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EL BUtlletí
d’Ultramort



Benvolguts veïns i benvolgudes veïnes,

Us enviem aquesta informació municipal juntament 
amb els millors desitjos de salut per a tots i de superació 
dels moments difícils que estem passant.

La idea era fer una reunió veïnal per tal de tenir un 
intercanvi d’opinions i comentar-vos l’activitat municipal 
d’aquest 2020.

No ha estat possible trobar-nos tots plegats, així que us fem 
un resum d’actuacions municipals i previsions immediates.

M. Gràcia Serrats i Paretas
Alcaldessa
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OBRES I MILLORES

Arranjament carrer Unió

Aparcament 

El carrer Unió, en el tram empedrat, presenta 
un deteriorament i un desgast important, 
dificultant el pas de vianants. Per resoldre 
aquest problema l’Ajuntament ha optat per 

En urbanitzar i ordenar la Plaça de la Cons·
titució es va primar l’espai de vianants sobre 
l’espai per als vehicles, això va ocasionar una 
reducció de les zones d’aparcament. L’Ajunta·
ment, conscient d’aquest problema, ha habi·
litat un nou aparcament d’unes trenta places 
a la part posterior del Consistori.

Les obres d’adequació han consistit a obrir 
un carrer d’accés de 100 metres de longitud 
i un aparcament rectangular de dimensions 
20x30 mestres. Els paviments del camí d’accés 
i l’aparcament s’han realitzat amb subbase 
granular compactada. També s’han reperfilat i 
netejat les cunetes.

Alhora, està previst posar l’enllumenat i arbrat 
a la zona d’aparcament i reposar els dos pals 
i fanals de l’enllumenat públic malmesos del 
carrer Canigó i la plantació d’arbres per pro·
tegir el Centre Cívic del sol, amb subvencions 
de la Diputació de Girona. 

formar una vorera a un lateral amb peces de 
llosa romana similars a les que s’han col·locat 
en diferents indrets del poble. La vorera s’ha 
executat al mateix nivell que l’empedrat per no 

informació municipal

afectar l’ample del carrer i s’hi ha col·
locat una canonada d’aigua potable. 

També s’ha aprofitat per reparar i 
substituir alguna de les pedres més 
malmeses. En aquest sentit, doncs, 
s’ha millorat l’accés, donat que forma 
part del nucli antic del poble i calia 
adaptar-lo per millorar la mobilitat. 
Cal recordar que aquest carrer està 
inclòs dins del circuit de visites guia·
des sobre espais medievals de l’Em·
pordà que es fa cada any programat 
pel Consell Comarcal.



4 EL BUTLLETÍ D’ULTRAMORT

informació municipal

Camí del Montori

A final del mes de gener d’aquest any 2020 
va tenir lloc el desafortunat temporal Glòria 
que va afectar Catalunya. Aquí, al nostre 

poble, va provocar diversos desperfectes, 
entre els quals hi ha el deteriorament del 
camí i les cunetes del Montori.

L’Ajuntament va dur a terme un projecte 
per recondicionar-lo. Entre les correccions 
que s’han realitzat hi ha el reomplert de les 
cunetes profundes i descarnades i la seva 
posterior pavimentació amb formigó aco·
lorit, formant una nova cuneta per conduir 
l’aigua i que, alhora, fos trepitjable per als 
vehicles, d’aquesta manera el camí guanya 
amplitud. També s’han reperfilat alguns late·
rals malmesos i el paviment s’ha anivellat 
col·locant una subbase granular estabilit·
zada i compactada.
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informació municipal

Diversos

Pla d’Obres i Serveis 

Carretera C-252

Nous projectes

S’han fet treballs de manteniment com repa·
rar diverses fuites d’aigua durant l’any, des·
brossar i reparar alguns camins del municipi, 
reparar reixes i tapes dels carrers, netejar el 
teulat i la façana de l’església, col·locar bara·

Hem concorregut al PUOISC (Pla Únic d’Obres i Ser·
veis de Catalunya) període 2020-2024. A la resolució 
definitiva ens han concedit: millora dels serveis de 
sanejament i aigua potable i pavimentació del carrer 
Raval i el seu entorn i millora dels serveis de saneja·
ment i aigua potable i pavimentació del carrer Major.

Després d’un temps de preocupar·se per la 
velocitat i soroll de la carretera C-252 al seu 
pas pel poble, alguns veïns i l’Ajuntament 
hem estat treballant per millorar diferents 
aspectes relacionats amb el trànsit d’aquesta 
carretera que passa pel nostre municipi. 

En aquest sentit, el passat dia 14 de desem·
bre es va fer una reunió amb un dels respon·
sables del Departament de Carreteres en què 
es van tractar els següents punts:

1. La conveniència de senyalitzar la carretera 
vella amb un límit de 30 km/h, i la col·loca·
ció d’esquenes d’ase per reduir la velocitat.

