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Ajuntament
Tel. .............................................................................. 972 78 00 95
Fax .............................................................................. 972 78 02 38
Correu Secretaria........................................ ajuntament@latallada.cat
Correu Alcaldia (Josep Ferrer)........................... alcaldia@latallada.cat
Correu Serveis Socials (M. Dolors Guàrdia)............. social@latallada.cat
Correu Urbanisme (Jaume Riu)....................... urbanisme@latallada.cat
Correu Cultura (Elisabeth Cruz)............................ cultura@latallada.cat
Correu Turisme i comunicació (Toni Fernández).... turisme@latallada.cat
Pàgina web.............................................................. www.latallada.cat
Horaris de l’Ajuntament
Servei
Horari
Horari d’atenció al públic: de dilluns a dijous ................ de 9 a 13 h
dimarts .............................. de 17 a 19 h
Secretaria: dimarts .......................................................de 16 a 19 h
............................................................................. Tel. 972 78 00 95
Arquitecta ................................dimarts (cada 15 dies) de 10 a 13 h
Cal demanar hora al 972 78 00 95
Alcaldia(Josep Ferrer) ..................dilluns, dimecres i dijous d’11 a 13 h
.......................................................................i dimarts de 17 a 18 h
Benestar social, economia i hisenda (M. Dolors Guàrdia).............................
................................................................ dimarts de 17.30 a 18.30 h
Cultura i ensenyament(Elisabeth Cruz)...................dimarts de 17 a 18 h
Comunicació Turisme i Promoció econòmica (Antoni Fernández).........
..........................................................................dimarts de 16 a 17 h
Urbanisme i Serveis (Jaume Riu) .........................dimarts d’11 a 13 h
Salut
Consultoris
La Tallada (dijous de 16 a 19h).................................... 972 78 05 60
Verges (dll, dm, dj i dv de 9 a 13h)....................................................
Pediatria (dilluns de 9 a 13h)............................... 972 78 04 94
Jafre (dimecres de 9 a 13h).......................................... 972 76 82 25
CAP de Torroella........................................................... 972 76 11 01
Hospital de Palamós..................................................... 972 60 01 60
Hospital Josep Trueta.................................................... 972 94 02 00
Farmàcies
Verges......................................................................... 972 78 00 34
Bellcaire....................................................................... 972 78 84 71
Albons......................................................................... 972 76 51 06
Assistència social
La Tallada (dimarts. Hores convingudes)........................ 639 028 243
Tècniques de l’Àrea Social: Cinta Mitjana i Laura Planella Verges
(dimarts de 9 a 14h).................................................... 972 78 00 07
Consell Comarcal del Baix Empordà (Àrea Serveis Socials)..... 972 64 23 10
Transport Sociosanitari al Hospital de Palamós i al Cap de Torroella
Cal trucar prèviament a Creu Roja de Palafrugell............ 972 30 09 92
Comprar el tiquet a l’Ajuntament, la botiga o a l’Empordanet
Preu anada i tornada 10 euros
Servei no urgent d’ambulàncies.................................... 972 41 04 10

