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dies

Cada dia
Dimecres
Dilluns i Dimecres
Dimecres
Dilluns
Dilluns, Dimarts i Divendres
Dimecres
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SALut
Consultoris
La Tallada ............................................... 972 78 05 60
............................................dijous de 4 a 7 de la tarda
Verges ................................................... 972 78 04 94
........... dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9 a 1 h
CAP de Torroella ..................................... 972 76 11 01
Hospital de Palamós ............................... 972 60 01 60
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amb col·laboració de:

Benvolguts veïns i veïnes,
Dins aquest butlletí informatiu hi trobareu les activitats, projectes i esdeveniments que durant el darrer trimestre s’han anant duent a terme. És
una manera que arribin a tots vosaltres les novetats que succeeixen i que
sovint passen desapercebudes per a molts. La nostra voluntat és mantenirvos informats i recollir els vostres suggeriments per tal de millorar el servei
i donar resposta a les necessitats del municipi, per tant, com us diem sempre, per a qualsevol dubte o suggeriment adreceu-vos a l’Ajuntament.
Hem passat l’estiu, temps que convida a sortir i a participar en les moltes
activitats culturals i de lleure que s’han dut a terme amb bona organització i, sobretot, amb molta participació. És ben cert que el poble creix
en aquest aspecte, són moltes les persones que troben el seu espai de
participació en les diferents ofertes que les comissions de l’Entitat Cultural Camatorta i iniciatives privades organitzen per a tots nosaltres. Moltes
gràcies a tots i endavant amb aquesta tasca.
Aquest estiu, però, no tot han estat festes. Hem tingut més d’un entrebanc que ens ha fet ballar el cap per solucionar-lo. Les obres de la variant
fan que estiguem tots sempre alerta amb el que passa, tot va molt ràpid
i cal observar bé per tal de ser a temps a corregir els errors. Els pagesos,
persones que coneixen perfectament el territori i que, per tant, se n’adonen del que hi passa i del que pot passar, tampoc no han descansat, s’han
mantingut atents a qualsevol moviment per assegurar que la feina es fes
bé en aspectes essencials com, per exemple, que els recs i rieres desguassin
adequadament o que tots els camps tinguin accés
La variant C-31, al pas pel nostre municipi, ha provocat un abans i un després a la vida social, històrica i mediambiental de casa nostra. Ningú no en
resta indiferent, és cert que els propietaris afectats directament ho pateixen més i veure els seus camps substituïts per pilons de terra o formigó
comporta un allau de sentiments; ens posem a la seva pell i els comprenem. Cada camp té el seu nom i la seva història que ha format part, durant molts anys, del dia a dia de tots nosaltres i dels que ens han precedit.
La variant és avui una realitat, per tant, com tot en la vida, cal donar-li la
volta per assumir-ho i adaptar-nos-hi. Els nostres costums i hàbits potser
canviaran, pujarem un pont per anar a cap a Bellcaire, la panoràmica del
pla tampoc no serà la mateixa i els nostres ulls s’hauran de acostumar a la
novetat, que esperem vegi reduït el seu impacte amb mesures correctores
vegetals.
I els pagesos? Persones avesades als canvis, persones valentes per superar
entrebancs modificaran els seus conreus i els seus trajectes per aconseguir
que s’alteri el menys possible el rendiment del seu treball. Moltes gràcies
també a tots ells per ajudar-nos. Mirant en positiu, podríem dir que aquesta experiència de participació podria continuar de manera organitzada
per tal de conèixer millor les seves necessitats i interessos. No dubteu en
venir-nos a veure per a qualsevol cosa que necessiteu.
En un altre àmbit, és novetat i motiu d’alegria començar el curs escolar
amb 32 nens i nenes que agafen cada matí el transport per anar a l’escola
i 16 joves que ja van a l’Institut. Ells i elles són el futur del nostre poble.
Ben cordialment,
RoseR Bagué PaRetas
Alcaldessa
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des de la Casa de la vila
Resum dels plens
sessió extraordinària
del 13 de maig de 2009
Realitzar dins d’aquesta sessió plenària el sorteig de

