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Josep Maria Rufí (ERC) pren el relleu
de Joan Margall (UPM) a l’alcaldia en
compliment del pacte de govern

Monent en què l’alcalde sortint, Joan Margall (UPM), lliura la vara d’alcalde a
Josep Maria Rufí (ERC) durant el Ple extraordinari celebrat el 20 de juny.

L’alcalde escriu:

I també:

«El municipi no el fa

> Obres de consolidació del

només l'alcalde, és la
suma de moltes realitats
i, sobretot, desitjos,
somnis i anhels, que són
els que realment ens
faran assolir els grans
reptes de futur.»

Castell del Montgrí i la
cisterna exterior

> S’enderroca l’antic
dipòsit d’aigua dels Griells i
el mas Radresa

Ajuntament de
Torroella de Montgrí
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Discurs de proclamació de Josep Maria Rufí com a alcalde
Bon dia. Primer tinent d'alcalde i cap del grup d'UPM, senyor Joan
Margall. Cap del grup de LEI, senyor Eduard Vila. Cap del grup de CIU,
senyor Joan Ribas. Regidors i regidores. Delegat del Govern de la
Generalitat. Autoritats. Senyores i senyors.
Als anys setanta vaig iniciar la meva militància política mogut per un
sentiment d'estima cap al meu país i pel desig de treballar-hi des d'allà
on em fos possible. Des d'aleshores, he compaginat la meva activitat
professional veterinària amb política, social i cultural, àmbits perfectament vàlids per contribuir a reforçar la nostra identitat. Tot això ho he
fet des de la base, convençut que la suma de les petites coses serveix per
aconseguir grans objectius. La nostra realitat com a nació sense estat
requereix l'esforç i les aportacions de tots aquells que estimem i sentim
Catalunya com una part indeslligable de la nostra persona. Només així
aconseguirem normalitzar una realitat que sovint ens ha estat negada.
L’any 2007, gràcies a la confiança que van dipositar en mi els companys
de la secció local, vaig tenir el privilegi d'encapçalar la candidatura d'ERC.
Va ser un moment especial, que em va fer viure una experiència molt
emotiva des del punt de vista humà. La preparació de la candidatura, les
sessions de treball del programa, les reunions amb entitats, el contacte
amb els veïns i les veïnes, són experiències que enriqueixen enormement
i deixen una profunda petjada. Aquest procés em va servir, a més, per
aprofundir en el coneixement del nostre municipi, de les seves potencialitats però també les seves fragilitats, i vaig descobrir gent magnífica que
fa del dia a dia una lluita constant de superació.
Els resultats electorals i el període que es va obrir després de les eleccions, atès que no hi havia una majoria clara, va portar la nostra formació, d'acord amb la voluntat majoritària expressada per les bases de la
militància, a formar govern amb l'UPM. D'aquesta manera, la voluntat
de consolidar una majoria d'esquerres, progressista i amb un marcat
caràcter catalanista, va quedar garantida amb la signatura d'un pacte de
mandat que incloïa, a més, per primer cop en democràcia, l'alternança
a l'alcaldia. Es tracta d'un fet nou, que no ha estat una excepció en el
món local, i que cal interpretar-lo, no com la victòria d'uns o la derrota
d'uns altres, sinó com una manifestació de normalitat política fruit de l'evolució en la cultura democràtica. En aquesta primera meitat de mandat, la fidelitat a l'equip de govern i a l'Alcalde el treball en equip reforçat amb la incorporació de LEI i la suma d'esforços amb discreció i constància pel bé del municipi i els seus ciutadans, ha estat la sistemàtica de
treball de la formació política que represento.
Esquerra ha estat sempre un partit amb voluntat de participar activament en la gestió municipal i en el govern del país, però quan ha calgut
estar a l'oposició ho hem fet amb el mateix convenciment. La possibilitat de formar govern i ocupar el màxim càrrec municipal ens l'hem plantejat com una oportunitat a la qual no podíem renunciar per coherència i compromís amb el conjunt de ciutadans de Torroella i de l'Estartit.
Us haig de dir que em sento preparat per assumir el repte, sobretot perquè disposo al meu voltant d'un equip, polític i tècnic, preparat i d'un
govern estable que té ben traçat el rumb que ha de seguir. Vull ser coherent amb l'acord que vam subscriure fa dos any per responsabilitat política, però també personal. Durant aquesta etapa hem desplegat el pla
de treball que vam definir a l'inici del mandat, però encara ens queda un
important trajecte per recórrer. Aquest serà el nostre marc de referència.
No obstant això, el càrrec d'alcalde té unes connotacions particulars, que
vénen definides pel caràcter propi de cada persona. Això és en bona