t e lè f o n s
Educació
Institut Escola F. Cambó i Batlle - Verges........................ 972 78 01 41
Llar d’Infants de Verges................................................ 972 78 05 82
IES Montgrí................................................................... 972 75 92 42
Altres serveis
Correus........................................... 674 19 74 33 de 10.30 a 10.45h
Parròquia.................................................Mn. Boadas - 609 87 30 72
.................................... Mn. Planellas - 649 53 89 65 i 972 78 02 45
..... Mn. Paracolls (Església de Canet) - 620 03 89 46 i 972 78 01 08
Local social Empordanet............................................... 972 78 03 02
Perruqueria........................................dimecres i divendres de 15 a 19h
Agrupació Jutjats de Pau de Verges............................... 972 78 00 07
RECOLLIDA DE DEIXALLES
SERSALL
Contenidors no selectius.........................................dilluns i divendres
Els contenidors es netegen un cop al mes i dos cops a l’estiu
HORARI DE LA DeixaLleria de La TalLada d’Empordà
Horari................................De l’1 d’Octubre al 31 de maig de 8 a 20h
De l’1 de Juny al 30 de Setembre de 8 a 21h
Cal recollir la tarja d’accès a l’Ajuntament
Consell Comarcal del Baix empordà
Deixalles selectives
Vidre...............................................................................................un cop al mes
Plàstic i paper.................................................................................. cada dimarts
Seguretat i emergències
Emergències en general.............................................................. 112
Transports
RENFE Informació......................................................... 902 24 02 02
SARFA Informació......................................................... 902 30 20 25
972 30 12 93
TAXI ............................................................................ 619 76 81 45
Proveïdors d’AIGUA GAS I ELECTRICITAT
FECSA - Endesa Avaries............................................... 902 53 65 36
AVARIES SUBMINISTRE AIGUA ........................................ 671 33 44 32
Universal Gas............................................................ 972 40 21 86
Emergències........................................................... 661 86 16 73
Gas BUTÀ..................................................................... 972 20 29 00
Repartiment els dimarts al matí.
És preferible realitzar comanda prèviament.
Xarxa Wimax (Internet)
Megatró .................................................................... 972 59 43 25
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ALCALDIA
Benvolguts veïns de la Tallada, Tor, Canet i Marenyà, els quatre
pobles que conformen el nostre municipi, la Tallada d’Empordà.
Quatre pobles amb identitats diferents que junts configuren un
municipi idoni per viure de manera, sana, lliure, tranquil·la i amb
bona oferta de lleure.
Aprofitem aquesta publicació per adreçar-nos a vosaltres, per
primer cop, des que ens vàreu donar el vostre suport a les passades eleccions municipals. Amb el lema amb el qual ens vàrem
presentar a aquestes eleccions com a candidatura independent
—«L’Ajuntament de les persones»— ens proposem portar a terme
una acció de govern que comença escoltant les necessitats i les
expectatives dels veïns. A partir d’aquestes, impulsarem amb força diferents projectes que s’organitzen en quatre àrees principals:
l’atenció a les persones; la planificació urbanística i mediambiental, incloent-hi la defensa i promoció del patrimoni cultural i el
suport proactiu per a les activitats més pròpies del nostre municipi,
com són l’agricultura i la ramaderia, sense oblidar-nos de la gestió
administrativa i econòmica.
Som un poble actiu i acollidor que valora el seu patrimoni, els seus
costums i l’entorn meravellós que l’envolta. Disposem dels avantatges de ser un poble rural, però amb les tecnologies que l’obren
al món.
Des de l’Ajuntament treballem per millorar el benestar de tots els
veïns del municipi i per això estem oberts a qualsevol suggeriment
o aportació que ens pugueu fer i que sigui una millora per a la nostra comunitat, i ens comprometem a estudiar-ne la conveniència
per dur-lo a terme. La participació dels veïns i veïnes ens serà vital
per fer possibles projectes que poden dinamitzar la vida econòmica i social del municipi.
Com a alcalde vull agrair-vos la bona disposició que en tot moment
heu mostrat i animar-vos a continuar treballant pel bé de tots.
Sense vosaltres la nostra tasca no té sentit.
Ben cordialment,
Josep Ferrer Vilavella
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Benvolguts veïns i veïnes,
Ara sí que és el moment d’acomiadar-me de vosaltres com a
alcaldessa. Ja fa uns dies que el nou ajuntament està constituït i, per tant, està treballant. He estat vuit anys al davant de
