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Ajuntament

Altres serveis

Tel. ................................................................ 972 78 00 95
Fax ................................................................ 972 78 02 38
Correu Secretaria............................. ajuntament@latallada.cat
Correu Alcaldia..................................... alcaldia@latallada.cat
Correu Cultura........................................ cultura@latallada.cat
Correu Serveis Socials............................ social@latallada.cat
Correu Medi Ambient................... mediambient@latallada.cat
Correu Serveis Agraris.......................... pagesia@latallada.cat
Pàgina web................................................. www.latallada.cat

Correus.................................... 674 19 74 33 de 12 a 12.30h
Parròquia..........................................................972 78 82 01
Local social Empordanet....................................972 78 03 02
Perruqueria..........dimecres i divendres de 15 a 19h Local social
Agrupació de Jutjats de Pau...............................972 78 00 07

Horaris de l’Ajuntament
Servei
Dies
Horari
Administració Dilluns, dimarts, dijous i divendres............De 10 a 13h
Dimecres . ...........................De 10 a 13h i de 17 a 19h
Secretaria
Dilluns i Dimarts . .....................................De 10 a 13h
Dimecres .................................................De 17 a 19h
Arquitecta
Dilluns (cada 15 dies) .............................De 10 a 13h
Alcaldia
Dilluns .......................................................De 9 a 11h
Dimarts ...................................................De 10 a 13h
Dimecres .................................................De 17 a 19h
S. Socials i Act. Culturals (M. Dolors Guàrdia) ....... Dimecres De 17.30 a 18.30h
Joventut i Medi Ambient (Daniela Israel-Wilson) . ........ Dimarts D’11 a 12h
Serveis Agraris (Marc Resta) ................................. Dimarts De 13 a14h
Urbanisme (Josep Ferrer) . .....................................Dilluns De 12 a 13h

Salut
Consultoris
La Tallada (dijous de 16 a 19h).........................972 78 05 60
Verges (dll, dm, dc i dv de 9 a 13h)...................972 78 04 94
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..........................................................972 78 00 95
Verges (dimarts de 9 a 14h)..............................972 78 00 07
Transport sociosanitari Creu Roja Palafrugell......972 30 09 92

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

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 Deixaleria de La Talada 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
Aigues - Sorea
Primer truqueu a Lluís Serra.........................678 87 99 07
Si no el trobeu telefoneu SOREA ..................972 75 84 83
SOREA Urgències..........................................902 25 03 70
Universal Gas.................................................972 40 21 86
Emergències................................................661 86 16 73
GAS BUTÀ
El camió de repartiment passa els dimarts al matí.

Xarxa Wimax (Internet)
Megatró .........................................................972 59 43 25
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S A LUT A C IÓ
Benvolguts veïns i veïnes,
Ens trobem davant d’una nova primavera que com cada any ens arriba plena de vida, brots tendres que broten, petites fonts que brollen
a causa de la pluja intermitent de la temporada, flors que poncellen,
sol que escalfa els migdies, petits animalons que neixen, persones
que gaudeixen del bon dia i ocells que obren la boca esperant el cuc
que la mare els porta, tots són senyals que la vida continua i reemplaça el son de l’hivern. Sí, això és la part bonica i la que ens aporta
una esperança: pensar que tot passa i que la vida continua. Davant

Serveis i telèfons........... 2
Salutació........................ 3

moments tan difícils com els que la nostra societat està vivint i patint,
està bé tenir-ho present. En la memòria de molts de nosaltres no resta cap record d’una situació semblant, ans el contrari. Veníem d’un
estat d’immensa pobresa que a poc a poc anava deixant pas a noves
i bones situacions de benestar i això, malgrat les adverses situacions

RESUM DELS ACTES

polítiques, era un estímul per treballar i viure, anàvem a millor.
La situació actual, tant econòmica com política ens desmotiva, ens

Sessió de Ple.................. 4

deprimeix i ens pesa. Comporta un immens esforç per continuar i no
deixar que la desil·lusió ens aturi. Percebre i patir el fet de no tenir
feina o veure-la molt minvada provoca un rebuig a la política social.

REGIDORIES

La dignitat humana passa per sentir-nos realitzats, tenir una feina
que et permeti viure dignament i aquesta primícia en els moments

Urbanisme..................... 7

que vivim no és així.
A l’Ajuntament, igual com tots els ens públics patim també aquesta

Cultura........................... 9

situació de davallada econòmica, però malgrat això som optimistes i

Medi Ambient............ 13

permeti. Lluitem per acabar les obres començades i poder arribar al

Economia.................... 16

estem il·lusionats a tirar endavant tot allò que el nostre enginy ens
final esperat: oferir recursos per dinamitzar el poble tant a nivell econòmic com social, cultural i de lleure.
Tenim la sort, i és d’agrair la gran implicació de persones que voluntàriament treballen per a que tot funcioni. No ens aturem, tot el

PÀGINA OBERTA

contrari, treballem i treballem per aconseguir nous reptes i podeu
estar segurs que així continuarem. Estem units i aquest fet és el que

Comunicat CDC........... 18
ACTIVITATS

Festa de
la gent gran................. 19

dóna força per caminar plegats, comptem amb el vostre suport i la
vostra confiança i això és el millor.
Com sempre, estem al vostre costat, podeu disposar del vostre Ajuntament en el marc de tot allò que sigui factible.
Salutacions ben cordials,
Roser Bagué Paretas
Alcaldessa
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RE S UM

DEL

A C TE S

DE LES SESSIONS DE PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA TALLADA D’EMPORDÀ
LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES
DE CARÀCTER PERSONAL

sions de la normativa de règim local respecte el
caràcter no públic de les sessions d’aquest òrgan.
És per això, que a partir d’ara es publicarà només

Com podeu veure, a partir d’aquest butlletí, el

un extracte dels acords. Això no obstant, la infor-

resum de les sessions de ple de l’Ajuntament can-

mació completa de les sessions de Ple es pot con-

via lleugerament el seu format. A partir d’ara, es

sultar a l’ajuntament prèvia sol·licitud i registre

facilitarà l’ordre del dia d’aquestes sessions així

de consulta.

com els acords presos seguint el que estableix la
llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal

PLE EXTRAORDINARI

(Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de pro-

31 D’OCTUBRE DE 2012

tecció de dades de caràcter personal).
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

la difusió per Internet de les sessions del Ple de la

S’aprova per unanimitat.