Adjudicació provisional de les obres de millora de
l’espai exterior: accés nord a l’Empordanet i piscina
municipal, amb càrrec al FEIL a favor de l’empresa Excavacions J. Peraferrer, S.L.

les persones que han d’integrar la mesa electoral per
a les properes eleccions al Parlament europeu, i desig-

Aprovar la revisió de les tarifes de subministrament

nar-les per al càrrec per al qual surtin escollides.

d’aigua potable sol·licitat per Sorea, per un 4,9%,
amb data d’efectes d’aquesta revisió des del dia 26

sessió ordinària
del 26 de maig de 2009

de maig de 2009.
Acord per concórrer a la convocatòria de les subvencions per seleccionar projectes de municipis amb una

Aprovar la proposta de conveni entre el Departament

població de dret de fins a 2000 habitants susceptibles

d’interior, Relacions Institucionals i Participació, i

de cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eix

l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà, per a l’adhesió

4, mitjançant el programa Viure al Poble, i sol·licitar

de l’Ajuntament a la xarxa RESCAT de radiocomunica-

una subvenció per valor de 454.216,94 euros.

cions d’emergències i seguretat de Catalunya, aplicable als municipis que no disposen de policia local.
Aprovació provisional de la modificació puntual
de les normes subsidiàries de la UA2, de la Tallada

sessió ordinària
del 28 de juliol de 2009

d’Empordà.

Acords que es van prendre:

Aprovació definitiva del projecte d’execució de la xar-

Adhesió del municipi de la Tallada d’Empordà al pla

xa de sanejament de Canet, actuació que es durà a

d’assistència i suport en matèria de protecció civil de

terme amb finançament del Pla Únic d’Obres i Serveis

la comarca del Baix Empordà, servei que presta el

de Catalunya.

Consell Comarcal del Baix Empordà, que ha redactat
el seu pla de protecció civil de caràcter comarcal.

Projecte de construcció de la xarxa de sanejament de
Canet. Aprovació de la despesa, de l’expedient de

Aprovació del projecte d’adequació del local social i

contractació i plec de clàusules administratives per a

dependències de la piscina municipal, obra que s’hau-

l’adjudicació de l’obra.

rà de dur a terme l’any 2010, i que serà finançada en
part pel Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya.

Aprovació de sol·licitud d’una marquesina per a la parada d’autobusos de Tor, al Servei Territorial de Ports

Aprovar la proposta de conveni entre l’Agència de

i Transports de la Generalitat de Catalunya.

Protecció de la Salut i l’Ajuntament de la Tallada
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d’Empordà, per a la prestació dels serveis mínims de

Nomenament amb efectes retroactius del Sr. Víctor

protecció de la salut de competència locals.

Puga i López com a secretari del jutjat de pau de la
Tallada d’Empordà.

Proposar al Departament de Treball de la Generalitat
de Catalunya, en concepte de festes laborals de caràc-

Aprovació dels padrons de l’Ajuntament de la Tallada

ter local, els següents dies de festa local per a l’any

per a l’exercici 2009, amb el detall següent:

2010: 1 d’abril i 25 de juny.

IVTM ............................................................. 31.493,40 €

Aprovació de la delegació del servei de recollida d’ani-

ESCOMBRARIES ........................................... 34.431,00 €

mals abandonats al Consell Comarcal del Baix Empordà.

CEMENTIRIS ................................................... 1.320,00 €
IBI URBANA.................................................. 96.637,31 €

Acord per a la denominació provisional de cinc carrers

IBI RÚSTICA .................................................. 32.783,56 €

nous al municipi de la Tallada d’Empordà, que seran

IAE .................................................................. 7.229,97 €

els carrers:

totaL ........................................................203.895,24 €

a) Camí de les Vinyes.
b) Passatge de la Ginesta.

