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Escriuen els grups municipals:
UPM · Unitat i Progrés Municipal
Esquerra Republicana de Catalunya
Junts per Catalunya
CUP Torroella
Compromís amb Torroella i l’Estartit
L’EST · L’Estartit Som Tots
Ciutadans

UPM · UNITAT I PROGRÉS MUNICIPAL
ESPERANÇA PER A UN ANY NOU
Deixem enrere un 2020 que pel nostre municipi i pels nostres
ciutadans ha estat un dels més complicats. Als efectes del
devastador temporal Glòria que ens van deixar més de quatre
milions d'euros en danys, s'hi va afegir un segon temporal per Sant
Jordi, ja en plena pandèmia de la COVID-19 de la qual encara
n'estem patint les conseqüències i que, a banda dels riscos
sanitaris, ha comportat una forta crisi econòmica i social.Aquesta
situació ha dificultat extraordinàriament la gestió municipal. S'han
hagut de modificar molts plans i s'han hagut de buscar fórmules
per intentar pal·liar el dany que la pandèmia ha provocat, sense
aturar la gestió diària.
S'han prioritzat les ajudes socials i la revitalització de la promoció
turística i comercial. Érem conscients que havíem d'aprofitar l'estiu
per recuperar un turisme, aquest any, bàsicament del mercat
català i espanyol i que ens han permès salvar parcialment una
temporada extraordinàriament difícil pel sector de l'hostaleria i la
restauració. Però també complicada pel sector comercial i pels
negocis no essencials que van haver d'estar tancats durant molts
mesos.Per això també s'han allargat els períodes de pagament i
s'han rebaixat els tributs d'ocupació de via pública i el
d'escombraries industrials.

deixem enrere un any molt dolent en tots els sentits i afrontem un
2021 amb l'esperança que puguem anar recuperant la normalitat.
Confiem que es pugui frenar finalment la pandèmia i que la
recuperació de la mobilitat entre països ens permeti tenir una llarga
i excel·lent temporada turística. Aquesta recuperació econòmica
ens permetrà millorar en tots els aspectes.
Afrontem un any amb optimisme i prudència conscients que la crisi
no es resoldrà d'un dia per altre, però disposats a mantenir
mesures extraordinàries el temps que faci falta per ajudar tothom a
superar-la. Els importants projectes de millora de l'Estartit i
Torroella ens permetran oferir una destinació atractiva del municipi
per a gaudi dels visitants, però sobretot per la gent que hi viu. La
subvenció de 3,6 milions d'euros del pla de sostenibilitat que ha
rebut l'Ajuntament per part de l'Estat i la Generalitat seran
fonamentals per aconseguir-ho. Recuperarem l'activitat social,
que ens permet tenir un municipi viu com ha estat sempre.
Som un municipi amb molta capacitat i estem ben posicionats per
tornar a ser referent turístic i cultural. Tenim un bon equip de govern
i des d'UPM estem orgullosos de com el nostre alcalde i regidors
han treballar davant una situació de gran complexitat i difícil de
gestionar, però que Torroella i l'Estartit l'han de fer servir per agafar
un fort impuls.

La segona onada del coronavirus ha tornat a frenar la recuperació
econòmica. La supressió de l'Aplec de Santa Caterina o de la Fira
de Sant Andreu són decisions difícils d'adoptar però han estat
inevitables davant una urgència sanitària de primera magnitud.Ara

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
EL PRINCIPI DEL FINAL
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Estem a les acaballes del 2020, un any frenètic, amb molts
entrebancs que en d’altres ocasions hauríem recordat per la seva
gravetat, però que la crisi de la Covid-19 els fa esdevenir invisibles,
quasi irrellevants.

permetrà invertir més de tres milions d’euros per a la millora de
l’oferta turística, internament hem canviat formes de treball a
l’Ajuntament, modernitzant-les i fent-les més àgils, també estem
portant a terme una important revisió dels serveis de neteja i
recollida de residus que estem convençuts milloraran de forma
substancial.

Fixem la mirada en ara fa un any quan escrivia com volíem afrontar
aquesta legislatura i pensàvem a millorar serveis, modernitzar
formes de treball de l’Ajuntament i engegar projectes que portàvem
al cap de forma ràpida i decidida. La crisi sanitària ha trasbalsat els
tempos, les possibilitats i les formes d’execució a l’Ajuntament,
com també ha passat a les empreses i llars del municipi. El que no
ha esborrat és la ferma decisió de treballar per la millora de la vida
dels nostres convilatans.