Corporació constituiria una comunicació de dades
que estaria emparada en allò que disposa l’article

2. Aprovació de les ordenances fiscals de l’Ajunta-

11.2.a) de la LOPD. Aquesta comunicació estaria ha-

ment de la Tallada d’Empordà (Exp. Int. 33/2012).

bilitada per l’article 70 de la Llei de Bases de Règim

(íntegres a www.latallada.cat)

Local i per l’article 156 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, tret d’aquelles

3. Acord sobre retenció de crèdits de personal.

sessions o part de les mateixes que puguin afectar el

Aprovar la declaració de no disponibilitat dels crè-

dret a l’honor, intimitat i pròpia imatge.

dits pressupostaris de l’exercici 2012, que afecten
a la paga extra de Nadal del personal d’aquest

Les actes de les sessions del Ple de la Corporació

ajuntament.

s’han de publicar a la seu electrònica. En la publicació de dades personals s’han de respectar els

4. Sorteig dels membres de la mesa electoral per

principis i les garanties que estableix la normativa

a les properes eleccions al Parlament de Catalu-

de protecció de dades i la de protecció del dret a

nya (Exp. Sec. 155/2012).

l’honor i a la intimitat.
S’aixeca la sessió.
Les actes de les sessions de la Junta de Govern
Local de l’Ajuntament no poden ser objecte de
publicació, no només pels requeriments derivats

PLE ORDINARI
DE 28 DE NOVEMBRE DE 2012

de la normativa de protecció de dades, respecte
aquelles parts de les actes que continguin dades

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

de caràcter personal, sinó també per les previ-

S’aprova per unanimitat.
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2. Decrets d’alcaldia.

Millora de la xarxa
de sanejament a Tor

32.513,36

3. Informacions d’alcaldia.

Rehabilitació del nucli
antic intramurs de la
Tallada i pavimentació
del camí d’accés

263.037,36

Ordenació de l’entorn
de l’església de Sant
Esteve de Marenyà

18.304,82

Millora dels accessos
d’entrada als pobles de
Tor, la Tallada i Marenyà

20.096,54

Per part de l’alcaldia s’informa que fa pocs dies
l’ajuntament ha sabut que l’Institut Català de Finances ha concedit un préstec de 345.000 euros a
l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà per poder
executar les obres cofinançades pel FEDER i el PUOSC. Les obres del projecte de la zona intramurs
de la Tallada s’iniciaran en breu, començaran per
fer la rasa per soterrar la línia de mitja tensió i
el canvi de transformador, i després aniran avan-

Atesa la necessitat urgent d’executar les obres de

çant cap al casc antic.

la memòria valorada “pavimentació del C/ Maria,
4. Aprovació definitiva del Projecte d’ordena-

de la Tallada”, amb un pressupost de 22.329,49

ció de l’entorn de l’església de Sant Esteve de

euros, iva inclòs.

Marenyà, amb cofinançament FEDER (Exp. Sec.
75/2011).

A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:

5. Aprovació de l’expedient de licitació del Pro-

1. Renunciar a l’actuació “Millora dels accessos

jecte d’ordenació de l’entorn de l’església de

d’entrada als pobles de Tor, la Tallada i Marenyà”,

Sant Esteve de Marenyà, amb cofinançament FE-

per aplicar a una nova sol·licitud d’inclusió.

DER (Exp. Sec. 99/2011).
2. Sol·licitar la inclusió de l’obra “Pavimentació
6. Aprovació de l’expedient de licitació del Pro-

del C/ Maria, de la Tallada”, amb un pressupost

jecte d’oficina de turisme i Espai Centre d’Inter-

de 22.329,49 euros, iva inclòs.

pretació del Municipi. Rutes d’interès patrimonial, natural i didàctiques, amb cofinançament

3. Trametre l’al·legació pertinent al Departament

FEDER (Exp. Sec. 98/2011).

de Governació i Relacions institucionals mitjançant la plataforma Eacat per al projecte descrit

7. Sol·licitud de canvi d’actuacions a la planifica-

anteriorment, i tramitar el formulari d’alta de la

ció del PUOSC 2012 (Exp. S. 01/2012).

nova actuació.

Vist l’acord GOV/14/2012, de 28 de febrer, d’apro-

8. Precs i preguntes.

vació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya

No n’hi ha.

per a l’any 2012.
Atès que el Govern de la Generalitat ha atorgat

PLE ORDINARI
30 DE GENER DE 2013

una subvenció a l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà pels projectes següents:

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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Pronunciament del ple sobre la inclusió d’un nou

làmpades de vapor de mercuri per vapor de sodi.

punt a l’ordre del dia.

Aquesta substitució, juntament amb l’apagada
voluntària d’alguns fanals, i el canvi d’empresa

“10. Punt d’urgència. Proposta de denominació

subministradora d’energia elèctrica, produirà un

d’un carrer de la Tallada (Exp. Sec. 7/2013).”

estalvi important en l’enllumenat.