Aprovació inicial de l’avanç de pla parcial del sector

c) Passatge de l’Olivera.

de la Tallada d’Empordà, i del subsector 1, que serà el

d) Passatge Ponent.

primer que preveu que es desenvoluparà.

e) Passatge Montgrí.
Acordar que aquest ajuntament s’acull a la convoAprovació de l’ordenança municipal de camins de la

catòria de les subvencions destinades a les actuaci-

Tallada d’Empordà, que defineix els usos normals i els

ons de millora paisatgística de rambles, passeigs, i

usos excepcionals que es poden fer dels camins i vies

avingudes arbrades dels municipis de Catalunya, i

integrants de la xarxa viària municipal.

sol·licita una subvenció per al finançament d‘unes
despeses per construir un passeig arbrat al C/ Sant

Aprovació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per

Joan de Pladecorts i C/ Marenyà, del municipi de la

a usos excepcionals dels camins i vies rurals municipals.

Tallada d’Empordà.
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des de la Casa de la vila
Regidories
CuLtuRa

Dia 2 i 3 CuRset De gRaFIts.
Divendres 3, sessió teòrica

Podem constatar que l’empenta de l’àrea de cultura

Dissabte 4, es pintarà la paret del jardí de la caseta

continua. Aquests estiu tant les festes majors locals

organitza: Comissió de Joves

com les activitats programades han estat un èxit. La
Dia 11 BICICLetaDa

novetat era el taller de cuina que ha quedat consolidat gràcies a la participació dels cuiners i dels assis-

Lloc: Sortida des de l’Empordanet

tents. El casal, que per primer cop s’ha ofert matí i

Hora: les 9 del matí

tarda, ha tingut 30 participants, la quantitat màxima

Ruta llarga: La Tallada, Verges, Canet, Ullà, Bellcaire,

segons les previsions organitzatives. Atès al nombre

la Tallada.

de sol·licituds, de cares al proper estiu s’organitzarà

Ruta curta: La Tallada, Verges, Canet, la Tallada.

per a més participants.

esmorzar: a les 10 a Canet (davant l’Església)

La piscina ha funcionat a ple rendiment, la qual cosa

organitza: Comissió d’Esports

s’agraeix amb un estiu tan calorós como el que hem passat. S’ha organitzat de manera que l’assistència de casals

Dia 18 Festa De sant gaLDeRIC

i de públic en general hagi estat compatible, tot mante-

12 h Missa cantada a l’Església de Sta. Maria de la Tallada

nint les instal·lacions ordenades gràcies a la bona disposi-

14 h Dinar de germanor a l’Empordanet

ció i atenció de les persones responsables del recinte.

17 h Concert de música tradicional

L’exposició Empord’Art va ser molt lluïda, amb nom-

A càrrec del grup Clau de Lluna

brosa participació d’artistes en diferents disciplines en

organitza: l’Ajuntament i Comissió de Música

un espai gran i accessible com és l’Empordanet, que
convertim en permanent per a les properes edicions.

noVeMBRe

El mateix dia, gràcies a la iniciativa de la comissió orga-

Dia 7 La CastanYaDa

nitzadora, els més menuts varen gaudir d’allò més amb

Lloc: L’Empordanet

els jocs de cucanya i, com no, amb la xocolatada.

Hora: 17 h berenar

Per no estroncar la bona ratxa, continuen les activitats

18:30 h teatre: L’Avar, de Molière

culturals de tardor i hivern:

Amb la companyia teatral “Els Esperrucats de Gualta”
Preu: 6 €

oCtuBRe

Inscripcions: a l’Ajuntament i a la botiga Ca la Dolors

a partir de l’1 d’octubre, CuRset De tennIs

organitza: Comissió Gent Gran “Colla del Si no fos”

Lloc: Pista de L’Empordanet

DeseMBRe

Preu: 50 euros per 6 sessions d’una hora de 17:30 a
18:30 cada dimecres

Dia 6 DInaR a FaVoR De La MaRatÓ De tV3

Altres opcions, a consultar

Lloc: l’Empordanet

organitza: Comissió d’Esports

Hora: a les 14 h

6

L a Ta l l a d a • To r • M a r e n y à • C a n e t

BAIX EMPORDÀ

des de la Casa de la vila
Menú: Entremès, pollastre, postres, pa, aigua, vi i cafè