Certament, tot això que ara exposàvem no ho hem pogut fer al ritme
que hauríem volgut, us demanem una mica de comprensió i
paciència, ja que hem hagut d’atendre necessitats urgents i
sobrevingudes. Primer de tot, reforçar serveis socials per
l’augment de les necessitats, repensar l’oferta turística d’aquesta
temporada, refer la potabilitzadora, camins i platges arrasats pel
Gloria i repensar constantment els serveis i el pressupost davant
d’una situació de gran incertesa.

Al llarg d’aquest any, amb l’impacte dels temporals i la pandèmia,
ha calgut posar l’Ajuntament al servei d’allò primordial, l’atenció a
les persones més vulnerables, la reconstrucció d’allò que s’havia
fet malbé i la promoció del territori per tal de minimitzar l’impacte de
la crisi.

Encara no s’ha acabat, però estem convençuts que aviat enfilarem
allò que podem definir com el principi del final. Estem decidits a
sortir d’aquesta crisi més forts com a comunitat, la prioritat ha de ser
no deixar ningú enrere i cuidar dels més vulnerables.

En un any de tantes dificultats volem destacar com l’equip de
govern ha estat capaç de prioritzar i fer front a totes les dificultats
que abans esmentava i, alhora, no perdre el dia a dia a projectes
que crèiem bàsics per a la ciutadania. Hem avançat en el disseny de
camins segurs a les escoles, tirem endavant la creació d’un espai
per a joves, s’ha redactat el projecte de reparació del carrer Fàtima i
s’ha pogut dotar econòmicament, s’ha obtingut una subvenció que

Per acabar, un record molt especial per a la Dolors Bassa i la seva
família, mentre escrivim aquestes línies estem amb el cor encongit
pendents que l’arbitrarietat de la justícia espanyola li retiri o no el
tercer grau. La crisi no atura la repressió política que pateix el nostre
país i per això, un cop més, no podem acabar d’altra manera:
“Llibertat Dolors, llibertat presos polítics.”

JUNTS PER CATALUNYA
QUIN ÉS EL REPTE?
Ens agrada ser positius, mirar endavant i proposar solucions als
reptes d’avui per millorar la vida dels nostres convilatans. Per això
som a l’Ajuntament i per això ens hi vam presentar. I malgrat no ser a
l’equip de govern, procurem fer una oposició constructiva,
proactiva, crítica quan convé, però amb la mirada posada en l’interès
dels nostres veïns.
Al cap de pocs dies d’haver-se decretat el primer confinament arran
de la Covid-19 i de veure la situació de persones i comerços, vam
proposar una bateria de propostes d’abast municipal que es podien
posar en marxa de manera immediata per ajudar a pal·liar la situació
provocada. Les podeu llegir a la nostra web. En repetides ocasions
hem volgut fer veure a l’equip de govern que hi havia opcions per
ajudar persones, comerços i empreses que altres municipis estaven
aplicant i nosaltres no.
La falta de reacció dels regidors d’UPM i d’ERC ha fet variar la
percepció que tenim de l’equip de govern. Primer vam pensar que
era un govern tenallat per la por i per la falta de capacitat de reacció.
Després hem constatat amb preocupació que ha passat de ser un
govern apàtic i immòbil a ser un govern sense ànima, sense empatia
ni sensibilitat. I un govern que no està prenent les mesures que
podria prendre per protegir les persones, els comerços i els negocis
turístics no és un govern, és una mala gestoria. Ara necessitem
actuacions immediates per afrontar la sortida a la crisi que estem
patint. I qui les pot implementar, no ho fa.

Ja ho vam dir en parlar del pressupost 2021. L’equip de govern va
presentar un pressupost que allà on deia per què havia de servir no
esmentava ni de passada la situació creada per la Covid-19. Des de
JuntsxCat considerem que l’any 2021 no és un any qualsevol i que
calen uns pressupostos per pal·liar la crisi de la Covid-19 i que ajudin
en la recuperació de les famílies i de les empreses. El seu pressupost
no ho fa. Ni el seu pressupost ni les seves ordenances fiscals
previstes per al 2021.
I amb això tornem a la pregunta inicial. Quin és el repte? UPM i ERC
tenen la responsabilitat de governar per, entre d’altres coses,
gestionar els interessos dels vilatans. I ara mateix, en aquest
aspecte, el marge de millora és molt considerable. No han enllestit
encara el conveni de l’EMD de l’Estartit, un any de retard. Amb la
concessió de Sorea, que es va acabar el juny passat, ni tan sols
s’han molestat a saber si el municipi hi guanyaria municipalitzant el
servei: fa mesos que esperem un “famós” estudi encarregat. A
l’escola de l’Estartit han preferit defensar els interessos d’un
particular en detriment dels de l’escola. A Torroella han decidit
expropiar un gran aparcament amb part dels euros previstos a
ingressar per la sentència de l’incendi al Montgrí del 2004. I
continuem amb una àrea de Medi Ambient desmantellada en un
municipi que té un Parc Natural infradotat i que viu del turisme que ve
a gaudir del nostre patrimoni natural i cultural.
I el repte, el tenen sobre la taula?