2. Ampliar la carretera vella en ambdós 
sentits de circulació permetent unir el tram 

A petició d’un grup de joves del 
poble s’està estudiant la possibili·
tat d’instal·lar algun element per la 
pràctica de l’skate. Alhora, també 
a petició d’un grup de veïns, es 
preveu fer una pista de petanca. 

de circumval·lació per descongestionar la 
circulació de dins del poble, evitant soroll i 
possibles accidents.  

3. Plantada de verd, plantes i arbres,  per 
tot el tram que es pugui, separant  la 
carretera vella de la nova, per vestir el 
poble de verd i fer de pantalla natural 
acústica. 

4. Tractament de la C-252 amb ferm fono 
reductor i limitació a 70 km/h. amb les 
corresponents senyalitzacions. 

5. Diferents actuacions a la C-252 per 
millorar l’entrada i sortida del municipi, en 
particular, a la part nord pel problema que 
representa la rotonda actual.

nes a l’escala del Centre Cívic i reparar alguns 
punts malmesos en el Vial de Circumval·la·
ció en el qual, passat festes, es faran diversos 
treballs d’asfaltatge. A més, s’ha participat en 
la reparació del pou de la mancomunitat.
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Llibre d’Ultramort

Aquest llibre, que porta com a títol “Ultramort. 
Petjades del passat i del present”, escrit per en 
Joan Carreres, té la intenció de donar a conèi·
xer la vida quotidiana d’Ultramort a les dèca·
des reculades del segle XX. Aquesta vida, amb 
els relleus generacionals i amb la transforma·
ció i l’evolució del poble, es pot dir que ha des·
aparegut i que tan sols queda en el record de 
la gent que la va viure en primera persona.

CULTURA I COMUNICACIÓ

Canal Telegram

Pàgina web

S’ha creat un canal informatiu a través de 
Telegram per anar informant els veïns i veïnes 
de diversos aspectes relacionats amb el nostre 
poble. Telegram, doncs, és l’App que fem 
servir des de l’Ajuntament d’Ultramort per 
emetre comunicats oficials i informació bene·
ficiosa per a la gent del poble. L’aplicació està 
enfocada a missatges instantanis i l’enviament 
de diversos arxius en massa. Es pot descarre·
gar en els vostres mòbils com qualsevol altra 
aplicació i un cop dins podeu adheriu-vos al 
grup del poble buscant canal oficial d’infor·
mació d’Ultramort. Si algú té alguna dificultat 
podeu contactar amb el regidor Sergi Oller i 
us assessorarà sobre aquest tema.

En diferents apartats de la seu electrònica 
de la pàgina web www.ultramort.cat hi ha 
unes dades que s’instal·len de forma manual 
com, per exemple, les notes informatives, 
les convocatòries dels plens (publicades des 
del dia 7/11/2016) i fins a l’últim Ple de data 
10/12/2020, els decrets i resolucions (publi·
cats des del 1r trimestre de 2017 i fins al 3r 
trimestre de 2020) i d’altres que s’incorporen 
de forma automàtica (actes de plens), atès 
que l’Ajuntament les envia a la Generalitat 
de Catalunya i al Ministerio de Política Terri·
torial y Función Pública.

Revista El Campanar

Aquest any la revista El Campanar no sortirà, 
donat que la subvenció s’ha dedicat a l’edi·
ció del llibre de recopilació de la història del 
nostre poble, que fa temps vam decidir editar.

D’aquesta gent, malauradament i per llei de 
vida, cada vegada en queda menys. I per això, 
abans que sigui massa tard i que aquesta 
memòria i aquests records s’hagin esvaït per 
sempre, hem volgut deixar-ho escrit i publicat 
en aquest llibre. 

La idea inicial era presentar-lo per la Festa de 
Santa Eulàlia, però a causa de les restriccions 
socials no hem pogut i, per tant, ho deixarem 
pendent per quan es puguin fer celebracions i 
ho considerem oportú entre tots.
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RECONEIXEMENT

També us volem fer saber que l’economia municipal s’ha vist afectada per la jubilació 
de la senyora Carme Bosch, havent de pagar a la Seguretat Social 70.000 euros, que 
s’ha començat a fer fraccionadament i que comporta una despesa de 14.000 euros 
anuals durant cinc anys.

Economia

Volem felicitar el ciclista veí i regidor d’Ultra·
mort, Sergi Oller, per la seva participació en la 
cursa de mountain bike per etapes la mítica 
Titan Desert 2020, on al final va quedar en la 
desena posició de la classificació general, de 
prop de tres-cents participants. 