En el nucli de la Tallada existeix un carrer que no

Finalment, també s’informa que han començat les

està donat d’alta a l’ Institut Nacional d’Estadís-

obres de rehabilitació del casc antic intramurs, i que

tica. Aquest fet provoca que quan algun resident

es preveu que estiguin finalitzades el mes de juny.

d’aquest carrer es vol empadronar en el municipi,
no ho pugui fer, perquè el carrer no consta en el

4. Aprovació del pressupost de l’ajuntament de

padró d’habitants.

l’exercici 2013 (Exp. Int. 2/2013).

PLE ORDINARI
DE 26 de febrer de 2013

Per poder regularitzar aquesta situació cal aprovar per Ple la denominació del carrer, i sol·licitar
a l’INE la seva inclusió en el padró informatitzat
d’habitants.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
S’aprova per unanimitat.

Aprovar inicialment la denominació del carrer
“Puig de la Boua” de la Tallada i comunicar-ho

2. Adjudicació definitiva del Projecte d’Oficina

a l’INE.

de Turisme i Espai Centre d’Interpretació del Municipi. Rutes d’interès patrimonial, natural i di-

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

dàctiques, amb cofinançament FEDER (Exp. Sec.

S’aprova per unanimitat.

98/2011).

2. Decrets d’alcaldia.

3. Aprovació de l’adhesió a la xarxa de turisme
actiu de la Comarca del Baix Empordà (Exp. Sec.

3. Informacions d’alcaldia.

10/2013).

Per part de l’alcaldia s’informa que aquesta set-

4. Aprovació de la sol·licitud d’actuacions per a

mana s’ha realitzat la programació d’activitats de

la planificació i formulació del PUOSC 2013-2016

lleure i culturals pel 2013. A causa de la situació

(Exp. S. 25/2012).

de crisi actual, moltes de les activitats són fetes

PLE ORDINARI
De 26 de març 2013

per voluntaris amb una despesa mínima, i malgrat
tot, s’ha fet un calendari molt ampli i complet.
També s’informa que es canviaran els punts de

1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

llum de la Tallada de la darrera fase, substituint

S’aprova per unanimitat.
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2. Decrets d’alcaldia.

6. Aprovació del reglament de la propera fira
ErAquari de la Tallada (Exp. Sec. 13/2013).

3. Informacions d’alcaldia.
L’Ajuntament de la Tallada d’Empordà té previst
Per part de l’alcaldia s’informa que l’Institut Ca-

celebrar el proper dia 1 de setembre de 2013 la

talà de Finances ha comunicat les seves dificultats

primera Fira ErAquari, que serà una fira de terà-

per a fer efectius els desemborsaments derivats

pies alternatives per a la salut, i fira d’artesania i

de l’operació de préstec concedida per aquesta

alimentació ecològica a la Tallada d’Empordà.

entitat el passat mes de novembre de 2012.
S’han redactat les bases per a la participació de
4. Aprovació de certificacions de les obres del

la 1a Fira ErAquari-Teràpies Alternatives per a la

projecte de rehabilitació del casc antic intramurs

Salut, Fira d’Artesania i Alimentació Ecològica a

de la Tallada i pavimentació del camí d’accés

la Tallada d’Empordà 2013. Aquestes bases pre-

(Exp. Sec. 100/2011).

veuen uns preus públics que hauran de pagar les
persones que hi vulguin participar.

5. Aprovació dels padrons fiscals de la Tallada
(Exp. Int. 15/2013).

7. Precs i preguntes. No n’hi ha.

REGIDORI A
URBANISME

a cursar denúncia davant dels Mossos d’Esquadra
que investiguen el cas. En breu, l’obra serà arranja-

PROJECTE “VIURE EL POBLE”

da per deixar-la en l’estat que li correspon.

Contràriament a com comentàvem en el butlletí d’oc-

• Les obres del casc antic de la Tallada estan en

tubre, les coses sí que han canviat pel que fa a urba-

execució. En el decurs de les excavacions s’han

nisme. Després de batallar moltíssim, vam aconseguir

localitzat unes sitges visigòtiques d’elevat valor

el crèdit que necessitàvem per començar les obres

patrimonial. Aquesta obra va ser adjudicada a Sal-

corresponents al projecte “Viure el Poble” per part

vador Serra SA de Porqueras i el pressupost d’exe-

de l’Institut Català de Finances. En aquests moments

cució és de 514.250,00 euros. L’execució de l’obra

podem informar-vos que:

ha obligat a enderrocar unes escales a prop de
l’església. Es va realitzar una reunió informativa el

• El Mirador de l’Illa de Canet està acabat i només

passat 1 de març en la qual es va acordar elaborar

falta fer-ne la senyalització de la ruta informati-

dues o tres propostes relacionades amb el tema de

va. L’obra va ser adjudicada a Construccions Narcís

les escales. Es consultarà de nou amb el poble per

Matas SL de Verges i el pressupost d’execució ha

a decidir la solució més adient.

estat de 16.914,59 euros. Cal remarcar el lamentable incident ocorregut en aquesta obra. Tot just

• S’han licitat les obres del projecte de Marenyà

acabada va sofrir una bretolada que ens ha obligat

que s’iniciarà el proper mes d’abril. Les obres han

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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ALTRES OBRES

estat adjudicades a Rubau Tarrés, SAU de Verges
per un pressupost de 45.910,72 euros.

S’han canviat 24 punts de llum del nucli de la Tallada
- S’ha licitat el Centre d’interpretació a la Talla-

i 30 caixes de cada punt de llum per protegir la instal·

da. L’obra ha estat atorgada a l’empresa Gabriel

lació de la humitat i de la pluja. Només quedaran 7

Bosch de Torroella de Montgrí per un pressupost

punts de llum al casc antic del poble de la Tallada per

de 40.587,20 euros.

canviar.