CUP TORROELLA
Després d'anys d'assemblees, accions i debats, era l'any 2015 quan
aconseguíem entrar a l'Ajuntament. Havent fet una llista plena de
novells en la política, però amb més il·lusió que cap altre abans.
Joves, sí. Però decidits i valents! Des de llavors, hem après a marxes
forçades com funciona l'Ajuntament. Pressupostos, ordenances,
normativa en general. Un bany de realitat que a estones, ens supera.
Però mai hem desistit.
La CUP sempre hi ha estat, fent feina de formigueta, sovint invisible,
però deixant marca. Ha estat gràcies a la CUP que es va aconseguir
el Pla Director de l'Aigua. Fruit de les negociacions de pressupostos
de l'any 2017. Amb aquest Pla Director, es podrà treballar actualment
per poder decidir què s'ha de fer amb el servei d'aigües municipal.
Però això, pel que sembla, serà únicament decisió del govern de
torn. Ni ens consulten, ni ens tenen en compte. Ni a nosaltres, ni a
ningú. Quan vam decidir presentar-nos, va ser perquè estàvem en
desacord amb moltes de mesures i accions dels governs
d'aleshores. I el que volíem era canviar-ho tot. Teníem la possibilitat
de veure, dir i participar. Ens vam trobar amb un equip de govern que,
si certament no era del nostre gust, si que ens permetia dir, fer i
participar.
L'any 2019 ens vam trobar amb les noves eleccions. Les segons per
a l'Assemblea Local de la CUP. I després d'una campanya dura, i
batallant amb l'entrada de l'extrema dreta espanyolista al terreny de
joc, els resultats ens van portar a ser 4a força municipal, mantenint
els 2 regidors.

L'escenari no ens era propici, però tampoc terrible. La força
guanyadora, UPM, en feia prou amb el suport d'ERC per poder
aconseguir el govern municipal. Al cap i a la fi, semblava una coalició
d'esquerres i com a grup d'esquerres que som, tampoc ens vam
lamentar massa.

L'actual govern, format per UPM+ERC, ens ha menystingut d'una
manera que ha acabat resultant ofensiva. El fet de tenir una majoria
mai havia suposat un obstacle per a poder negociar propostes.
Ens agradaria saber per què i sobretot en temps de pandèmia.
Perquè un govern decideix tirar pel dret sense ni tan sols donar
oportunitat als altres grups municipals de participar de la solució.
Aquest any 2020, amb la crisi de la COVID-19 a sobre, quan se
suposa que entre tots hauríem de trobar solucions, ens hem trobat
amb un govern que no ha comptat amb ningú per a res. I ens xoca.
Entenem la política com a una eina de treball col·lectiva i ens trobem
que els actuals gestors municipals la fan servir com a una eina
mancada de participació i amb interessos partidistes i personals.
Volem un govern actiu, participatiu i dinàmic. I a dia d'avui, fins i tot
dubtem de tenir govern.

COMPROMÍS AMB TORROELLA I L’ESTARTIT
PLEGATS PODREM RECUPERAR LA IL·LUSIÓ, L'ESTABILITAT I
L’ALEGRIA AL NOSTRE MUNICIPI!!!
L’any 2020 serà recordat i passarà a la història per tenir a l’Ajuntament
i a l’EMD els pitjors governs municipals. Tothom és conscient de les
dificultats que hem patit, com poden ser dos grans temporals i la greu
crisi de la Covid-19. Però això no pot ser excusa de seguir gestionant
l’Ajuntament i l’EMD com si res hagués o estigués passant.
UPM i ERC a l’Ajuntament i UPM i JUNTS a l’EMD viuen a esquena de
la realitat. Les famílies pateixen tenint un dels seus membres o tots els
membres de la unitat familiar en ERTOs; els autònoms patint les
conseqüències de no poder desenvolupar la seva feina amb total
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A dia d'avui, més d'un any després d'aquestes eleccions i de la
constitució d'aquest govern, sí que ho lamentem. Amb totes les
lletres i amb tota la vergonya. Fins avui, fos qui fos que manés,
sempre hem participat, mínimament, dels pressupostos. I insistim,
fos qui fos. Fins ara.