la gestió municipal, i us ben asseguro que el temps, com en
tot, m’ha passat volant. Com en totes les feines hi hagut moments difícils i complicats, amb gestions delicades, sobretot
al principi de la primera legislatura amb l’herència rebuda.
Hem necessitat valor i molta paciència, mà esquerra i serenitat per actuar de manera prudent i tan resolutiva com fos
possible. Em costa, ja, pensar en aquest passat; les persones
tenim la gran sort d’emprar la memòria selectiva, que ens
permet recordar els fets més plaents (que han sigut molts!);
tots sabeu les bones estones que hem passat junts.
Personalment, vull manifestar el meu agraïment a totes
les persones del poble que han afavorit i simplificat el treball de l’ajuntament col·laborant en la mesura de les seves
possibilitats en els esdeveniments i tasques municipals. Vull
agrair-vos la confiança que heu dipositat en nosaltres, per
haver fet un ajuntament popular, l’ajuntament de tots; per
haver vingut, telefonat o enviat un correu quan quelcom
no anava bé i calia resoldre-ho. Aquest gest tan simple és
una mostra de confiança: sabíeu que trobaríeu l’amabilitat
de la Raquel, que us atendria, o la bona disponibilitat de
qualsevol dels regidors o de jo mateixa. Gràcies, moltes gràcies, això és formar part d’un poble.
Vull agrair sincerament tot el treball que han fets els regidors: en Lluís Vilavella, que durant la primera legislatura va
estar sempre al peu del canó, i com a persona sàvia i experta va aportar la prudència que calia en aquell moment; en
Marc Resta, que ha estat sempre atent de la situació dels
camins i de qualsevol altre afer relacionat amb la pagesia; la
Maria Dolors Guàrdia, que ha atès amb delicadesa les persones grans i necessitades i ha vetllat per l’economia municipal
fent equilibris per arribar a final de mes, disposada a anar a
tocar la porta allà on fos per demanar ajuda econòmica; la
Daniela Israel Wilson, que ha organitzat amb responsabilitat els casals d’estiu, tota mena d’activitats juvenils i la fira
Eraquari que, gràcies a ella, ha pres consistència; en Josep
Ferrer, que ha estat sempre davant de qualsevol tema relacionat amb arquitectura, obres o qualsevol activitat municipal.
Agraeixo, també als dos regidors de CDC, la Isabel Juncosa
i en Genís Casademont, l’actitud positiva i de col·laboració
que han mostrat en tots els plens.
També, vull agrair molt sincerament a la Raquel Batlle i en
Pere Servià la feina feta durant aquests anys. La Raquel és
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una persona responsable i eficaç, capaç de tocar cent tecles
alhora, i en Pere és un secretari excel·lent que actua amb rectitud i serenitat i en el qual es pot confiar plenament, fet que
et dóna seguretat. A la Maria Frigola, l’arquitecta municipal,
que ens ha posat tots a ratlla a l’hora de donar una llicència
d’obres, tal com ha de ser. A en Lluís Serra, una gran persona,
discreta i treballadora, que amb una paciència de sant compleix les ordres d’un i de l’altre, havent de deixar una feina
a mig fer per socórrer qualsevol urgència que es presenti.
Un ajuntament és això: un tot, un grup de persones que prenen la responsabilitat de treballar per tal que el poble rutlli.
També, no vull deixar de mencionar totes les associacions i
comissions de persones que voluntàriament han dedicat part
del seu temps lliure a organitzar, a estar davant d’activitats,
perquè tots junts poguéssim gaudir d’unes estones agradables. Sense elles el poble aniria coix. Gràcies!
Al Casal de Tor que, des de fa anys, no deixa de banda la
cultura popular d’un poble que té identitat i lluita per conservar-la. Endavant, gent de Tor!
A l’Associació de Veïns de Canet, que com una gran família
celebra tot allò que se’ls presenta en un espai reduït al voltant d’una gran taula. Això és bonic!
A la gent de Marenyà que, a poc a poc, va aprenent a formar,
també, un poble capaç de sentir-se arrelat a aquesta terra
de sequer al peu d’una muntanya que lluita per repoblar-se.
A la gent de la Tallada, un poble arrelat entre els aspres i el
pla, amb un peu a cada banda que ha sabut mantenir la seva
identitat particular estenent els braços per arribar a un tot.
A l’associació Camatorta, punt clau per aglutinar diferents
comissions de treball ben diverses per cobrir les necessitats
culturals i de lleure del municipi. Moltes gràcies!
Personalment, ha estat per a mi una experiència gratificant
que m’ha permès estimar el meu municipi des l’aspre fins
al pla i arribar al riu, una zona meravellosa. Estimar la seva
gent, gentil i acollidora, que m’ha obert la porta de les seves
cases. Moltes gràcies!
Són tantes les coses que us podria dir que no cabrien en un
llibre, per això només us dic: deixo d’exercir com a alcaldessa,
però a casa meva trobareu sempre la porta oberta per qualsevol necessitat, perquè continuo essent una veïna disposada
a col·laborar amb el que calgui.
Molt cordialment,