Dia 5 CaVaLCaDa DeLs tRes ReIs D’oRIent

a les 17 h Concert de música catalana

Lloc: al Casal de Tor i a L’Empordanet

A càrrec de la Coral de l’Estartit “Els Passerells”

Hora: a les 18:30 a Tor i a les 20:00 a la Tallada

organitza: Comissió Gent Gran “Colla del Si no fos”

organitza: Comissió dels Reis

CuRsos I taLLeRs

Dia 13 RePResentaCIÓ D’eLs PastoRets

CuRs D’angLÈs (nivells: inicial, elemental i mitjà)

Hora: consultar
organitza: Comissió d’Els Pastorets

Lloc: La Caseta
Dies: dimarts i dijous de 20 a 21 h nivell elemental

Día 20 ConCeRt De naDaL

i dilluns i dimecres de 20 a 21 h nivell mitjà

Lloc: a l’Església de la Tallada

Inscripcions: a l’Ajuntament

Hora: a les 12 h

Preu: 25 € mensuals

organitza: Comissió de música
CuRs De RestauRaCIÓ De MoBLes o estRIs De Fusta
QuIna De naDaL “La Quina del pernil”

Lloc: L’Empordanet

Lloc: al Casal de Tor

Dia: S’ha de concretar amb les persones interessades

Hora: a les 18 h

Sessions de 2 h

organitza: el Casal de Tor

Inscripcions: a l’Ajuntament
Preu: 30 € (material inclòs)

Dia 25 QuIna De naDaL“ La Quina sorpresa”
taLLeR De CuIna

Lloc: a l’Empordanet
Hora: a les 18 h

Lloc: La Caseta

organitza: Comissió de Festes

Dies: Tots els tercers divendres de cada mes
Hora: 20 h

Dies 23, 24, 28, 29, 30, 31 CasaLet De naDaL

No cal inscripció prèvia

Dins les activitats del Casal hi haurà curset de tennis
Hora: s’ha de concretar

taLLeR De CentRes De naDaL

Lloc: a “La Caseta”

Lloc: La Caseta

Preu: consultar

Dies: divendres, del 27 de novembre al 18 de desembre

organitza: Comissió Joventut

Hora: de 16 h a 19 h
Inscripcions: a la Roser Roura o a la Fina Juárez o a la

geneR
Dia 2 toRneIg De tennIs tauLa

botiga Ca la Dolors
organitza: Comissió “La Colla del Si no fos”

Lloc: L’Empordanet
Hora: consultar

CuRs De Dansa CReatIVa

Inscripcions: al Bar L’Empordanet

Inscripcions: a l’Ajuntament

organitza: Comissió d’Esports

Dies, hora i quota: A concretar.

Butlletí d’Infor mació Municipal
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dedela2009:
Casa de la vila
Octubre
primer taller de grafit de La tallada
a l’Espai Cultural La Caseta
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des de la Casa de la vila
MeDI aMBIent

Una vegada més recordem l’horari de recollida actual:
DeIXaLLeRIa MÒBIL

Mantenir el municipi net és una tasca de tots plegats,

Lloc: l’Empordanet

des de l’Ajuntament intentem facilitar que les reco-

Dies: 9 d’octubre i 11 de desembre

llides siguin eficients i netejar tot allò que no està en

Horari: de les 11 h a les 14:30 h

condicions, però sense l’ajut de tots, és impossible
ReCoLLIDa De tRastos

aconseguir-ho. Podem confirmar que en general s’ha

Llocs: A cada punt de recollida

millorat. Cal agrair el bon civisme de la majoria de
persones que respecten els horaris i el reciclatge.