PUOSC 2013-2016

S’està elaborant el catàleg d’edificacions construïdes
en zona rústica. Les modificacions puntuals del PUOM

Aquest passat mes de febrer s’ha preparat i presen-

estan en procés.

tat la sol·licitud per a la planificació i formulació del
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, PUOSC 2013-

Us informem també que l’obra corresponent al

2016. Per aquest període de temps, l’Ajuntament de

col·lector general no té data prevista d’execució.

la Tallada ha sol·licitat realitzar les següents inver-

Aquesta ha estat la resposta facilitada per l’ACA

sions:

en data 11 de març després de nombroses consultes. Pel que fa la connexió en alta de Canet a Ver-

• Adequació de la xarxa de sanejament del c/

ges, dir-vos que s’està pendent de tractar aquest

Tramuntana, Major i Jaume LLoveras al nucli de

tema directament amb el conseller Sr. Santi Vila.

la Tallada. L’obra té un pressupost de 113.159,19

Us informarem amb detall quan disposem de més

€ i s’ha sol·licitat per l’any 2014. Redacció del

informació.

projecte executiu corresponent a aquesta adeS’ha fet nova la xarxa d’aigua a la zona de l’Empor-

quació.

danet a causa d’una fuga important pel mal estat dels
• Adequació de la xarxa de sanejament del c/Ma-

tubs. El cost d’aquesta reparació ha estat de 6.500

jor, del Pla i del Mar, al nucli de Tor. L’obra té un

euros.

pressupost de 88.112,20 € i s’ha sol·licitat per l’any
2014. Redacció del projecte executiu corresponent

Properament es durà a terme l’asfaltatge de la carre-

a aquesta adequació.

tera de Canet de la Tallada.

• Espai Canet. Construcció d’aquesta edificació a

COM FER ARRIBAR LA INFORMACIÓ

Canet. L’obra té un pressupost de 152.199,07 € i
s’ha sol·licitat per l’any 2015. Redacció del projecte

Com s’ha dit diverses vegades la manera més ràpida

executiu corresponent a aquesta edificació.

d’enviar la informació és per correu electrònic. Per
això us agrairíem que ens féssiu arribar una adre-

• Adequació de la xarxa de sanejament del c/Po-

ça de correu electrònic a (ajuntament@latallada.

nent, del Castell i del Portal al nucli de la Tallada.

cat). D’aquesta manera, podrem fer-vos arribar les

L’obra té un pressupost de 106.621,67 € i s’ha sol·

informacions al moment i ho farem d’una manera

licitat per l’any 2016. Redacció del projecte execu-

més sostenible ja que ens permetrà estalviar molt

tiu corresponent a aquesta adequació.

de paper.
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CULTURA

Carrossa de Carnaval: Els de Canet, els millors de la
desfilada de l’Escala!

Aquesta àrea és una de les que funciona amb pocs

Dinar de la Candalera a Tor: Els homes al casal i les

recursos econòmics gràcies a la bona disposició dels

dones de restaurant i a fer cultura.

organitzadors i organitzadores de les activitats. Ara

Calçotada: Calçots a dojo!

ja som uns experts en l’organització d’activitats

Curs de cuina: El millor cuiner per a les millors cuine-

amb poc pressupost. Tal com diu el refrany “Espe-

res ah! i em sembla que també hi havia algun cuiner

rant t’hi pots florir” així que, val més que ens arre-

aprenent.

manguem i no esperem que ens ho donin.

Trobada Si no fos: Tots els dimecres a la Caseta, per
passar-ho bé.

Fem-ne un petit resum:

De la reunió de planificació d’activitats per aquesta any,

Activitats de Nadal: n’hi hi va haver per tots els gustos:

van sortir un programa llarg, atapeït d’activitats per a

Dinar de la Marató: es van recollir aproximadament

tots els gustos. Es pretén que tothom hi trobi un lloc on

800 euros. La solidaritat va ser el punt fort!

s’hi pugui sentir a gust. Tot i que tots teniu el programa

Quines: A la Tallada i a Tor.

d’activitats, us fem un recordatori de les més properes:

Tarda de contes i mites: pels petits, joves i adults

ABRIL I MAIG

tot un èxit.
Taller de fanalets: Us fanals preciosos!

Taller i tastets de cuina: divendres 19 d’abril, com
sempre a la Caseta.
Sant Jordi, Contes i mites : dissabte 20 d’abril a les
5 de la tarda a la Caseta la sessió de contes i a les 6
sessió de mites. Hi haurà xocolata per a tothom!
Caminada: 21 d’abril i 19 de maig a les 9 del matí.
Trobada a la Caseta.
Xerrada sobre el reciclatge: 26 d’abril a les 7 de la
tarda a la Caseta.
II Cursa BTT i I cursa run: Diumenge 28 d’abril. Una
Concurs tennis taula: un exitàs! Els més joves van

activitat molt esperada pels amants de la bicicleta de

demostrar les seves habilitats.

muntanya i aquells a qui agrada caminar de pressa.

Cavalcada de Reis: Magnífica!

Club de Lectura: diumenge 28 d’abril a les 6 de la

GENER, FEBRER I MARÇ

tarda. Trobada a la Caseta per parlar de la novel·la
“l’Acabadora” de Michela Murgia.
Dia de la mare: Diumenge 5 de maig. Una festa molt

Club de lectura: Cada vegada son més les persones

arrelada a Tor que fa partícip a tot el municipi. Si

que s’afegeixen a aquest grup. A part de comentar

voleu anar-hi apunteu-vos a ca la Roser de Tor, a la

el llibre, sempre sol ser un tema amè, s’aprofita per

botiga ca la Dolors i a l’Empordanet.

passar una estona amb un petit berenar dolç.