normalitat; els comerços tancant persianes i no tornant-les a obrir;
hotels, apartaments, càmpings, turisme rural, bars, restaurants i tots
els negocis que bona part dels seus ingressos provenen de la gent
que ens pugui visitar, no han obert aquest estiu i qui ha tingut el valor
d’obrir, NO ha salvat la temporada.
En els moments de crisi és quan un ajuntament i una EMD han de
demostrar que estan a l’alçada de les circumstàncies i UPM-ERCJUNTS...NO hi estan!!!
El municipi i la seva gent els demana ajuda per sobreviure, sí, per
sobreviure. Quan caus en un pou o entres en un túnel on no veus la
llum al final, el que necessites és saber que tens els servidors públics,

Escriuen els grups municipals

ON VA AQUEST GOVERN?

Escriuen els grups municipals

l’Ajuntament i l’EMD, al teu costat i per al que necessitis. Doncs bé,
aquesta situació no és el que estem vivint. Mentre les famílies, els
autònoms i les pimes no poden fer front a hipoteques, no poden pagar
impostos i taxes, o no poden pagar els sous i salaris dels seus
treballadors i treballadores, l’Ajuntament es dedica a obligar a pagar
impostos i taxes fent moratòries estèrils, a ampliar el patrimoni
municipal comprant terrenys per valor aproximat d’1 milió d’euros o
fent inversions que ara el municipi no necessita i poden esperar per
quan la situació es normalitzi.
Aquest sistema i forma de governar, Compromís amb Torroella i
l’Estartit l'anomenem feudal. Un sistema on obligues a pagar la gent
de peu per mantenir el seu estatus o nivell econòmic dels que manen
o governen.

Pocs mesos després de la present legislatura,CambTE vam arribar
a la conclusió que teníem per davant una legislatura difícil i
complicada. Els governs actuals a l’Ajuntament i a l’EMD pensen
únicament i exclusiva en ells, i també pensen de manera partidista
de com aconseguir tornar a governar la propera legislatura 20232027. Han obviat el primer manament del servidor públic:
TREBALLAR PER AL I PEL POBLE. Nosaltres som així, coneixem la
realitat de Torroella de Montgrí i de l’Estartit, però sols no podrem fer
girar el rumb. Si aixequem la veu plegats i la fem sentir als quatre
vents, estem convençuts que “plegats podrem recuperar la il·lusió,
l'estabilitat i l’alegria al nostre municipi!!!”
Aprofitem aquesta oportunitat que ens brinda la revista per desitjar-vos
un bon Nadal i que l'any 2021 vingui carregat de solucions i esperança.

L’EST · L’ESTARTIT SOM TOTS
UN AJUNTAMENT INCAPAÇ D’AFRONTAR EL REPTE QUE TÉ AL
DAVANT
El nostre municipi té un clar motor econòmic. Encara hi ha qui no ho
vol admetre o qui no ho vol entendre, però el turisme dona feina a una
part molt important dels nostres veïns i veïnes. De forma directa o
indirecta, genera moltíssims llocs de treball. Un motor econòmic que
està passant per un moment molt delicat i necessita, ara més que
mai, un impuls de veritat.

pèrdua de llocs de treball) mitjançant reducció de taxes i d'impostos
més enllà de l'obligació que imposa la llei. Cal ser proactius en les
ajudes i també en la promoció. No podem restar aturats fent el de
sempre, és moment d’impulsar una destinació que està quedant
obsoleta.

El comerç s’apaga, la indústria no creix, l’Ajuntament no ajuda al
creixement ni a l’obertura de negocis perquè té unes tramitacions
complicades i llargues… Un cúmul de circumstàncies ja de per si
dolentes que s’han agreujat amb l’aparició de la Covid-19 i fan penjar
d’un fil moltes empreses i llocs de treball.

Però perquè li costa tant al nostre Ajuntament (i a la nostra EMD)
ajudar les empreses? Sembla que aquell que vol ajudar l’empresari
és sempre “el dolent de la pel·lícula”, el que no pensa en les
persones, sinó en els diners, però no són les persones les que
deixaran de tenir ingressos si les empreses no poden assumir el cost
del personal? No són les persones les que perdran la seva feina si les
empreses tanquen? Els restaurants si les famílies no tenen diners per
sortir i gaudir de l’oci? Fins i tot l’Ajuntament i l’EMD, que deixaran
d’ingressar impostos i taxes si aquests establiments tanquen.