Dies: El primer dijous de cada mes a les 8 del matí

A fi de recollir més volum de deixalla orgànica s’han
canviat els contenidors per uns de més grans. Sembla

CaRRIL VIa VeRDa

que aquest estiu, època de l’any amb més població, el

La Generalitat, conjuntament amb el Consell Comar-

volum de deixalla de tot tipus ha estat força controlat.

cal i els ajuntaments, està treballant per tal d’adequar

Val a dir que un dels punts més conflictius és el de l’en-

un carril de via verda, és a dir, un camí per anar a peu

trada de Tor per la banda nord en referència amb les

o amb bicicleta. Està previst, de moment, unir Verges

deixalles de voluminosos, es pot comprovar que hi ha

amb Viladamat tot passant per la Tallada, Tor i Al-

persones poc respectuoses amb els horaris de recollida,

bons. Més endavant us ampliarem els detalls.

tot i el recordatori en forma d’adhesiu ben visible que
s’ha posat recentment. Malauradament, encara hi ha

PLantaDa D’aRBRes

persones que fan de la muntanya un abocador de restes

Per tal que els carrers i espais siguin més acollidors i

d’obra o d’altres tipus, fet que està totalment prohibit.

tinguem ombra a l’estiu, tenim previst plantar arbres

Properament s’instal·larà a Tor un nou punt de reco-

a: C/ Sant Joan de Pladecorts fins a la piscina munici-

llida complet: Els dos contenidors de rebuig i el d’or-

pal, seguint l’obra nova. També hi haurà arbustos tot

gànica del C/ Major seran emplaçats al començament

voltant de l’antic pou de l’aigua que quedarà dins una

del camí del Cementiri i es completarà amb tots els

petita rotonda.

contenidors de reciclatge.

L’espai de darrere l’Església de la Tallada, Pati de Mn.

Es té intenció que durant el proper any es posin mam-

Llorens, és un indret de gran valor paisatgístic i que

pares de fusta a tots els punts per embellir l’espai.

podria ser més acollidor, hi ha ombra, hi ha una font,
però no hi ha bancs, per tant, tenim prevista la seva

noVetats

adequació plantant una filera d’arbres tocant a la vo-

MInIDeIXaLLeRIa

rera de la carretera que properament deixarà de ser-

Ens plau comunicar-vos que ens han concedit una subvenció

ho i posar-hi mobiliari urbà.

del 100% del seu valor per a la construcció d’una minideixalleria que estarà ubicada darrere la planta potabilitzadora

ReCoRDeM!

a prop de l’espai de l’Empordanet. És d’agrair aquest ajut.

Els animals de companyia han d’estar registrats a

Tindrem a l’abast un lloc per deixar totes les nostres deixa-

l’Ajuntament i degudament controlats pel propietari

lles, siguin del tipus que siguin, en condicions de reciclatge.

o propietària.
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uRBanIsMe

XaRXa De CLaVegueRaM a Canet
En el marc de subvencions del PUOSC 2009, se n’ha

oBRa PÚBLICa

concedit el 80% de l’import de les obres corresponents

senYaLItZaCIÓ De CaRReRs

a la xarxa de clavegueram a Canet. Va sortir a concurs

Recentment s’ha engegat el procés de senyalització

públic l’execució de l’obra i s’hi han interessat diferents

de carrers dels nostres pobles, tant pel que fa als noms

empreses a presentar pressupost. Properament caldrà

com als números. Es preveu completar-ho en aquest

adjudicar l’obra a la empresa que faci la millor oferta.

darrer trimestre.

És una obra necessària i per tant l’Ajuntament fa els
deures, ara esperem que l’ACA (Agència Catalana de

PouM

l’Aigua) els faci també construint el tan esperat col-

Podem avançar que a final de mes d’octubre se sotme-

lector que en la primera fase ha de recollir les aigües

trà a l’aprovació, per Ple Municipal Extraordinari, de

brutes de Colomers, Jafre, Verges, la Tallada i Tor. En

l’Avanç del POUM que té com a finalitat definir criteris

la segona fase s’hi ha de connectar Canet.

objectius del planejament. La proposta restarà 30 dies,
després de l’aprovació, en exposició pública per tal que

C-31

la població pugui presentar els seus suggeriments.