Desfilada de moda solidària: Diumenge 12 de maig.

Caminada l’últim diumenge de mes : Caminar i gau-

A favor de l’ Oncolliga. Es farà a les 5 de la tarda a

dir de l’entorn.

l’Empordanet.
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Festa de la Gent Gran el 19 de maig: Una diada de re-

Alta i Baixa Edat Mitjana prou important i digna de

coneixement a les persones grans que ens ajuden amb

ser motiu de visita. A Tor, la seva església i Marenyà

la seva experiència. Es farà entrega d’un llibret que

també l’església i les seves pintures constitueixen un

recull els records de la Gent Gran sobre l’escola, els

altre testimoni de gran valor.

jocs i les festes. S’anomena: “Temps d’espardenyes”.
S’ha fet amb molta il·lusió. Esperem que us agradi.

A tot aquest marc arquitectònic cal afegir-hi l’espai
natural de la ribera del riu Ter i l’illa de Canet així com

TROBALLES ANTIGUES
A LA PLAÇA DEL CASTELL DE LA TALLADA

els aspres de la part de la zona de Marenyà i els conreus de la part de regadiu. Tot plegat configura una
oferta turística completa per gaudir d’un espai natu-

Dins del marc de les obres de millora (sanejament, so-

ral i cultural històric d’un poble ple de vida que reco-

terrament de les línies de llum i telèfon) s’han trobat

neix i valora el que la història i l’entorn li ofereix.

restes molt antigues de gran valor arqueològic i cultural que ens aporten més coneixement històric del

Dins el projecte “ Viure el poble: Conèixer el territori

nostre poble. Les restes de la paret del castell i de la

des del propi territori”, es pretén donar aquest valor

muralla evidencien l’existència d’aquest en el segle XI,

per tal que aquesta oferta pugui ser a la llarga un

així com un emplaçament de sitges per a guardar el

motor que ajudi a promoure noves iniciatives i dina-

gra anterior a aquestes dates s. VIII i IX, el que ens

mitzar l’economia del municipi.

indica la presència d’un poblat més antic en el mateix
lloc. Les sitges es conserven amb total integritat, so-

S’està duent a terme el projecte de dinamització, que

bretot les més antigues que són més profundes i en

físicament estarà ubicat a la part nord del menjador

forma d’àmfora amb un coll d’entrada molt estret, la

de l’Empordanet i té com objectiu la promoció del nos-

qual cosa ens revela que varen ser excavades per nens,

tre municipi. Com és de sentit comú, i seguint les no-

ja que per un adult és impossible poder-hi entrar. Han

ves tecnologies, que estan ja a l’abast de la majoria de

estat excavades unes 30 sitges i es suposa que al marge

les persones, aquest impuls es farà a través de portals

esquerra del carrer n’hi ha més, per tant, ens trobem

d’informació digital i llocs web que permeten donar la

dins un espai reduït de rebost de gra que devia servir

informació a les persones interessades en fer rutes amb

per a subministrar cereals als habitants del castell.

bicicletes o a peu i com no, a persones interessades en la
història i el patrimoni cultural. També s’oferiran tallers

També han sortit a la llum les restes del pont d’entrada

d’estudi o coneixement a escolars i grups diversos.

a la porta del castell i una tros de xarxa de clavegueram de la mateixa època. Aquest pont ja estava docu-

El nostre objectiu és que l’1 de setembre es pugui pre-

mentat en una foto del 1918, publicada en el llibret de

sentar al públic tota l’oferta i tenir les obres acabades,

fotos antigues “Quan l’avi era petit” i a Quaderns de

però com que la part econòmica no depèn de nosaltres,

la revista de Girona: La Tallada d’Empordà, documents

no ens toca cap més remei que està supeditats a les en-

que us convidem a consultar ja que ens donen una in-

tregues econòmiques per part de la Generalitat del fons

formació acurada del nostre passat històric.

Europeu que, com sabeu tots, està en situació de crisi i
les entregues arriben en compte gotes. Per tant, es farà

Així que, aquestes troballes juntament amb les torres

com es pugui. La nostra feina és ser molt prudents i llui-

i l’església constitueixen una mostra de les èpoques

tar molt perquè el finançament vagi arribant.
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FIRA ERAQUARI

El fet de tancar llums en tots els pobles del municipi
ens permet estalviar. Agraïm a les persones del muni-

Com a novetat, estem preparant una fira, la primera,

cipi la seva disposició per dur a terme aquesta mesura.

serà l’1 de setembre i s’anomenarà “ErAquari “. En cas

Aquesta reducció es valorarà a final d’any i es prendrà

de pluja es farà el 8 de setembre. Tenim pretensions de

la decisió més adient de cara al 2014.

que sigui una gran fira, ben organitzada i que reclami a
molta gent. El tema és: “ Fira de teràpies alternatives per

Tot preparant la temporada de piscina, s’ha millorat

a la salut, artesania i productes ecològics”. En aquests

el sistema de cloració de la piscina municipal petita

moments ja tenim les bases fetes i el llistat d’actuacions

per garantir un perfecte estat de l’aigua. Aquesta

que es faran. Com és evident en una activitat d’aquesta

acció ha estat possible gràcies a una subvenció de

dimensions, serà necessària la col·laboració de moltes

Dipsalut.

persones tant per l’organització com pel muntatge. Us

PAGESIA

convoquem a una reunió participativa/informativa el
proper 7 de juny a les 8 del vespre a la Caseta.

Benvinguda primavera i benvinguda aigua! Tenim els

MEDI AMBIENT

sembrats que fan força goig, el blat de moro a mig
sembrar, i les pomeres obren amb normalitat.