mesura el que l'enriqueix, més enllà de les atribucions que li confereix la
llei. Un alcalde ha de dirigir, coordinar, executar, però també té la missió
de representar el seu municipi amb dignitat, un aspecte al qual vull
donar especial rellevància.
En el meu cas, i d'acord amb la meva manera de ser, m'agradaria que els
veïns i les veïnes de Torroella i de l'Estartit em veiéssiu com una persona
propera, responsable, dedicada al càrrec, amb capacitat de lideratge i de
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sumar complicitats. Apassionada pel nostre municipi i convençuda que
tenim els elements suficients per superar el moment de dificultats en
què ens trobem en l’àmbit general. És per tot això que m'esforçaré al
màxim i mantindré un diàleg fluid amb tots els grups municipals: del
govern, però també amb l'oposició.
Assumeixo el càrrec amb molt d'orgull, conscient de l'enorme responsabilitat que comporta i de l'honor que representa. Ho faig amb la voluntat de treballar al servei del municipi i amb el compromís de convertir
Torroella de Montgrí i l'Estartit en un municipi cohesionat, amb oportunitats per a tothom i sense exclusions. Fidel a uns valors republicans que
sempre m'han guiat: la llibertat, la igualtat, la raó i el progrés.
Davant nostre se'ns presenta un horitzó il·lusionant. Tenim sobre la taula
projectes de gran abast que a poc a poc farem realitat, però no oblidarem les petites coses del dia a dia. Com no pot ser d'altra manera, les
persones i la seva qualitat de vida han de ser el centre de la nostra actuació. De fet, aquesta és la principal finalitat de la política municipal.
En aquests moments, després de la meva investidura com a alcalde em
vénen al cap les moltíssimes persones que m'han precedit en el càrrec, i
els veïns i les veïnes que han ocupat aquestes cadires en qualitat de regidors electes. Molt especialment els meus predecessors d'Esquerra
Republicana de Catalunya. Els alcaldes del temps de la República i els
regidors d'Esquerra d'aquests trenta anys de represa democràtica. Tots
plegats, des del seu lloc, han treballat intensament, sacrificant, sovint,
hores de lleure o d'estar amb la família, per construir un municipi millor.
Jo, sincerament, em sento una peça més d'aquest projecte col·lectiu i,
ara que he assumit l'alcaldia, ho faig amb el mateix tarannà del primer
dia que vaig decidir treballar activament pel meu país.
El primer alcalde de la democràcia, Albert Bou, deia a la llinda del llibre
de la Festa del 1979, pocs mesos després de les primeres eleccions, unes
paraules que subscric: «Durant aquest 4 anys que ens heu encomanat la
tasca, feixuga i difícil, però apassionant, de regir els afers municipals,
som conscients que haurem de prendre decisions que, a vegades, no
seran acceptades per tothom. Gairebé sempre, les raons que ens mouran a actuar d'una manera podran ser contrarestades per altres raons
que obligarien a actuar ben altrament. Ho acceptem, però us demanem
que ens jutgeu objectivament i, si algun dubte us queda, si creieu que
alguna cosa no la fem prou bé, veniu i en parlarem. L'Ajuntament és
casa vostra i nosaltres estem al vostre servei, ja ho sabeu.»
El municipi no el fa només l'alcalde, és la suma de moltes realitats i,
sobretot, desitjos, somnis i anhels, que són els que realment ens faran
assolir els grans reptes de futur que tenim plantejats.
Ara més que mai, els ciutadans necessitem alguna cosa més que una
gestió eficaç dels serveis públics. Avui també necessitem sentir-nos orgullosos de la nostra Vila, saber que avança, que progressa, en definitiva
volem un present millor per garantir un futur per als nostres fills.
Jo sóc de l'equip dels optimistes. Em sento una persona afortunada perquè veig davant meu gent amb més sort, salut o èxit, però molta més
darrere meu que té dificultats i problemes per anar tirant. Però l'optimisme sense tenacitat, sense constància, sense treball no porta enlloc. Això
és el que us ofereixo, això és el que aquest equip de govern municipal
us continuarà oferint. Amb molta il·lusió però amb responsabilitat.
Perquè quan falta la il·lusió val més deixar-ho i deixar pas a noves generacions, a noves visions, a nous impulsos.
No sabria acabar sense demanar-vos a tots que m'acompanyeu amb dos
visques. Un pel nostre extens i divers municipi, per Sobrestany, la
Bolleria, els disseminats, els masos, per l'Estartit i per Torroella: visca
Torroella de Montgrí!
Un altre per un país que camina amb pas ferm cap a la seva llibertat: v
isca Catalunya!
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Govern municipal