Tal com s’ha dit anteriorment, les obres de la variant estan molt avançades i podem comprovar la seva magni-

oBRes aL CentRe soCIaL L’eMPoRDanet:

tud. Durant el procés de l’obra ja us hem anat informant

suPRessIÓ De BaRReRes aRQuIteCtÒnIQues

de tots els canvis que s’han anat produint, alguns a pe-

Davant la necessitat de suprimir les barreres arquitec-

tició dels mateixos pagesos, d’altres de l’Ajuntament i

tòniques dels espais públics, en aquest moment s’es-

d’altres de la mateixa administració; tots a fi de reduir-

tan adequant els lavabos i l’accés al bar l’Empordanet

ne l’impacte i les condicions d’utilitat diària, per tant,

a fi que tothom hi pugui accedir sense dificultat. Te-

amb dedicació per part de tots s’ha anat modificant i

nim la voluntat de seguir en aquesta línea fins arribar

canviant tot allò que ens ha estat possible. Podem dir,

a obtenir un municipi accessible a tots els ciutadans i

doncs, que des de fa dos anys hi estem a sobre, atents al

ciutadanes. Si observeu algun indret on cal actuar, us

que s’està fent i corregint molts aspectes.

agrairem que ens ho comuniqueu.

Tot i el seu estat avançat, no podem baixar la guàrdia,
encara falta completar molts detalls de gran importàn-

HaBILItaCIÓ De L’entRaDa noRD De La taLLaDa

cia, per tant, cal continuar negociant i demanant.

Gràcies la subvenció del Pla del Fons d’Inversió Estatal,
el nostre Ajuntament ha rebut 69.000 €, els quals s’han

oBRa CIVIL

destinat a habilitar l’entrada nord de la Tallada. L’obra

En l’anterior butlletí parlàvem que l’àrea d’urbanisme

consisteix en: pavimentació, vorals, enllumenat, arbres,

iniciava un expedient de revisió de la llicència i de les

retirada del cables de telefònica i espai per a punt de dei-

obres als tres habitatges en construcció a la plaça del

xalles a la mateixa zona.

Castell de la Tallada. S’ha procedit a fer una suspensió

La subvenció inclou, també, l’adequació del punt de

de llicència temporal per tal coordinar les mesures cor-

recollida de deixalles a Canet i a Tor.

rectores que l’estat de l’obra i el projecte requereixen.
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des de la Casa de la vila
seRVeIs soCIaLs

Tan sols cal comprar un tiquet a la botiga Ca la
Dolors o a l’Ajuntament i comunicar-ho el dia previ

HoRaRIs De saRFa

abans de les 12 del migdia al telèfon al 972 30 09 92

S’ha demanat a la direcció General de Transports de

(Creu Roja de Palafrugell). El preu és de 8 € anar

la Generalitat una marquesina per a la parada de Tor.

i tornar.

Ens han informat que està previst que durant el 2010
s’hi pugui instal·lar (Vegeu els horaris a la pàg 11).

seRVeI De PoDoLogIa
Continua el servei de podologia els dimecres a les 5 de

tRansPoRt PÚBLIC soCIosanItaRI

la tarda cada sis setmanes. Cal telefonar al 972 78 05

L’experiència de les persones que han fet ús d’aquest

10 (Roser Roura), a la botiga de Ca Dolors ( 972 78 00

servei és del tot positiva, per tant, renovarem el con-

53 ) o a la Fina (610 52 13 27).

tracte amb la Creu Roja de Palafrugell i continuarem
amb el servei. És un servei personalitzat que permet

seRVeI De teLeassIstÈnCIa

a tots els veïns i veïnes que no disposen d’un mitjà

Recordem també el servei de teleassistència per a

propi, que puguin anar a l’Hospital de Palamós o al

gent gran. És un servei útil per a persones que viuen

centre Palamós Gent Gran, bé sigui per anar a consul-

soles. Els interessats podeu adreçar-vos a l’assistenta

ta mèdica o a visitar un familiar, amic o amiga.

social o al dispensari mèdic.

seRVeIs agRaRIs
I PagesIa

HIsenDa, FInanCes
I gestIÓ

Tot i que mai plou a gust de tothom, com els altres

La crisi de tots coneguda comporta una important re-

anys, s’ha fet un repàs general als camins principals

ducció dels ingressos municipals, en bona part a causa

del pla passant-hi la moto anivelladora.