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

Roser Bagué Paretas
La Tallada, 20 de juliol de 2015
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L’ a j u n ta m e n t d e l e s p e r s o n e s

Un nou equip de govern
per a una nova etapa
El passat dia 24 de maig ens vàreu donar la vostra confiança a les urnes per poder configurar
un nou equip de govern municipal. Un equip que combina l’experiència en la gestió municipal
—amb la presència de l’alcalde, Josep Ferrer, i de la primera tinent d’alcalde, Maria Dolors
Guàrdia— amb les noves incorporacions al govern local de Jaume Riu, Elisabeth Lozano i Toni
Fernández Sandoval, i que compta amb el suport de tots els membres que van formar part de
la candidatura Veïns de Canet, Marenyà, la Tallada i Tor.
Des de la constitució del nou consistori i de la presa

valoració acurada de la feina feta, però suficient

de possessió de Josep Ferrer Vilavella com a nou

per comprovar el volum de treball que genera la

alcalde, el passat 13 de juny, treballem per a tots i

gestió del dia a dia i que duem a terme amb molta

cadascun dels veïns dels nostres pobles, tan per a

il·lusió, empenta i ganes de fer-ho bé.

aquells que, amb els seus vots, ens varen fer confiança com per a aquells que no ho varen fer.

L’alcalde, Josep Ferrer Vilavella, que gestiona també les àrees de Governació, Personal, Medi Rural

És per això que, per a nosaltres, és molt important

i Agricultura, ha assistit a l’acte de proclamació

conèixer les vostres necessitats, els vostres neguits
i/o preocupacions. Escoltarem tothom i intentarem
donar resposta a les vostres peticions.
Ja us vàrem dir amb motiu de la presentació de la
nostra candidatura que les persones són per a nosaltres el nostre millor actiu, i així ho continuarà essent durant tota la legislatura, que tot just ara encetem. Una etapa en la qual esperem tenir al costat
una oposició constructiva que ens ajudi a treballar
per al nostre municipi i per a tots els seus veïns.
No fa encara ben bé dos mesos que vàrem prendre
possessió del Govern Municipal de l’Ajuntament de
la Tallada d’Empordà. Poc temps per poder fer una

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

5

Núm. 17 AGOST 2015

Butlletí d’Informació Municipal

del nou president de la Diputació de Girona, Pere
Vila, i a la reunió d’alcaldes del Consell Comarcal
del Baix Empordà, en què es va tractar el tema de
la prevenció d’incendis per a l’estiu. Sota la seva
presidència, la Comissió de Govern, d’acord amb el
pressupost econòmic del 2015 aprovat per l’anterior consistori, ha concretat l’ajut econòmic a les
comissions de festes i entitats dels quatre pobles.
També sota el seu mandat ha tingut lloc el nomenament de Raquel Batlle Casas, fins ara administrativa de l’Ajuntament de la Tallada, com a nova secretària en substitució de Pere Servià Pericay, que
continuarà treballant assessorant l’Ajuntament en
temes de dret administratiu. Aquest canvi ha comportat també la incorporació, el passat dia 15 de
maig, de Rosa Colom Badosa com a nova auxiliar

tot i que estem a l’espera que ens canviïn el dia, ja

administrativa, que és la persona que està a la re-

que el dimarts no va gaire bé i s’ha proposat que

cepció de l’ajuntament. Des de l’alcaldia es treballa

sigui el dimecres el dia que dinamitzi la sessió la

també en el projecte per foragitar els coloms de

fisioterapeuta. També us informem que Dipsalut

l’entorn de l’església de la Tallada i protegir així

ha creat l’aplicació per a mòbils i tauletes DEACAT,

el conjunt monumental històric de la presència

que permet localitzar el desfibril·lador més proper

d’aquestes aus; les obres començaran la darrera

i indica com arribar-hi. A més, facilita la trucada

setmana d’agost o la primera de setembre.

a Emergències i dóna instruccions per atendre la
persona que ha patit l’aturada cardíaca i per utilit-

Maria Dolors Guàrdia ocupa la regidoria de Ben-

zar idòniament el desfibril·lador. L’aplicació es pot

estar Social i la d’Economia. Durant aquest perí-

descarregar gratuïtament des de les plataformes

ode de temps, s’ha parlat amb els Serveis Socials

AppStore i GooglePlay.

