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salutació

L’Ajuntament ha decidit recuperar el Butlletí Informatiu d’Ullà (BIU)
amb la finalitat de ser el mitjà de comunicació local, de tot el que es
fa al municipi. Volem acostar a tots els cogots i cogotes, i d’aquesta
manera n’estiguin ben informats, dels projectes, millores i
actuacions. I, al mateix temps, d’acord amb els temps actuals, dotar
de transparència tota la gestió municipal.
La previsió del nou BIU és que sigui de caire trimestral, quatre números
a l’any, on es vagi informant de les obres, de les festes i totes les
activitats del municipi. A més, tots els temes, com la pròpia revista, es
podran consultar a la mateixa pàgina web municipal.
Desitgem que es BIU es converteixi en el diari d’Ullà i, al mateix temps,
en un petit arxiu de tot el que es va fent al llarg de tot el terme
municipi. Per això, restem oberts a qualsevol iniciativa particular per
millorar el butlletí número a número.
Aprofitant aquest número, voldríem desitjar a tots els veïns una bona
Festa Major, convidant-los a participar i gaudir dels actes
programats.
Butlletí Informatiu d’Ullà
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l’escola doble el nombre d’aules
L’escola Puig Rodó d’Ullà s’amplia, de cares al proper curs, el 20172018, amb un edifici prefabricat que comptarà amb 4 aules,
doblant les que té actualment el centre. El nou edifici, de 240m²,
donarà cobertura al creixement d’alumnes, que, per aquest nou
curs, superarà els 60
escolars, tant a nivell
d’infantil com de primària.
Inicialment, l’edifici es va
preveure ubicar-lo a la part
nord de l’antic camp de
futbol, però, al final, totes les
parts implicades van
acordar situar-lo a dins la finca de l’actual centre, ocupant una part
del pati de l’escola. A part de les 4 aules, el nou edifici també
comptarà amb dos lavabos i un passadís central d’accés a totes
elles.
L’Ajuntament ha assumit el cost del projecte, que ha rondat els 3.000
euros, a part de les obres de portar els serveis (aigua i llum). Per la seva
banda, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat es fa
càrrec del cost de l’edifici i de les obres per la seva instal·lació,
valorades en uns 28.000 euros.
Puig Rodó ha acabat aquest curs 2016-2017 amb 53 alumnes, 4
professores i una professora d’idiomes dos cops per setmana. Per al
proper curs, ja hi ha inscrits 62 alumnes. L’escola d’Ullà, juntament
amb les escoles El Rajaret de Bellcaire i La Branca d’Albons formen la
Zona Escolar Rural (ZER) Montgrí, que té per objectiu millorar la qualitat
educativa i optimitzar recursos.
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festa major de santa magdalena
Ullà celebra aquest cap de
setmana la seva festa major,
que està dedicada a Santa
Magdalena. La festa, com es
tradicional, s’iniciarà aquest
divendres amb un tritlleig de
campanes, a les 22 hores, per
seguidament, fer-se la lectura
del pregó des de la balconada de l’Ajuntament. Només se sap que
serà una veïna del poble. Seguidament hi haurà una audició de
sardanes a la mateixa plaça de l’Ajuntament amb la cobla Els
Rossinyolets. Durant l’acte hi haurà cava i galetes per a tothom.
La festa continuarà al llarg del cap de setmana, on destaquen les
actuacions musicals gratuïtes a la sala polivalent. Dissabte, a les
23,30 hores, actuarà l’orquestra Hotel Cochambre, que és una
banda de versions amb un toc teatral, i Efecto Rumba, com a
teloners. I diumenge, a partir de les set de la tarda, l’orquestra
Montecarlo oferirà un concert i, seguidament, el ball de fi de festa.
Dissabte, a més, s’ha programat , a les 15 hores, el campionat local
de petanca social al camp de futbol i, a les 17 hores, festa infantil
amb Fefe & Cia i festa de l’escuma a La Roqueta. I diumenge, a les
11 hores, a la sala polivalent, exhibició de les alumnes de l’escola de
gimnàstica rítmica del municipi, amb servei de bar a càrrec de
l’AMPA de l’escola Puig Rodó, i a les 12 hores, ofici solemne i,
seguidament, a la plaça de Catalunya, sardanes amb la cobla
Osona.
Butlletí Informatiu d’Ullà
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dos grans pàrquings per al casc antic
L’Ajuntament d’Ullà ha creat dos grans
aparcaments als afores del casc antic.
Un, executat per la brigada comarcal,
es troba al principi del carrer Major, que
és l’entrada principal al nucli. El
pàrquing, que va costar uns 20.000
euros, compte amb més de 50 places. La finca és privada, però
quan s’urbanitzi, el 70% passarà a ser zona verda pública. Mentre,
l’Ajuntament paga un lloguer de 2.000 euros anuals.
L’altre gran aparcament es troba en un costat de l’antic camp de
futbol, a l’entrada al nucli antic per la part de Dalt. Aquest pàrquing té
una capacitat semblant a l’anterior i ocupa l’espai més proper al
nucli antic i també dóna servei a la gent que va a les diverses
activitats que es fan a la Sala Polivalent, que es troba al costat mateix.
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una vorera entre els dos giratoris
L’Ajuntament d’Ullà ha fet pinya amb la resta de municipis del Baix Ter
al llarg del 2016 amb l’objectiu de millorar la seguretat a la xarxa