Així doncs, l’Ajuntament ha optat per ampliar les partides de
promoció turística? No. Les ajudes directes a empreses? No. La
reducció de taxes i impostos més enllà de les obligacions establertes
per llei? No. Però les partides pressupostàries de l’Espai Ter (que
sumen més que la promoció turística i que tenen uns imports molt
alts) de ben segur que ens ajudaran a posar un plat a taula per a
tothom durant els propers mesos!!! O potser no?

Per poder afrontar el repte que representa aquesta crisi (que només
ha fet que començar) cal que l’Ajuntament es cregui que el turisme SÍ
és el motor de l’economia municipal. L’Espai Ter, un tercer pavelló, la
compra d’un aparcament per 650.000 euros o l’augment de personal
a la plantilla no són unes despeses assumibles en aquests moments,
i són alguns dels motius pels quals el nostre no està d'acord amb la
proposta de pressupost de l'equip de govern.

L’administració té una tasca vital en la promoció i l’ajuda de l’activitat
econòmica. És moment de crear ajuts directes a les famílies que ho
necessiten augmentant les ajudes socials, sí, però també evitant el
tancament d’establiments (la qual cosa suposaria, inevitablement, la

Calen accions a curt, mitjà i llarg termini, i l’Ajuntament té una plantilla
de tècnics capaç de plantejar-les, però cal dotar-les d’una bossa
pressupostària suficient per a aquest repte i fer partícip el sector per
conèixer de primera mà les necessitats reals.

CIUTADANS
ARA ENS TOCA RECONSTRUIR TORROELLA DE MONTGRÍ I
L’ESTARTIT!

Durant la pandèmia hem ajudat amb l’entrega de més de 16 palets
de llet i 1000 mascaretes.

Des de Ciutadans hem seguit treballant sense parar per a lluitar
contra la gran pandèmia que ens ha tocat viure i per a aconseguir
una política útil en el nostre municipi.

Venim de moments molt difícils, moltes famílies ho estan passant
molt malament, però el que hem d'aconseguir en aquesta segona
onada és estar a l’alçada i amb un govern que només mira per ell i
només creu en la seva ideologia política no podrem estar-ho.

Covid-19:
En moments difícils hem estat aquí.
Des del minut 0 hem sol·licitat a l'alcalde la realització d'una taula
rodona amb tots els portaveus per poder ajudar de manera conjunta
tota la ciutadania del municipi. La resposta ha estat sempre ‘No’. En
moments difícils el que necessita el nostre poble és unió i deixar les
ideologies de banda, perquè el que importa realment és reconstruir
el poble.
Ara, l'Ajuntament tenia l'oportunitat de crear un pla de reconstrucció
real per al 2021 amb l'aprovació dels nous pressupostos; uns
pressupostos no polititzats i pensats per a les famílies que tant el
necessiten, pensant en el bé comú, però el govern d’UPM i ERC, en
lloc de fer un pressupost enfocat a la reconstrucció del nostre poble i
tenint present els comerços, autònoms, l’hostaleria, la restauració…
ha copiat els pressupostos de l'any anterior amb petites variacions
insuficients per a poder fer front a la situació provocada per la Covid19 i reconstruir i ajudar realment les famílies. Les famílies necessiten
un pressupost que estigui adaptat a les seves necessitats i que
solucioni els seus problemes.
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Política útil:
Hem presentat una Proposta de resolució al Parlament de Catalunya
perquè l'ampliació de l’Escola Bressol de l’Estartit sigui una realitat.
Aquesta proposta vindrà acompanyada d'una partida pressupostària en els pressupostos generals de Catalunya de l’any 2022
perquè el cost per a Torroella sigui el mínim. La iniciativa va ser
aprovada per majoria absoluta, inclòs el suport d'ERC que, cal
recordar, aquí a Torroella de Montgrí va rebutjar la moció presentada
per l'oposició.
Ara estem treballant per presentar una altra proposta perquè
l'ampliació del CEIP Guillem de Montgrí sigui una realitat ben aviat i
que els nens i nenes de l'escola tinguin d'una vegada per sempre les
instal·lacions que es mereixen i puguin deixar d'estudiar en
barracons com si estiguessin en una llauna de sardines.
Des de Ciutadans fem política útil: treballem per a tu, per a la teva
família i per a tota la ciutadania.