Josep Maria Rufí (ERC) pren el relleu de Joan Margall (UPM) a l’alcaldia
El Ple de l’Ajuntament va escollir el dissabte 20 de juny Josep Maria Rufí i Pagès (ERC) com a nou
alcalde de Torroella de Montgrí. Rufí relleva Joan Margall (UPM), que va accedir a l’alcaldia el 16
de juny de 2007, després de les darreres eleccions municipals. Margall va presentar la renúncia al
càrrec el passat 11 de juny en compliment del pacte de govern que van subscriure UPM i ERC, un
dels punts del qual preveia l’alternança a l’alcaldia. La investidura de Rufí es va fer amb els vots
a favor d’UPM, ERC i LEI, al govern, mentre que CiU, a l’oposició, va votar el seu cap, Joan Ribas.

A l’esquerra, el nou alcalde, al centre, un cop va ser proclamat. A la dreta, aspecte general que presentava l’auditori de Can Quintana.

> Com preveu el reglament, la renúncia de l’exalcalde
va obligar a convocar un Ple extraordinari de la corporació per tal de procedir a una nova votació. Per bé que
aquest tràmit s’emmarcava en el compliment de l’acord
de govern subscrit entre UPM i ERC, l’elecció es va realitzar amb la solemnitat que correspon a un moment
tan important de la política municipal com correspon a
la proclamació d’un nou alcalde.

L’exalcalde Joan Margall va tenir paraules d’agraïment
per a totes les persones que durant aquests dos anys
han col·laborat en el nou projecte municipal i va desitjar molta sort al nou alcalde. Va dir que no feia balanç
d’aquests dos anys perquè ja ho havia fet en el ple de
l’11 de juny, quan va presentar la renúncia, però va destacar la importància de l’experiència personal que havia
representat el càrrec i la satisfacció d’haver fixat les
bases d’un gir molt necessari en la política municipal.

En iniciar el Ple, els grups municipals van haver de
comunicar públicament si presentaven algun candidat
a l’alcaldia —només ho van fer ERC i CiU—, i els regidors van emetre anònimament i un per un el seu vot
dins de l’urna de la mesa que presidia la regidora Cati
Matas, com a membre de més edat del consistori.
Després es va procedir al recompte de vots. Rufí va
rebre els 11 dels regidors d’UPM, ERC i LEI, al govern;
mentre que Joan Ribas va rebre els 5 dels regidors presents del seu grup, atès que la regidora Cristina
Mascarreras va excusar la seva assistència.

