febrer passat. A 

partir d’aquí, 4 dels 6 

t r e b a l l a d o r s  ( 2  

manobres, 1 jardiner i 1 

pintor) van continuar amb altres obres, molt diverses de cares a millorar la 

imatge del municipi, com pot ser el tema de les zones enjardinades o 

diverses actuacions fetes a les escoles públiques. La darrera acció de la 

brigada, que acaba aquest mes de juliol, serà el condicionament de la 

placeta on s’ha ubicat la marquesina per als estudiants que van a Torroella. 

“Tot han estat obres de manteniment i millores”, ha recordat l’alcalde.

A part dels quatre membres de la brigada, aquesta compta amb dues 

persones més, amb una tasca també molt determinada. Per un costat, hi ha 

una persona que es dedica  a mantenir net tots els espais públics del poble, 

carrers i places. I per l’altre costat, una auxiliar administrativa que es dedica 

a gestionar les moltes activitats que es fan al Centre Cívic.

La incorporació de les sis 

persones, per sis mesos, s’ha fet 

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.
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Els sis blocs de la Roqueta, amb 187 habitatges i 5 locals comercials, ha dit 

adéu definitiu al tradicional color blanc per acabar tenint color. En concret, 

a color ocre, si bé a la part de baixa és més pujat de to perquè sigui més 

sofert. Uns colors que van triar els mateixos veïns en una consulta popular 

que es va fer el desembre passat. El canvi de color, però, amaga una 

millora més substancial, la rehabilitació de totes 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 s’ha fet dins el camp 2 del projecte de Pla de Barris, cofinançat pel 

Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la 

Generalitat. L’actuació, amb un pressupost màxim de 282.665 euros 

suposarà pels propietaris una subvenció del 75% del total del cost.

I ara, l’Ajuntament ja està tramitant el projecte d’adequació de l’entorn de 

la Roqueta, que també forma part del Pla de Barris. El projecte, amb un 

pressupost de 135.000 euros, afecta el vial que ve de Torroella de Montgrí, 

conegut com el Camí Vell, el parc infantil i una gran zona d’aparcaments. 

“Una millora i reordenament que ajudarà a guarnir encara més el nucli de la 

Roqueta”, va assenyalar López.
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L’Ajuntament d’Ullà té a 

licitació la primera fase 

d e l  p r o j e c t e  d e  

p a v i m e n t a c i ó  i  

soterrament de serveis al 

nucli històric, dins del Pla 

de Barris del municipi, 

amb un pressupost de 

3 5 2 . 0 0 0  e u r o s .  E l  

projecte, que es dividirà 

en tres lots per optimitzar la seva execució i reduir el temps d’afectació als 

veïns, preveu canviar la pavimentació existent i millorar i soterrar diversos 

serveis públics. “Preveiem que les obres comencin al setembre perquè 

estiguin abans de les festes de Nadal”, va dir l’alcalde, Josep López, que va 

avançar que hi haurà una segona i darrera fase, que es preveu executar 

l’any vinent, per enllestir tot el nucli, que es farà amb els diners retornats de la 

primera fase, com també de les obres de la Roqueta, que serà d’un 75% 

global.

El primer lot, que afecta els carrers Major i de la Volta i les places de 

Catalunya i Espanya, té un preu de sortida de 116.941,62 euros. El segon lot, 

que afecta l’entorn de l’església parroquial, puja a 128.592,86 euros. I el 

tercer, que afecta especialment els carrers Muntanya i Sant Andreu, 

ascendeix a 107.794,64 euros. “Tres lots equivalents que es poden fer de 

manera simultània, reduint el temps i ampliant possibles sinergies en la seva 

execució”, va manifestar l’alcalde, que va convocar els veïns el 22 de juny a 

una reunió informativa. La reunió, que es va fer a la capella de Sant Andreu, 

va aplegar trenta persones.
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La millora consistirà en eliminar l’actual pavimentació d’aglomerat asfàltic. 

En el seu lloc es col·locarà, a la part central dels vials, un desguàs central de 

superfície per les aigües plujanes, com també llambordes a les voreres, que 

estaran a nivell de calçada, ja que els vials són molt irregulars, entre 3 i 6 

metres d’amplada. La resta del vial es farà amb formigó colorejat, si bé 

cada 5 metres es col·locaran llambordes, uns 20 centímetres, per permetre 

el pas subterrani dels serveis d’un costat a l’altre del carrer. “D’aquesta 

manera ens evitarem els nyaps”, va afirmar López.

Respecte als serveis públics, es canviarà el de sanejament que estigui 

malmès i tot el d’aigua potable. Al mateix temps, es prepararà tot per al 

soterrament dels serveis actualment aeris, com són els de llum i telefonia. En 

aquest punt, l’alcalde va recordar que l’any passat ja es va fer la millora de 

l’enllumenat públic del nucli històric, que va costar 35.000 euros. L’actuació 

va afectar 66 punts de llum, permetent un estalvi energètic i econòmic 

anual del 64%.