viària de tot aquest àmbit territorial entre l’Alt i el Baix Empordà. En
aquest sentit, entre les propostes d’Ullà, la principal ha estat demanar
una vorera al llarg de tota la trama urbana de la carretera de
Torroella de Montgrí a Verges, la C-31. La vorera cobriria el tram que
va des del giratori de l’entrada al carrer Major al giratori de davant el
polígon industrial. En aquests moments, s’ha fet el tram de vorera que
hi ha davant les parades d’autobús. Però hi ha trams molt perillosos
per als vianants, però també per als conductors i ciclistes, ja que el
voral presenta un gran desnivell.
Davant la pressió municipal, a principi del 2017, el conseller de
Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va anunciar la inversió de 20 milions
d’euros en un pla de millora de les carreteres del Baix Ter. I dins de les
actuacions, hi ha programada una inversió de 500.000 euros en
mesures de seguretat viària a les travesseres urbanes, entre les quals
es troba Ullà. Una de les prioritats de les actuacions viàries, a executar
en un termini de 4
anys, és la conversió
de l’enllaç de la
carretera C-31 d’Ullà
a Verges amb la
carretera GI-632 de
l’Escala en un giratori,
ja que hi ha molts
accidents.
Butlletí Informatiu d’Ullà
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rehabilitació entorn zona esportiva
La millora de l’entorn de la zona esportiva d’Ullà, on es troba la sala
polivalent, ha estat una de les prioritats del govern els darrers mesos.
L’actuació va ser adjudicada el novembre passat a l’empresa
Excavacions Peraferrer per 108.000 euros. Per cobrir el seu cost,
l’Ajuntament confia amb l’ajut de 90.000 euros de la Diputació, dins
del Pla únic d’Obres i Serveis, que es preveia per al nou Ajuntament al
Centre Cívic.
Entre les obres executades hi ha
la pavimentació de la zona
entre la sala i el camp de futbol,
la millora de l’espai de petanca,
sostre nou als vestidors, sostre
nou al magatzem de la sala,
porxos a les diferents sortides i
substitució de la tanca
perimetral del camp de futbol
Pla de Barris
El Pla de Barris es va executar entre els anys 2010 i 2014. Des de
llavors, davant la manca de pressupost per part de la Generalitat, el
projecte s’ha anat prorrogant. Primer fins al 2016, i ara fins al 2018.
L’actuació, amb accions socials i urbanístiques, tenia un període
d’execució de 6 anys i un pressupost de 2,9 milions d’euros, dels
quals, la major part, uns 2,2, havien de ser assumits directament per
la Generalitat.
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enllumenat més eficient
La millora de l’eficiència energètica és una prioritat que s’ha marcat
l’Ajuntament. Per això, ha iniciat un
canvi dels llums de l’enllumenat públic.
La primera actuació s’ha concretat en
canviar 16 dels 68 punts de llum que hi
ha al casc antic per tecnologia led. I al
llarg d’aquest, hi ha previst canviar la
resta.
D’altra banda, també s’ha creat una gestió intel·ligent dels llums del
Centre Cívic. El centre de control, que funciona amb sensors, permet
apagar els llums o avisa si una llum porta massa estona oberta.
Les actuacions s’emmarquen en del Pacte d’Alcaldes, que és el
principal moviment europeu en què participen les autoritats locals i
regionals que han assumit el compromís voluntari de millorar
l’eficiència energètica i utilitzar fonts d’energia renovable en els seus
territoris. El Pacte d’Alcaldes s’ha proposat superar l’objectiu de la Unió
Europea de reduir en un 20% les emissions de CO2 abans del 2020.
Mobiliari urbà
D’altra banda, a part de millora l’eficiència, també s’ha
mirat de millorar la imatge del municipi. Per això, s’han
col·locat una dotzena de papereres personalitzades
amb el nom i l’escut del municipi a diferents indrets. Les
papereres han tingut un cost de 2.660 euros.
Butlletí Informatiu d’Ullà
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obres amb brigades comarcals
La brigada municipal d’Ullà, que la formen dues persones, ha
comptat darrerament amb dos equips comarcals provinents del
projecte Baix Empordà Genera, que ha impulsat el Consell Comarcal
del Baix Empordà amb la Generalitat i el Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC). Cada membre de la brigada comarcal ha costat
a Ullà uns 250 euros mensuals, ja que el cost principal ha estat assumit
per la Generalitat.
El primer equip, que ha actuat entre el 2015 i 2016, estava format per
4 treballadors: dos paletes, un manobre i un pintor. L’equip ha repicat
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la paret exterior perimetral del cementiri; ha construït sis lavabos i un
magatzem en un dels antics vestidors del camp de futbol, i ha fet un
magatzem amb bar de nova construcció i dos lavabos a la sala
polivalent.
El segon equip, que ha actuat entre el 2016 i 2017, estava format per
un paleta, un manobre i un pintor. I han executat, entre d’altres obres,
les voreres al llarg de les dues parades d’autobús a la carretera;
l’aparcament de l’entrada del carrer Major; el pas de vianants elevat
entre el Centre Cívic i el Passeig de les Eres, i els murs laterals de la
travessera del Torrent que donen a la Sala Polivalent.