El grup de LEI va recordar que no eren necessaris numèricament per garantir la majoria al govern municipal,
però que donaven un vot de confiança al nou alcalde
per tal d’avançar en el desplegament del pacte. Tot i
així, van demanar a Rufí que lideri la tramitació de l’entitat municipal descentralitzada de l’Estartit (EMD), perquè «si no és així, el poble de l'Estartit no entendria la
nostra permanència al govern indefinidament
Joan Ribas (CIU) va fer un discurs més crític, tot i que va
manifestar la voluntat del seu grup de sumar en positiu
des de l’oposició. No obstant això, va dir que no podien
abstenir-se i que votaven el seu candidat perquè
«seguim reafirmant la nostra voluntat i dret a dirigir
aquest Ajuntament.»

En acabar el recompte es va proclamar Rufí com a nou
alcalde i aquest va rebre la vara de mans de Margall.
Les intervencions dels grups
Tot seguit es va donar pas a les intervencions dels portaveus dels grups perquè justifiquessin el seu vot. El primer a intervenir va ser l’alcalde sortint, Joan Margall
(UPM), després Genís Dalmau (LEI), Joan Ribas (CiU) i
finalment el nou alcalde, Josep Maria Rufí (ERC).
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Arran del relleu a l’alcaldia, Joan Margall ocupa la primera tinença d’alcaldia que abans tenia Rufí i manté les
mateixes delegacions com fins ara. D’altra banda, la
resta de regidories es mantenen com estaven.
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Patrimoni

Obres de consolidació del Castell del Montgrí i la cisterna exterior
> Ben aviat finalitzaran les obres de consolidació i

D'altra banda, s'ha senyalitzat tot el conjunt format pel
castell, la cisterna i la pedrera, que és un altre dels elements desconeguts.

neteja del Castell del Montgrí i de la cisterna externa. Es
tracta d’una intervenció molt necessària, ja que al castell no s’hi actuava estructuralment des de l’any 1986.
Amb un pressupost global de 115.000 euros —70.000
dels quals els aporta la Diputació de Girona—, s'hi ha
intervingut en els punts més degradats i s’hi han incorporat nous elements de seguretat. També s'ha actuat a
la cisterna, un dels elements més desconeguts i singulars del conjunt, que també s'ha fet visitable.

Transport de material amb helicòpter
A causa de la complexitat de l'accés, el 25 de maig, primer dia de les obres, un helicòpter va pujar tot el material necessari. Posteriorment, els operaris hi han anat
pujant a peu —el trajecte dura uns 40 minuts.
Precisament s'ha escollit aquesta època de l'any per fer
l’obra perquè és quan hi ha més hores de llum natural.

Noves tecnologies

Urbanisme

L'Ajuntament flexibilitza la regulació
d'obres durant l'estiu per ajudar els
constructors a fer front a la crisi
> Es vol mantenir un grau d'exigència que faci compatible alguns treballs amb la qualitat turística.
L'Ajuntament ha atès una petició formulada per
l'Associació d'Empresaris del Montgrí que demanava
una flexibilització per no haver d'aturar totalment algunes obres i afavorir el manteniment de llocs de treball.

Nova imatge, continguts actualitzats i
millor navegació per a la web municipal
> El 4 de juny vam posar en marxa una nova web municipal amb la qual es vol donar un salt de qualitat en la comunicació entre la institució i la ciutadania. La nova pàgina s'ha
construït sobre un gestor de continguts de programari lliure, molt més potent que l'anterior, que en permetrà l’actualització directament des de l'Ajuntament. S'ha donat molta
importància tant al disseny, com a l'estructura de la informació, perquè sigui senzilla, però elegant i atractiva, i resulti molt fàcil trobar allò que l'usuari busca. A més, s'hi ha
incorporat la nova imatge corporativa de l’Ajuntament.