Com es pot veure, el tema del reciclatge continua vigent. Podem estar contents que els resultats de reci-

Pel que fa a l’hivern, ha estat força productiu en el

clatge van essent millors. Cada vegada som més cons-

sentit que s’ha creat la Comunitat de regants de la

cients que val la pena reciclar bé i que simplement és

Tallada i Albons. Seguint amb el tema dels regs, val

voler, ho tenim fàcil. Des de l’Ajuntament es treballa

a dir que, juntament amb la Comunitat de Regants,

per a què així sigui. Tenim contenidors ben diferen-

s’estan fent les rieres i els principals regs, aquests úl-

ciats i ara hi posarem uns cartells ben bonics que ens

tims a càrrec de l’Ajuntament, i com que sembla que

recordaran fer bon ús de cada contenidor. Diuen que

d’aigua n’hi haurà als pantans, esperem que sigui una

“home net fa goig” o que “cada cosa al seu lloc” fa

campanya de reg tranquil·la.

de bon mirar i realment és veritat.
Pel que fa al tema dels camins, s’han anat repassant
També a la deixalleria hi posarem uns petits dipòsits

al llarg de l’hivern, i en general, estan en un estat cor-

pels objectes més petits i que sovint no sabem què fer-

recte.

ne. Reciclar bé representa menys taxa ja que a l’abocador ens penalitzen el mal reciclatge.

També, properament ens caldrà parlar de la conveniència dels sistema de vigilància que vam contrac-

Com podreu comprovar, enguany s’ha rebaixat 18 € la

tar l’any passat i valorar si es vol tornar a contractar

quota anual i això és bona noticia per a tots.

aquest any.

PAES. (Pla d’actuació d’energia sostenible). L’Ajunta-

Per qualsevol incidència o suggeriment de millora,

ment s’ha adherit a la proposta de fer un estudi de

resto a la vostra disposició a:

l’estalvi que podem arribar a obtenir reduint la contaminació lumínica i millorant la gestió de residus.

pagesia@latallada.cat
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ÀREA SOCIAL I D’ATENCIÓ
A LES PERSONES

greu, amb eficàcia i rapidesa. En aquest curs es fa
una anàlisi integral de les diferents situacions de
prevenció de perill i es donen pautes d’actuació per

TREBALLADORA SOCIAL

a una assistència sanitària immediata.

En aquest punt us volem recordar que l’equip for-

El curs s’adreça a qualsevol persona major de 16

mat per la Cinta Mitjana (treballadora social) i la

anys interessada a adquirir coneixements sobre pri-

Laura Planella (educadora social) es desplacen a la

mers auxilis, tant a nivell professional com a nivell

Tallada cada quinze dies (dimarts de 13h a 15h) per a

personal.

atendre a aquelles persones que necessitin d’aquest
servei. Podeu consultar els dies d’atenció en les car-

Aquest curs ha estat sol·licitat conjuntament amb

telleres municipals. Tot i això, també podeu ser

l’ajuntament de Parlavà. Té una durada de 50 hores

atesos a Verges ja que el servei s’hi desplaça cada

i si hi ha un nombre de 15 persones el cost és de

dimarts i dijous. Independentment d’aquest hora-

105 euros. En cas de ser inferior el cost és més alt.

ri, sempre que sigui necessari, les tècniques poden

S’expedeix el títol d’Atenció Sanitària immediata a

desplaçar-se i proporcionar-vos atenció domiciliària.

l’assolir els continguts teòrics i pràctics del curs. Tots

Dir-vos també que el procediment per a una bona

aquells que estigueu interessats en fer aquest curs,

gestió és que truqueu a l’Ajuntament de la Tallada

si us plau, adreceu-vos a l’ajuntament de la Tallada

i se us reservarà dia i hora. En aquests moments, la

per fer-ne la inscripció.

Laura Planella està de baixa de maternitat. El dia 19
CENTRE DE DIA “CASA DEL MAR”

de març es va incorporar la Meritxell Coll per fer-ne
la substitució.
TRANSPORT SANITARI
Des d’aquest apartat volem animar-vos a què utilitzeu
el transport sanitari per a desplaçaments fins a l’Hospital de Palamós, el centre Palamós Gent Gran i també
fins al consultori de Torroella de Montgrí, en cas que
ho necessiteu. Recordeu que per fer ús d’aquest ser-

A continuació us fem arribar informació relativa

vei cal que aviseu a Creu Roja amb un mínim de 48 h

al Centre de Dia “Casa del Mar” de l’Escala que

d’antelació i disposeu dels tiquets que podeu adquirir

ens ha fet arribar la seva directora, Adriana Go-

a la Tallada, Tor, Marenyà i Canet al preu de 10 € (5 €

tri.

per desplaçaments a Torroella de Montgrí).
A mesura que ens anem fent grans, cada vegaCURS D’ ATENCIÓ SANITÀRIA IMMEDIATA NIVELL

da és més important tenir cura de la nostra salut

II impartit per Creu Roja

d’una manera activa i constant. El pas dels anys,
però, fa que tinguem cada cop més tendència a

Els coneixements de socorrisme ens ajuden a actu-

fer una vida sedentària i a reduir les relacions

ar davant de qualsevol accident, sigui més o menys

socials. És en aquest punt quan cal plantejar-se
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incloure en la rutina diària exercicis per treballar

Els serveis de Casa del Mar s’ofereixen a les perso-

la psicomotricitat, tallers de memòria, treballs

nes del municipi, però també a aquelles persones

manuals i, si és necessari, buscar el suport per tal

interessades dels pobles del voltant. Per tal de do-

de continuar fent les activitats de la vida diària.

nar-vos la possibilitat de conèixer el centre de dia,

Tot això i molt més és el que es troba a Casa del

els primers 15 dies d’estada són gratuïts.