Butlletí Informatiu d’Ullà
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centre cívic actiu
El Centre Cívic, motor de la vida lúdica, cultural i social del municipi,
no deixa d’activar-se amb nous serveis de cares a poder donar-ne
encara més i millors als habitants d’Ullà. Darrerament, l’edifici, que fa
més de 1.300 metres quadrats, s’ha adequat per ubicar-hi l’Espai de
la Gent Gran, el Servei d’Acollida d’Immigrants o una aula de
música. El centre ja compte amb un bar i una delegació dels Serveis
Socials del Consell Comarcal del Baix Empordà, que dóna cobertura
al municipi i tres més.
L’Espai de la Gent Gran es va inaugurar el 24 de febrer del 2016. Des
de llavors, la gent gran del municipi compte amb un espai per poder
passar l’estona o divertir-se. Però, a més, s’ha creat el Servei Acollida
d’Immigrants, on s’imparteixen classes de coneixement de la
llengua catalana, del costumari del país, d’orientació laboral i del
coneixement del territori, entre d’altres. Però a més, s’ha condicionat
una aula per a música, insonoritzant-la. Però també compte amb
diverses sales polivalents on s'hi practica dansa, teatre, ioga o pilates.
President de la Diputació
El president de la Diputació de Girona, Pere Vila, acompanyat de
l’alcalde, Josep López, i membres de l’Ajuntament va visitar la
primavera de l’any passat l’equipament municipal, construït el 2009.
Abans, Vila va visitar l’Ajuntament, on també es van fer millores. La
visita es va emmarcar dins del programa de Territori de la Diputació
que busca conèixer la realitat de cada municipi de la mà dels
mateixos alcaldes.
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deixalleria mancomunada amb bellcaire
Els habitants d’Ullà compten
des de l’any passat amb una
deixalleria. Això ha estat
possible després del conveni
del govern ullanenc amb
l’Ajuntament de Bellcaire
d’Empordà per compartir la
seva infraestructura. Amb la
mediació del Consell
Comarcal del Baix Empordà, els dos ajuntaments han unificat el
servei de la deixalleria amb l’objectiu d’estalviar i, al mateix temps,
millorar-lo. El conveni té una durada de 8 anys i, posteriorment,
prorrogable anualment.
Fins ara, Ullà comptava amb una deixalleria mòbil un cop al mes i un
servei d’andròmines tres cops al mes, que eren totalment insuficients.
Ara, amb la deixalleria compartida, s’ha crear un sistema d’accés
personalitzat, per mitjà d’una targeta identificativa que es pot adquirir
a l’Ajuntament, evitant així els abocaments incontrolats. La instal·lació
compte amb un circuit tancat de televisió per controlar el bon ús de
les instal·lacions així com del compliment del reglament.
A la deixalleria, els particulars poden dur aquells residus domèstics
que poden causar danys al medi ambient o a les persones (piles,
fluorescents, tintes, residus elèctrics i electrònics, medicaments,
pintures, olis...) o aquells que són reciclables i no poden anar als
contenidors de paper, vidre i envasos que hi ha pel municipi.
Butlletí Informatiu d’Ullà