L’Ajuntament d’Ullà, amb 

el suport de l’Ajuntament 

de Torroella de Montgrí i 

la Diputació de Girona, 

ja han executat el 

projecte de millora del 

camí que va des de la 

rotonda de la C-31, 

d a v a n t  d e  l a  

Cooperativa, f ins al 

carrer de Figueres. El camí, fins ara de terra i molt malmès, va ser anivellat per 

l’Ajuntament d’Ullà, tot i que amb una aportació de 4.000 euros de Torroella, 

mentre que la Diputació ha assumit el tractament posterior d’asfaltatge 

amb una capa superficial adherida d’àrid, si bé Ullà n’ha assumit el cost del 

material, com la senyalització, amb un cost d’uns 5.000 euros. L’obra, sobre 

un tram de 350 metres, beneficia les dues poblacions, ja que millora la 

connexió i la mobilitat dels veïns dels dos municipis. “Beneficiarà els veïns 

d’Ullà, però també els de Torroella”, ha manifestat l’alcalde, Josep López, 

que ha recordat que es mantenen els dos sentits de circulació, com ja va 

deixar clar el darrer ple 

municipal per unanimitat, i 

que es col·locaran dos 

ressalts per evitar que els 

automobilistes corrin molt. Es 

recorda que la velocitat 

màxima per aquest vial és 

de 30.
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La intersecció de la carretera de Torroella a Verges (C-31) amb la GI-632, 

que va cap a Bellcaire, conegut popularment com “l’empalme”, ja 

funciona amb la nova configuració de giratori. Els treballs per reformar la 

cruïlla, que era una de les principals reivindicacions dels alcaldes de la zona 

i que afecta una mica el terme d’Ullà, es van iniciar a mitjans de maig, i en 

només unes setmanes ja han avançat prou perquè la rotonda provisional 

elimini un dels punts amb una sinistralitat més elevada en els darrers anys.

Les obres, adjudicades per 656.000 euros i amb un termini d’execució de 

cinc mesos, s’inclouen dins del marc del pla de millora a les carreteres del 

Baix Ter per als propers 3 anys, xifrat en uns 20 milions d’euros, de la 

Generalitat de Catalunya. Segons el projecte, es preveu que el giratori, que 

va ser la primera reivindicació del territori, disposi d’una calçada interior de 9 

metres d’amplada i dos carrils, tot i que de moment només se n’ha deixat un 

per reduir la velocitat de pas dels vehicles. També han esborrat el rastre dels 

antics carrils d’incorporació i sortida sobre el ferm de la C-31, per evitar 

confusions als conductors.
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G i m n a s t e s  d e  l ’ E s c o l a  

Gimnàstica Rítmica Ullà, que 

dirigeix l ’entrenadora i jutge 

estatal Esther Martínez, han 

part icipat aquest any, per 

p r i m e r a  v e g a d a ,  e n  u n  

campionat de l ’Estat espanyol, 

que s’ha fet aquesta primavera 

a Guadalajara. En concret, era 

l ’equip cadet, format per Paula 

Vi lavel la, Mír iam González, 

Martina Ferrer, Anna Viegas, 

Laia Planella i Martina León, que han participat a la Copa Base, 

aconseguint el lloc 24, essent el primer equip català.

El mateix conjunt cadet ha quedat, d’altra banda, recentment, 

campiones de Catalunya. Un primer podi que també ha aconseguit 

un altre equip, el conjunt cadet de nivell base. Al mateix temps, dues 

de les gimnastes han aconseguit imposar-se en l ’apartat individual. 

Així, Martina León Quero ha quedat 

primera en la categoria infantil, i Judit 

Frigola ha aconseguit la mateixa 

posició en la categoria benjamí. Uns 

premis fruit de molt de treball i esforç 

d’aquesta escola, que, en nou anys, 

s ’ha consolidat com un referent 

d’aquesta modalitat esportiva a nivell 

català.
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Tot a punt per començar la festa major? Com marca la tradició, la festa, 

dedicada a Santa Magdalena, comença divendres, a les 22 hores, amb el 

tritlleig de campanyes i, seguidament, el pregó de la festa major des de dalt 

el balcó de l’Ajuntament. Com sempre, el pregoner no se sabrà fins al 

mateix moment.  El primer dia festiu es clourà amb una audició de 

sardanes amb els Rossinyolets.

El dissabte és el dia fort. I aquest any esperat, ja que a la nit actuarà 

l’orquestra Di-versiones, que és actualment una de les formacions més 

desitjades del panorama musical de la demarcació de Girona. El conjunt 

calongí oferirà un repertori d’himnes dels anys 60, 70 i 80 amb pinzellades 

de cançons de ràdio fórmula amb tocs friquis. Un espectacle musical! El 

concert, que és gratuït, tindrà lloc a les 23,30 a la sala polivalent. Com a 

teloners actuarà el grup local Efecto Rumba.

El mateix dissabte hi haurà, abans, el campionat local de petanca social al 

camp de futbol, a les 15 hores, i l’espectacle infantil amb Jordi Tonietti i festa 

de l’escuma, a la Roqueta, a les 16,30 hores.