Mar, de l’Escala.
El projecte +12
En funcionament des del mes de maig de 2007,
el centre de dia per a persones grans “Casa del

Des de “Casa del Mar” es va iniciar el mes d’octubre

Mar” posa a la seva disposició un equip format

de 2012, un projecte per als joves de la zona. Pensat

per 9 professionals que atenen totes les àrees: sa-

per als joves de secundària, el projecte +12 ofereix

lut, estimulació cognitiva, lleure i relació social. A

un espai de suport a l’estudi i lleure per als joves. Hi

Casa del Mar trobareu un espai on, a més de tenir

reben suport a l’hora de fer els deures, i hi fan acti-

cura de les qüestions quotidianes (higiene, àpats

vitats per passar-ho bé i gaudir amb altres persones

adaptats a les seves necessitats, etc.), es realitzen

amb les mateixes inquietuds. A part del grup que va

diverses activitats al llarg del dia per tal de pre-

començar a principi de curs, en les properes setma-

servar l’estat físic i cognitiu de les persones grans.

nes se’n posarà en marxa un altre. Les inscripcions

El servei funciona de dilluns a diumenge amb fle-

ja estan obertes.

xibilitat horària i d’assistència.
CURS D’EXERCICI FÍSIC
Des de Casa del Mar, també s’ofereix el servei

I PREVENCIÓ DE CAIGUDES

d’atenció domiciliària. Una treballadora familiar
es desplaça a casa de les persones que ho neces-

Us informem que properament es realitzaran dos

sitin, i pot oferir ajuda en la higiene de perso-

cursos: Alimentació econòmica i Curs d’exercici físic

nes dependents, compres, elaboració d’àpats,

i de prevenció de caigudes. Aquest darrer es desen-

acompanyament a petites gestions, etc. També a

voluparà en 4 sessions d’ 1.5h de durada repartides

domicili podeu utilitzar altres serveis més espe-

en una exposició teòrica i una part pràctica i es farà

cialitzats, com són la fisioteràpia, perruqueria i

a partir del mes de setembre. Tots aquells que hi es-

podologia. Disposem d’un vehicle amb el qual us

tigueu interessats, feu la vostra inscripció a l’ajun-

podem acompanyar a l’hora de realitzar determi-

tament. Dir-vos també que aquests cursos seran

nades gestions o anar a visites mèdiques.

gratuïts per tots aquells que vulgueu assistir-hi.

Casa del Mar està gestionat per Suara Coopera-

OFERTA FORMATIVA AL BAIX EMPORDÀ

tiva, en conveni amb l’ajuntament de l’Escala. Té
una capacitat de 15 places, de les quals algunes

Amb l’objectiu de promoure la societat del conei-

estan vacants en l’actualitat. Les persones interes-

xement i facilitar la formació, la xarxa de tècnics

sades en sol·licitar una plaça o en algun dels ser-

de promoció econòmica del Baix Empordà ha im-

veis a domicili poden passar pel centre (C/ Gràcia,

pulsat la creació d’una publicació electrònica que

12) o bé trucar al 972 77 35 51. L’horari d’obertura

recull part de l’oferta formativa que s’impulsa a la

del centre és de dilluns a divendres de 9h a 18h.

comarca.
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Aquesta guia informa sobre cursos, jornades, se-

Davant la situació d’excepcionalitat econòmica

minaris i altres recursos formatius, com són les

en la que ens trobem, l’Ajuntament va decidir

escoles d’idiomes o les Oficines de Treball de la

emprendre algunes mesures d’estalvi com ha

Generalitat de Catalunya. A més, permet accedir a

estat la reducció del nombre de llums encesos

un seguit d’accions formatives que ajudaran a mi-

als carrers (sempre assegurant una bona visibi-

llorar la situació professional, la reinserció laboral

litat). A final d’aquest any, valorarem l’estalvi

i la qualificació de les persones que hi participin.

que aquesta mesura ens ha suposat i entre tots

Podeu consultar aquesta informació en el següent

decidirem si continuem amb la seva aplicació.

lloc web:

També ens plau informar-vos que a causa del
bon reciclatge que s’està fent al municipi, la

www.baixemporda.cat/ca/abril_2013_
forma_t_al_baix_emporda.html

taxa d’escombraries s’ha reduït enguany 18 euros, passant de 123 euros per domicili a 105 euros.
És important seguir amb aquesta bona pràctica i
millorar-la tot allò que es pugui ja que un bon

CAMPANYA DE DETECCIÓ PRECOÇ

reciclatge ens permet estalviar en aquest servei

DE CÀNCER DE CÒLON I RECTE

i això repercuteix directament en les butxaques
de totes les famílies del municipi. També dir-vos

Les persones que tinguin entre 50 i 75 anys i que

que l’impost de vehicles no augmentarà però sí

hagin rebut una carta convidant-les a participar en

la taxa de clavegueram. Aquesta darrera s’apuja

aquest programa tenen temps fins a final d’abril

10 euros amb la finalitat de poder fer front al

per anar a buscar el test de sang oculta en femta a

manteniment d’aquesta xarxa que es troba en

les farmàcies de l’Àrea Bàsica de Salut de Torroella

força mal estat a la Tallada i a Tor.

de Montgrí. Els que vulgueu participar-hi us adreceu a qualsevol farmàcia dels municipis de l’ABS de

S’ha aconseguit una subvenció de la Diputació

Torroella de Montgrí amb la carta que heu rebut.

per valor de 4.800,00 que ens permetrà la substi-

A la farmàcia se us lliurarà un kit per dipositar la

tució dels punts de llum que faltaven. D’aquesta

mostra de femta i les instruccions de com conser-

manera, queda tancada la millora de l’enllumenat

var-la i on l’heu de portar. Els resultats es comuni-

del municipi.

caran personalment a les persones que hagin participat en l’estudi. Us animem a participar-hi.