La Titan Desert és una de les curses per 
etapes més dures del món, la duresa de la 
prova ve marcada per la llarga distància de 
les etapes i la navegació amb GPS. Aquest 
any s’ha celebrat al desert de Tabernas 
(Almería), l’únic desert d’Europa.

Sergi Oller amb el dorsal 11.
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TEMPORAL GLÒRIA
El temporal Glòria va castigar durament diversos llocs d’Europa i, 

entre ells, l’Empordà i, consegüentment, Ultramort. 

Fou, concretament, entre el 20 i 23 de gener, 
que el “Glòria” va causar múltiples destrosses i 
incidències com l’afectació de diversos rius com 
ara el Ter, que es va desbordar i que va provo·
car talls de carreteres, camps totalment anegats 
d’aigua, entre altres destrosses i anomalies.

Les pluges acumulades van tenir una mit·
jana d’entre 200 i 500 litres d’aigua per metre 
quadrat, segons l’indret, el que va suposar, 
també, la desaparició de la majoria de les 
platges del litoral empordanès.

Davant d’aquest “episodi extraordinari”, 
segons va comentar el llavors conseller d’In·
terior de la Generalitat de Catalunya Miquel 
Buch, es van haver d’activar de manera 
simultània els plans de protecció civil Inun·
cat, Ventcat i Neucat, fet que també va resul·
tar “molt excepcional”.

Els danys provocats pel temporal a la 
comarca del Baix Empordà es van esti-
mar en més de divuit milions d’euros. 

Recull fotogràfic del temporal Glòria a Ultramort
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temporal glòria
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temporal glòria
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COVID-19
Que la covid-19 no és una malaltia 
com qualsevol altra, ho hem 
constatat gairebé de seguida que 
se’n va començar a parlar. 

Tothom, hagi afectat o no a la salut, ha hagut 
de canviar els seus hàbits de vida, especial·
ment arran de la declaració de la pandèmia i els 
decrets de confinament emesos per la Genera·
litat de Catalunya i el Gobierno de España.

Si abans de l’inici del 2020 ens haguessin dit 
que viuríem una situació com la motivada per 
la covid-19, no ens ho hauríem cregut. El cau·
sant n’és un virus, amb el nom de SARS-CoV-2; 
covid és una denominació que correspon a un 
abreujament de l’anglès. El nom oficial de la 
malaltia, anunciat per l’OMS, és COVID-19 (de 
l’anglès coronavirus disease, i la xifra 19, per 
l’any en què va sorgir).

Són els animals els que solen patir malalties 
provocades per coronavirus, però en aquesta 
ocasió, el gènere humà n’ha estat l’afectat. 
Arran d’això ha fet que els governs de gran 
part del món hagin pres decisions, com ara el 
confinament de la població, el tancament de 
fronteres i la paralització de l’economia, per 
esmentar només les que han repercutit més 
sobre el conjunt de la població. 

La covid-19 a Ultramort

Ultramort no ha estat aliè a les mesures vigents 
per a tot Catalunya i la població ha complert 
amb allò (confinament, distància social, etc.) 
que se li demanava des de les institucions. 
Només els treballadors amb categoria d’es·
sencials (pagesos, treballadors del transport, 

alimentació, àrees sani·
tàries, etc.) han acudit 
a la feina, això sí, amb 
unes mesures de segure·
tat noves per a ells, mentre 
la resta de la població romania 
a casa esperant que passés l’onada. 

Durant tot aquest temps, Ultramort ha viscut 
moments de solidaritat i complicitat ben clars 
i exemplars. Els veïns i veïnes han complert 
aquelles mesures de seguretat que van pro·
posar les institucions. S’ha fet el confinament, 
entre altres mesures de seguretat sanitària.

En el cas de l’Ajuntament d’Ultramort es va fer 
l’adquisició i distribució de mascaretes que es 
van comprar i repartir casa per casa.

Un cas afegit i que cal ressaltar va ser una 
nova tempesta (els aiguats d’abril) i ara en 
plena pandèmia, confinament i estat d’alarma. 
Amb el record del “Glòria”, aquesta nova tem·
pesta va provocar de nou desbordaments de 
rius, carreteres tallades, esllavissades, caiguda 
d’arbres... I, a més a més, en el cas del nostre 
poble, altra vegada problemes amb el submi·
nistrament d’aigua apta per al consum humà 
a causa d’aquestes fortes pluges. En aquest 
sentit, l’Ajuntament va preveure la distribució 
d’aigua embotellada per a ús de boca entre 
tots els usuaris del servei d’abastament d’ai·
gua d’Ultramort, passant porta a porta. 

Una fita més a superar dins d’aquesta situació 
difícil que estem vivint i que al dia d’avui, malau·
radament, és encara persistent i duradora.

Carles B. Gorbs



L’Ajuntament d’Ultramort 
us desitja un Bon Nadal i un feliç 

i millor any nou
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