per iniciar el projecte individualitzat per a la gent
gran la propera tardor. S’ha proveït el consultori

Pel que fa a l’economia municipal, us hem de dir

municipal del nou material: una cadira de rodes

que s’ha pagat l’obra de Marenyà, amb un valor

(que està a disposició de tots els veïns que ho ne-

de 45.910, 67 euros, que ha avançat l’ajuntament

cessitin), un tensiòmetre, tamborets per a cures i

a l’espera de la tramitació al programa FEDER per

taula de cirurgia. Aprofitem aquest primer butlle-

part de la Generalitat de Catalunya i del Gobierno

tí per recordar l’oferiment del servei de farmàcia.

de España. També s’ha sol·licitat un projecte PEIS

Per això us demanem que totes aquelles persones

(Pla especial d’inversions sostenibles per a l’any

que en vulgueu ser usuàries, contacteu amb l’ajun-

2015) i s’ha presentat una sol·licitud per disposar

tament per poder-nos organitzar i coordinar. S’ha

d’un brigada municipal durant 6 mesos amb un

reiniciat el pla de dinamització del parc de salut

cost total de l’ajuntament de 1.500 euros. Pel que
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fa a les subvencions atorgades a les comissions de
festes i altres ens municipals, les quanties han estat
de 4.300 € per a la comissió de festes de la Tallada i
Marenyà, 2.000 € per al Casal de Tor, 1.500 € per a
la comissió de Veïns de Canet, 300 € per a la Colla
del Sinofós, 300 € per a la comissió de costura i Reis
i 300 € per a la comissió de Cuina. A dia d’avui, estem al corrent de pagament de les factures segons
la normativa que aplica.
El nou regidor responsable d’Urbanisme i Serveis
per a l’actual mandat és Jaume Riu Sala. Amb ell al
capdavant d’aquesta àrea s’ha finalitzat l’enderroc
del dipòsit d’aigua de Marenyà i la rehabilitació de
la mota de roques, amb la recuperació de restes arqueològiques i urbanització de l’entorn de l’església d’aquest poble. El finançament d’aquestes obres
anirà a càrrec de fons europeus (programa FEDER).

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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També s’ha tramitat el desplegament d’un Pla Especial Urbanístic per a la construcció d’una àrea
d’estacionament d’estada limitada per a caravanes i autocaravanes municipal que està pendent
d’aprovació per part de la Comissió d’Urbanisme de Girona. També, durant aquest període de
temps, s’ha materialitzat una permuta de terrenys a Canet que ha de permetre la recuperació
del camí del camí vell de Torroella de Montgrí.
S’han pintat dos passos de vianants i s’han col·
locat senyals verticals d’alerta al carrer Sant Joan
de Pladecorts i a la carretera de Marenyà per
facilitar l’accés a La Caseta; s’ha col·locat una
senyal de prohibició d’aparcament al Racó del
Marxant de Tor i s’han començat les millores de
l’enllumenat públic amb la col·locació de fanals
davant del cementiri i al carrer Tramuntana de
la Tallada.
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Elisabeth Cruz Lozano és la nova regidora de Cultu-

càrrec, la regidora ha assistit en representació de

ra i Ensenyament. Des de la presa de possessió del

l’Ajuntament a la trobada de regidors municipals
de Cultura de Catalunya que va presidir el conseller Ferran Mascarell, ha representat la Tallada a
les sessions del Consell Escolar de Verges, al Consell
Comarcal de Joventut i a les jornades de gestió i
organització municipal per a regidors.
Entre les activitats organitzades des d’aquesta àrea
destaquen el Casal d’estiu i el Campus Jove, que
amb la direcció de Maria Rosa Sitges i el suport
de Marçal Aiguabella i Pau Feliu, així com amb la
participació dels monitors i premonitors, atendrà,
aquests mesos d’estiu, 68 nens, nenes i joves d’edat
compreses entre 3 i 16 anys. També s’ha organitzat la caminada nocturna, el curs de natació, la nit
d’estels, la visita guiada a l’aeròdrom de Canet,
l’Empord’art i el concert de Jazz.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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De la gestió de l’àrea de Comunicació, Turisme i