A J U N T A M E N T

D E

La fórmula que s'ha adoptat consisteix en què cada promotor o constructor elabori un Pla de Treball on es concretaran els treballs a realitzar, les fases d'execució, l'horari de treball (mai anterior a les 8 h ni posterior a les 19
h) i les mesures correctores per minimitzar les molèsties
i les incomoditats que produeixi l'obra. Aquest document serà d'obligat compliment i es presentarà en el
moment de sol·licitar la llicència d'obres. D'aquesta
manera, qualsevol incompliment podrà fer que
l'Ajuntament decreti l'aturada dels treballs.
Els treballs que estan exclosos d'aquesta flexibilització
són: aixecar estructura, realitzar enderrocs totals o parcials, ni excavacions o moviments de terra.
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Promoció turística

Destinacions de Turisme Familiar

III Festival del Còmic

L’Estartit és l’escenari d’un programa concurs de la BBC
La BBC va enregistrar el 29 de maig
un capítol del programa d’èxit
Gimme a Break. Es tracta d’un concurs familiar en què els nens trien
les vacances ideals i diuen als seus
pares on volen viatjar. En aquesta
ocasió, els protagonistes han escollit Catalunya i en concret les poblacions que disposen de la certificació Destinació de Turisme Familiar.

Jornada sobre Destinacions de
Turisme Familiar
El Consell Municipal de l’Estartit va
ser la seu el 15 de maig d’una jornada adreçada als municipis de les
comarques gironines certificats
com a Destinació de Turisme
Familiar i als que es troben en tràmit. La trobada va servir per aprofundir en el concepte de marca i
informar de les accions que farà la
Generalitat per promocionar-la.

La Neret protagonitza la tercera edició del Festival del Còmic
La Neret, el personatge que utilitza
l’Àrea Protegida de les Illes Medes
com a recurs pedagògic i element
de difusió mediambiental, va ser la
principal protagonista de la III
Festival del Còmic, que es va celebrar el 20 i 21 de juny. El bon
temps i la varietat d’actes van fer
que les propostes programades
registressin una gran participació.

Serveis

Platges

Passat l’estiu es construirà un gran col·lector
general d’aigües residuals a l’Estartit
> Simultàniament a la segona i tercera fase de la millora de carrers de l’Estartit, que començarà passat l’estiu,
es portarà a terme una obra molt necessària i esperada
per solucionar l'evacuació d'aigües residuals de bona
part del poble. La solució consistirà en la construcció
d'un nou col·lector general al llarg de l'avinguda de
Roma, de majors dimensions i amb el pendent apropiat
per poder-hi connectar per gravetat la nova xarxa de clavegueram i les futures que s’hi puguin fer.

Bandera blava 2009

L'actual col·lector és de fibrociment, té poc pendent i
presenta nombroses esquerdes. Això permet l’entrada
d’aigua salada, que acaba arribant a la depuradora, on
ocasiona un greu perjudici. El cost total de l'obra, que ja
ha estat adjudicada, és de 389.964,83 euros.
L'Ajuntament disposa d'una subvenció de 100.000 euros
del PUOSC i està negociant una aportació del Consorci
de la Costa Brava. Es tracta d'una actuació de gran
dimensió, que quedarà enterrada i no es veurà, però que
és fonamental per al bon funcionament de l'Estartit.
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> La platja Gran de l’Estartit ha renovat per quart any
consecutiu la Bandera Blava que acredita tant la qualitat
de l’aigua, com de la sorra i els serveis. L’acte institucional d’hissada es va fer el 29 de juny i va comptar amb
l’assistència del personal de neteja, manteniment i seguretat, així com de tècnics de l’Oficina de Turisme. L’acte
va ser presidit per l’alcalde Josep Maria Rufí, i també hi
van ser presents Genís Dalmau, regidor de Turisme i
Platges, i Vicenç Montero, cap de la Policia Local.
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Urbanisme

A l’esquerra, el dipòsit dels Griells, pocs dies abans de l’enderroc. Al centre, imatge de l’enderroc. A la dreta, el mas Radresa a terra.