13

més atenció primària i social
El Centre Cívic
d’Ullà acull una
delegació dels
Serveis Socials
d ’ A t e n c i ó
Primària

del

C o n s e l l
Comarcal del
Baix Empordà
per donar suport
i gestió logística
als veïns d’Ullà,
com també als dels municipis veïns de Bellcaire d’Empordà i Albons.
Això ha estat possible després que els tres ajuntaments acordessin,
l’any passat, traspassar les seves competència municipals a
l’organisme supramunicipal. El conveni entre les quatre parts es
renova anualment.
D’acord amb el conveni signat, el Consell del Baix Empordà porta
programes finançats al 100% pel departament de Benestar Social i
Família de la Generalitat: de fisioteràpia i cessió d’ajudes tècniques
per a persones amb dependència, de promoció i implantació del
servei de teleassistència per a persones grans i del ple d’acollida i
integració d’immigrants.
Abans, Ullà tenia compartit l’esmentat servei amb l’Ajuntament de
Torroella de Montgrí.
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més d’un milió de pressupost

Per primera vegada en la seva història, l’Ajuntament d’Ullà compte
amb un pressupost que supera el milió d’euros. En concret, els
comptes municipals per al 2017 pugen a 1.234.000 euros. L’any
passat, el 2016, el pressupost municipal es va quedar a les portes de
superar aquesta barrera del milió d’euros.
I dins el pressupost, la partida d’inversions reals és de 172.000 euros.
La major part d’aquests diners, 110.000 euros, s’han destinat a les
obres de millora de l’entorn de la zona esportiva i lúdica. De la resta,
62.000 euros, la major part servirà per reformar l’antic camp de
futbol. En concret, es farà un camp més petit, de futbol 7. A la banda
del casc antic, s’acabarà d’assentar l’aparcament, i a l’altra bada,
es crearà un circuit de BTT. La resta de les inversions es destinaran a
obres de manteniment, com pot ser el desbrossament de camins i
rieres, especialment el rec Madral, l’adequació de jardins, la millora
de voreres...
Butlletí Informatiu d’Ullà
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parc de salut