Per últim dir-vos que s’han pagat 46.604,56 euros i s’ha executat un valor de 187.830,17 euros

ECONOMIA

del projecte Viure el Poble. Us recordem que el
Cost total, incloent la part elèctrica, execució de

La situació econòmica de l’Ajuntament segueix de-

projectes i honoraris tècnics del projecte Viure el

licada, tot i que, podem informar-vos que tenim

Poble serà de 669.232,51 euros. És important que

els pagaments al dia. Com tots sabeu, des d’aques-

sabeu que a dia d’avui, la Generalitat té pendent

ta àrea, es gestionen els recursos econòmics amb

de pagament a l’ajuntament de la Tallada 67.000

responsabilitat i, màxima claredat i transparència.

€ d’exercicis anteriors (2009-2012). Aquesta situ-

Per això, l’estat de comptes està obert a la consul-

ació fa que la nostra tresoreria es trobi en una

ta de tothom.

situació molt delicada.
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Pressupost de l’ajuntament 2013
Resum d’ingressos per capítols
Capítol 1		
Impostos directes
Capítol 2		
Impostos indirectes
Capítol 3		
Taxes i altres ingressos
Capítol 4		
Transferències corrents
Capítol 5		
Ingressos patrimonials
Capítol 7		
Transferències de capital
Capítol 8
Total pressupost d’ingressos de l’exercici 2013
Resum de despeses per capítols
Capítol 1		
Despeses de personal
Capítol 2		
Despeses de personal
Capítol 3		
Despeses financeres
Capítol 4		
Transferències corrents
Capítol 6		
Inversions reals
Capítol 9		
Passius financers
Total pressupost de despeses de l’exercici 2013

182.651,65
30.000,00
104.694,94
137.300,00
7.266,00
158.842,00
345.000,00
965.754,59

155.879,00
214.100,00
22.168,06
24.500,00
174.328,49
374.779,04
965.754,59

El cens del municipi de la Tallada d’Empordà
a dia 27 de març de 2013 és de 465 habitants.

Ajuntament de
la Tallada d’Empordà
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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P À GIN A

O B ERT A

COMUNICAT DE CDC
DRET A DECIDIR I ESTAT PROPI, GARANTIA D’UN FUTUR MILLOR
Convergència Democràtica ha posat en marxa la

Què està passant a Catalunya? És un cicle de con-

campanya “Dret a decidir i Estat propi, garantia

ferències que durant tres mesos CDC farà arreu

d’un futur millor”, una iniciativa que es desplegarà

del país. Es tracta d’explicar què està fent el go-

fins el 2014. Davant la transcendència del moment

vern i per què les finances públiques, heretades

que viu Catalunya, CDC afronta un triple repte: la

del tripartit, estan col·lapsades. Volem expressar

lluita contra la crisi, l’exercici del dret a decidir i la

un compromís ferm d’acompanyament a l’executiu

construcció d’un Estat propi. Josep Rull, secretari

del president Mas, i alhora donar la cara davant la

d’organització, ha explicat que CDC treballa amb

crisi de confiança que pateix la política. Aquestes

una sola agenda: Les mesures econòmiques per

xerrades es basen en la proximitat, la confiança, la

sortir de la crisi i per garantir l’estat del benestar

pedagogia i la transparència.

i el full de ruta sobiranista són dues cares de la
mateixa moneda. Sense instruments d’Estat, Cata-

Aquesta pedagogia és necessària quan és Catalunya

lunya no podrà superar l’actual context econòmic.

qui pateix el desequilibri més gran i quan cal sumar

La independència no és abstracta: es tradueix en

esforços per fer front a la situació d’emergència de

progrés econòmic i justícia social.

les finances. Per superar les adversitats cal reconèixer la realitat, ni amagar-la ni dissimular-la i molt

L’argument central de la campanya: Volem explicar

menys quan es té una alta responsabilitat en la si-

al conjunt de la ciutadania que Catalunya viu una

tuació actual.

situació límit, que ja no és viable com a comunitat
autònoma, però sí com a Estat. Per això l’objectiu

Nosaltres volem i podem gestionar els nostres pro-

és subratllar que el pas cap a la sobirania plena és

pis recursos.

un exercici de seny, de pragmatisme i de responsabilitat. Es tracta de dibuixar un horitzó d’esperança
col·lectiu basat en la llibertat.
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FESTA DE LA GENT GRAN
DIUMENGE 19 DE MAIG DE 2013

12.00 » MISSA A L’ESGLÉSIA DE LA TALLADA CANTADA PEL COR
14.00 » DINAR DE GERMANOR AL LOCAL SOCIAL L’EMPORDANET
16.30 » OBRA DE TEATRE: “No et vesteixis per sopar” de Marc Camoletti,
a càrrec de la companyia Pengim-Penjam de Verges

Menú
Entremès
Mandonguilles amb sèpia
Pastís de crema
Beguda (aigua, vi, gasosa i cava)
Pa
Cafè

PREU DEL TIQUET:
Adults				
Nens de 6 a 12 anys		
Gent gran (empadronats al municipi)
Nens de menys de 6 anys

16 €
8€
GRATUÏT
GRATUÏT

Podeu recollir els vostres tiquets fins el 15 de maig a l’Ajuntament,
a la botiga “Ca La Dolors” i al bar de l’Empordanet

US HI
ESPEREM!!!
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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