El regidor d’aquesta àrea va participar en la tro-

Promoció econòmica se n’ocupa el regidor Anto-

bada que va tenir lloc a Girona entre empresaris,

ni Fernàndez Sandoval. El regidor va participar en

representants del món local i els responsables de la

la reunió de l’Agència Catalana de Turisme que

Conselleria de Territori i sostenibilitat de la Gene-

va tenir lloc a Girona, en el decurs de la qual es va

ralitat, amb Santi Vila al capdavant, que va orga-

presentar el nou programa d’afiliació a l’Agència i

nitzar la Cambra de Comerç de Girona. En el decurs

l’adhesió a les marques i segells de promoció turísti-

de la reunió va mantenir contactes amb el conseller

ca. L’Ajuntament de la Tallada va participar també

i els caps del seu departament per tractar el tema

en la presentació del Pla de Turisme de Natura, que

de la millora del tram de la carretera C-31 entre la

varen presidir al Palau Robert de Barcelona els con-

Tallada d’Empordà i Verges.

sellers de la Generalitat de Territori i Sostenibilitat,
Santi Vila, i el d’Empresa i Ocupació, Felip Puig.

El regidor de comunicació va representar l’Ajuntament a l’Assemblea General de l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI) que es va
celebrar a Valls el dia 17 de juliol. En el decurs de
la reunió es va aprovar per unanimitat l’elecció de
l’alcalde de Girona, Carles Puigdemont, com a nou
president de l’AMI.
Des de les passades eleccions municipals, l’Ajuntament de La Tallada d’Empordà ha celebrat quatre
sessions plenàries: la de constitució del nou consistori (13 juny), la del Cartipàs (17 juny) i dues més
d’extraordinàries.
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NOT Í CIE S B REU S
L’ajuntament romandrà tancat per vacances
del 3 al 14 d’agost
Per a consultes i gestions relacionades amb la recaptació de
tributs podeu adreçar-vos a l’Àrea de recaptació del Consell
Comarcal del Baix Empordà presencialment o bé trucant al
972642310.

L’empresa Gas Natural ens ha informat
que a partir d’aquest mes assumirà la
gestió del servei de subministrament de
gas propà al municipi. Fins ara l’oferia
Universal Gasworks. Les factures us vindran emeses per Gas Natural.

S’han revisat les normes d’ús de la piscina, que queden de la manera següent:
1. És obligatori dutxar-se abans d’entrar a l’aigua.
2. És obligatori l’ús de banyador o bikini.
3. No es podrà entrar vestit amb roba o amb calçat de carrer a la zona de platja i gespa. Caldrà anar descalç o amb xancletes. Els acompanyants només podran anar als espais que els siguin destinats, utilitzant
els accessos específics.
4. No es pot menjar, ni fumar, ni entrar begudes a la zona de la platja i gespa.
5. A la instal·lació no es podrà accedir amb cadires, para-sols, ni equips de música.
6. No és permesa l’entrada d’animals al recinte, a excepció de gossos pigall.
7. Els menors, fins a 12 anys, han d’anar acompanyats d’un adult, que en tot moment se’n farà càrrec.
8. S’han de respectar els espais destinats a les diferents entitats (usuaris individuals, grups, casals...).
9. El banyista ha de contribuir a mantenir l’ordre i un ambient agradable, sense cridar ni practicar jocs
perillosos, tant dins com fora de l’aigua. Per no molestar altres banyistes, no es pot jugar amb matalassos
inflables, pilotes ni cap altre objecte (com ulleres de vidre, manyoples, peus d’ànec...) que pugui causar
molèsties a terceres persones.
10. Està prohibit realitzar qualsevol activitat que comporti risc d’accident.
11. Cal seguir sempre les instruccions del personal de vigilància i/o socorristes. En cas que un banyista
molesti altres persones i sigui avisat en aquest sentit dues vegades, haurà d’abandonar la instal·lació.
12. Cap persona afectada per malalties contagioses de pell (fongs, peus d’atleta, berrugues plantars, mol·lúscum contagiós...), de mucoses (otitis, conjuntivitis, rinitis...) i digestives (diarrees...) podrà banyar-se.
13. No es respon dels objectes de valor dipositats en els vestidors.
14. L’aforament de la piscina queda limitat a un màxim de 60 persones.
També s’ha millorat el sistema de desinfecció de l’aigua canviant el clor per brom.
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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