de la pràctica inexistència de sol·licituds de llicències

Aquest any s’ha destinat la subvenció a adecentar els

d’obra, que en els darrers anys havien aportat una

camins de la muntanya, ja que estaven molt malme-

quantitat notable de recursos.

sos. Es pot dir que s’han deixat en condicions. En els
camins amb més pendent s’hi han fet trencaaigües i

Des de l’Ajuntament es fa tot el possible per tal d’acon-

cunetes ben marcades perquè es mantinguin millor.

seguir subvencions en tots els àmbits que permetin,

A principi de la campanya de regar, es van repassar els

malgrat la situació, continuar endavant amb els pro-

recs i així, aquest estiu, s’ha pogut regar en condicions.

jectes previstos.
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HoRaRIs saRFa

des de la
pàgina
Oberta
Casa de la vila
L’oposició us fa saber...
gRuP MunICIPaL De CIu
Nosaltres ho faríem diferent!

Plens i Juntes de govern

i en altres és com la nostra... Pertany a la xarxa

Han tornat a canviar la data dels plens ordinaris.

bàsica del país i és una artèria important de co-

ara toca el darrer dimarts de cada dos mesos.

municació. Per això cal que estigui dimensionada
amb visió de futur.

Les actes de les Juntes de Govern les rebem amb
retard. El dia 17 de setembre ens varen entregar

Qualsevol obra suposa polèmica i més una

les del 7 d’abril, 6 de maig, 3 de juny, 1 de juliol i

d’aquestes característiques. En els temps a venir

22 de juliol.

estarem contents del resultat final!

A les cartelleres municipals tampoc hi ha informa-

sant galderic

ció del que es decideix. S’ha d’esperar el butlletí,

El 18 d’octubre farà 23 anys que celebrem la dia-

és a dir sis mesos.

da del patró de la pagesia catalana (Festa Major
Municipal). Consellers dels diferents governs de

Col·lector de sanejament i regadiu

la Generalitat ens hi han acompanyat inagurant

Al Memorial de Greuges del Baix Ter (juliol 2001)

obres municipals i compartint una estona amb

es demanava la construcció d’un col·lector de sa-

nosaltres.

nejament que recollís els desaigües municipals de
tots els pobles des de Colomers fins a Viladamat,
petició reiterada pel nostre Ajuntament des de
l’any 1987. Sembla que, finalment, aquesta obra
està a punt de començar. L’altra demanda era un
regadiu que també s’està fent.

Carretera C-31
Aquesta era una altra reivindicació des dels anys
noranta. Ara la carretera és notícia. S’està fent i
sembla que va a bon ritme. Hi ha qui no està content amb la seva dimensió, qui hi veu massa ponts...
però la via va prenent forma. És la carretera que
comunica Catalunya per la costa, des de l’Empordà
fins a les terres de l’Ebre. En alguns trams és autovia (Castelldefels), en altres autopista (Mataró)
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FESTA DE
SANT GALDERIC
DIUMENGE 18 D’OCTUBRE
12 h
MIssa CaNTaDa
a l’Església de santa Maria de la Tallada
14 h
DINaR DE GERMaNOR
a l’Empordanet
MENÚ
amanida
arròs
1/4 de pollastre a la brasa
Patates xips
Postres: bisbalenc
Pa, aigua i Cafè
CELLER
Vi negre - Castell de sant Ferran D.O Empordà
Cava - Marques de Monistrol Brut Nature
PREUs
adults: 17,00 euros
Nens (de 6 a 8 anys): 8 euros
Podeu reservar els vostres tiquets pel dinar fins dimecres 14 d’Octubre
a l’ajuntament, l’Empordanet o Queviures Dolors

17 h
CONCERT DE MÚsICa TRaDICIONaL
a càrrec del grup Clau de Lluna
Organitzen:
ajuntament i Comissió de Música
Butlletí d’Infor mació Municipal
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edita:

Ajuntament de
la Tallada d’Empordà
Ctra. les Torres, 1-5
17134 - La Tallada d’Empordà
(Baix Empordà)

amb el suport de:
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