I diumenge, per arrodonir la festivitat, hi haurà, a les 12 hores, l’ofici solemne i 

sardanes a la plaça Catalunya amb la cobla Osona. I a la tarda, a les 19 

hores, per tancar, concert i ball amb el conjunt Boogie Woogie.
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Un cop passat l’estiu, amb les seves 

respectives festes locals, la de Santa 

Magdalena  i de la Verge de la Fossa, 

arribarà la Fira de la Poma, que és, 

actualment, el principal esdeveniment 

de projecció del municipi fora. La Fira 

de la Poma, que arribarà a la XII edició, 

es farà a mitjans d’octubre. La Fira, 

amb una gran oferta d’activitats molt 

diversa i per a totes les edats, destaca, sobretot, per la venda de pomes, 

que, no oblidem, és la principal fruita que es conrea al municipi. L’any passat, 

amb un nou sistema d’adquisició, es van vendre més de 5.000 quilos, ja 

fossin Golden, Royal, Red o Gran Smith.

Dins la Fira no es pot oblidar les parades de coques en benefici de l’AMPA de 

l’escola Puig Rodó, les exhibicions de les gimnastes locals o la rua amb els 

capgrossos del poble. Els quatre capgrossos, que tenen més de 30 anys, es 

van poder restaurar gràcies a la recapta aconseguida amb la venda de 

postres i plats elaborats.
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La Festa de la Vellesa 

d’Ullà, que arribava a 

la XXVI edició, es va 

fer el passat 27 de 

m a i g  p a s s a t .  

L’homenatge a la 

g e n t  g r a n  d e l  

municipi que tinguin 

70 o més anys, que 

organitza l’àrea de 

Serveis Socials, va 

començar a les 12 

de l  m igd ia  amb 

l’ofici solemne, que 

va comptar amb la 

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

interpretar mitja audició amb tres sardanes. Paral·lelament a l’audició, 

es va poder visitar la mostra de manualitats de la gent gran a la sala 

d’actes de Sant Andreu. En acabar les sardanes, va haver-hi el dinar 

popular  a la  

sala polivalent. 

Al final del dinar 

v a  h a v e r - h i  

concert i ball, 

que enguany va 

anar a càrrec 

del grup Què 

Tal.
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Ullà es va convertir la nit del dissabte 30 de juny a l’1 de juliol en la capital del 

punk rock de les comarques gironines. El municipi va acollir el Golden Rock, a 

iniciativa d’una colla de joves amb el suport de l’Ajuntament. El festival 

alternatiu, únic a la comarca del Baix Empordà, va comptar amb 

reconeguts caps de cartell, com el grup valencià Los de Marras o Josetxu 

Piperrak i The Riber Rock Band. Els valencians, que tocaven per primera 

vegada a les comarques gironines en la seva carrera, van presentar el seu 

darrer treball, Reamanecer , però no van oblidar les cançons més mítiques 

com Revolviendo, Ruido, Sexo en la calle  o Hoy , un tema que tancà el 

concert de la forma més optimista cantant a la bellesa de la senzillesa de la 

vida de la classe obrera.

Per la seva banda, Josetxu Piperrak va repassar el llegat musical del seu grup 

original, Piperrak, acompanyat ara d'una nova formació de músics de la 

Ribera, The Riber Rock Band, amb qui l'any passat van treure el primer EP. No 

van faltar les imprescindibles Gora Sartaguda, ¡Basta Ya!, Kualkier día o Mi 

primer amor. 
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Quatre formacions gironines van 

completar el cartell del festival. La nit 

va començar amb les actuacions dels 

torroellencs Trastokaos, els Amics del 

Diner Negre, un grup d'Ullà, i Milicians, 

una banda garrotxina amb un directe 

molt potent. Ja amb la llum del sol, la 

primera edició va acabar al so de La 

Polla Records amb el grup tribut de la 

Bisbal d'Empordà, Apollardaos.

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, els organitzadors van programat 

a l t r e s  ac t i v i t a t s :  un  

concert a càrrec dels 

j o ves  e s tud ian t s  de  

l’escola de música del 

municipi, i una botifarrada 

p o p u l a r  a l  p a v e l l ó  

polivalent, i on va actuar 

el grup rumbero local 

Efecto Rumba. A més, 

l’esplanada de davant el 

pavelló, que queda a sota la zona dels concerts, es va destinar a zona 

d’acampada. 



Ullà 20/21/22 de juliol 2018

20 divendres

21 dissabte

22 diumenge

22h Tritlleig de campanes i PREGÓ DE FESTA MAJOR 
      amb audició de sardanes amb els Rossinyolets

15h CAMPIONAT LOCAL DE PETANCA al camp de fútbol

16:30h Festa infantil amb JORDI DONIETTI i  festade 
            l’escuma a la Roqueta

23:30h Concert gratuït
            EFECTO RUMBA i                          a la Sala Polivalent

12h Ofici solemne i sardanes amb la Cobla Osona a   7
       la plaça de Catalunya.

19h Concert i Ball amb l’orquestra BOOGIE WOOGIE

FESTA MAJORFESTA MAJOR

vine a la festa !!!

Ajuntament
d’Ullà
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