El municipi d’Ullà compte, gràcies a Dipsalut de la Diputació de
Girona, amb un Parc Urbà de Salut. Aquest es troba ubicat al Passeig
de les Eres, davant el Centre Civic, per un doble motiu: és un espai
públic i es troba en una zona de pas de gent, ja que es troba prop de
diversos equipaments municipals.
El Parc de Salut aplega un conjunt d’aparells que conformen un
circuit dissenyat per realitzar exercici físic moderat. Els aparells han
estat dissenyats per experts per tal de garantir-ne la seguretat,
l’accessibilitat i la idoneïtat dels exercicis.
D’altra banda, i també amb Dipsalut,
l’Ajuntament continua amb el conveni de dos
desfibril·ladors públics al municipi. Un d’aquests
aparells es troba a la façana de ,l’Ajuntament. I
l’altre, al costat de l’entrada principal del Centre Cívic. Els
desfibril·ladors es troben al municipi des de l’any 2012.
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rutes saludables
Conjuntament amb el Parc de Salut,
Dipsalut ha creat uns itineraris
saludables que transcorren per dins el
nucli urbà i els seus entorns. Estan
senyalitzats de manera permanent
per facilitar la pràctica d’activitat física
moderada, principalment, l’acció de
caminar. Al Parc hi ha un plafó
d’informació general on es descriu la
xarxa i les seves característiques,
s’explica el funcionament de la senyalística i es donen
recomanacions per a la seva realització. Els itineraris enllacen per la
Roqueta i la zona agrícola amb la xarxa de Torroella de Montgrí.
Dins de la xarxa ullanenca, s’ha creat un itinerari curt, senyalitzat amb
color taronja, i un altre de mitjà, de color blau. L’itinerari curt fa 2.200 m
i passa pel carrer de Dalt, zona de camps, Camí Can Junqué, Casc
Antic, carrer J Maragall, carrer del Torrent i Passeig de les Eres. L’itinerari
mitjà, per la seva banda, fa 4.200 m, i també passa pel Camí de Dalt
per anar a buscar el Camí de Bellcaire, passant per una zona de
camps. Després torna cap al casc antic, entrant per la Travessera de
la Font i torna a enllaçar amb el darrer tram de l’itinerari curt fins al
Parc.
Dipsalut va apostar pel model en xarxa, no pas itineraris inconnexos,
perquè dóna gran autonomia a l’usuari per crear nous recorreguts
segons les seves necessitats. Atenent a la seva capacitat física, als
desplaçaments del dia a dia o a altres criteris, l’usuari pot triar l’itinerari
que més li convingui.
Butlletí Informatiu d’Ullà
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poma i ullà , junts

Si Nova York és coneguda amb el sobrenom de Big Apple (Gran
Poma), Ullà s’ha consolidat com un dels principals centres de poma
a Girona amb la iniciativa de la fira temàtica dedicada a aquesta
fruita, a la qual s’ha afegit altra fruita dolça, com la pera. La Fira de la
Poma, que sempre es fa el mes d’octubre, arriba enguany a la
onzena edició.
Al llarg d’aquests deu anys, Ullà ha vist com la Fira ha anat creixent i
consolidant-se com un dels principals esdeveniments del municipi. I
tot a una iniciativa de l’Ajuntament i cooperatives productores de
fruita dolça de promoure el món de la poma, que és la principal
fruita que es conrea al municipi. A més, segons recordava l’alcalde
Josep López, amb aquesta fira també es vol homenatjar el món de
la pagesia.
Però, a part de promoure el municipi, la Fira, amb la venda de postres
i plats elaborats, ha permès, ja des del segon any, recaptar diners
que han servit per poder restaurar els quatre capgrossos del municipi
que tenien més de 30 anys i que ara s’exhibeixen durant la mostra.
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Mossèn Vicenç Fiol , en el record
El 16 d’agost vinent farà dos anys de la
mort de mossèn Vicenç Fiol, que va ser
rector de la parròquia d’Ullà durant 32
anys, entre els anys 1978 i 2010. Els
darrers anys, i fins a jubilar-se, el 2013,
també va cobrir Albons, Bellcaire i la
Tallada. En jubilar-se, Fiol va anar a viure
a la residència sacerdotal Bisbe Sivilla
de Girona. Va dedicar tota la seva vida
als més pobres i desvalguts. Va ser un
dels confundadors del Fòrum Joan
Alsina i va participar amb Justícia i Pau i
l ’associació Àkan, entre altres
col·lectius.
Nat a la Jonquera el 1938, en morir, els
veïns d’Ullà i pobles veïns van demanar
a l’Ajuntament un reconeixement a la
figura del rector dedicant-li un espai
públic. L’Ajuntament, després de parlarne amb la família, van consensuar
dedicar-li una placa al Centre Cívic en
el seu honor i memòria. La inauguració
de la plaça es va fer el 7 de febrer de
l’any passat, amb la presència de
l’alcalde, familiars i molts veïns.
Butlletí Informatiu d’Ullà
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