S’enderroca el dipòsit dels Griells, a l’Estartit, i el mas Radresa, a Torroella
> El juny es va enderrocar el dipòsit de l’aigua de la urbanització Els Griells, de l’Estartit, i les restes del mas Radresa,
l’immoble de davant del safareig del pàrquing del riu Ter. Els dos elements són prou singulars, però tenen poc valor
patrimonial, a excepció d’unes arcades del mas que es desmuntaran i es conservaran a les dependències municipals.
L’enderroc del dipòsit s’ha fet per garantir la seguretat dels usuaris de la plaça on estava emplaçat, ja que es trobava
en molt mal estat. D’altra banda, era inoperatiu des de feia més de trenta anys, ja que només va estar en servei poc
temps després que es fes la urbanització. Precisament, la construcció del dipòsit era una condició indispensable per
autoritzar la urbanització, al començament dels seixanta, ja que fins a la zona no hi arribava l’aigua potable.
D’altra banda, l’enderroc del mas Redresa era necessari per a la propera urbanització de la façana sud i de l’entorn de
l’Espai Ter, el nou pavelló polivalent, un equipament que es començarà a construir a l’inici de 2010.
Patrimoni

Entren en servei noves expedicions de transport públic amb Palafrugell i la Bisbal
La Generalitat ha implementat a partir
de l’1 de juliol una millora general dels
serveis de transport públic al Baix
Empordà, que en el cas del nostre
municipi es concreten amb la posada en
marxa de dues noves línies que enllacen
Torroella amb Palafrugell i la Bisbal.
Per anar a la Bisbal, els usuaris disposaran de 8 expedicions diàries, 4 d’anada
i 4 de tornada, de dilluns a divendres.
D’aquestes, 4 (2 d’anada i 2 de tornada), aniran per Serra de Daró, Ullastret,
Canapost i Vulpellac, mentre que les 4
restants donaran servei a Sant Iscle,
Fonalleres, Parlavà, Casavells i Corçà.

Nova línia Torroella de Montgrí - La Bisbal d’Empordà

Nova línia Torroella de Montgrí - Palafrugell

Per anar a Palafrugell s'han fixat també
8 expedicions, 4 d'anada i 4 de tornada.
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Visites comentades d’estiu
Hi havia una vegada...
Visita guiada a l'exposició «Contes de la Mediterrània».
Concebuda per a grans i petits, la mostra ens apropa a
terres llunyanes, plenes de màgia, a través de contes originaris de les nostres cultures veïnes. Els dijous del 9 de juliol
al 27 d'agost, a les 18.30 h en castellà i a les 19.30 h en
català. Preu: 4 euros (menors de cinc anys, gratuïta).

Nits d'història i de llegenda
Visita pensada per a tota la família que ens transporta
d’una manera màgica a l’entorn medieval del naixement de
la vila. Els dilluns del 20 de juliol al 31 d'agost, a les 22 h.
Sortida a l'església de Sant Genís. Preu: 6 euros. (menors de
cinc anys gratuït).
Un passeig per Torroella. Mil anys d'història i llegenda
Al llarg del recorregut visitarem alguns dels palaus i edificis
més sorprenents: el Palau Solterra, Can Quintana, el Palau
lo Mirador. Els dimecres del 22 de juliol al 26 d'agost a les
18 h ( anglès, francès i alemany) i a les 19.30 h c(atalà i castellà). Preu: 4 euros (menors de cinc anys, gratuït).

Nits d'astronomia
Des del cap de la Barra aprendrem quines són les
constel·lacions que es poden veure en aquesta època de
l’any. Els divendres de juliol i agost, a les 22.30 h. Preu: 6
euros (menors de 5 anys, gratuït).

Nits d'Estiu 2009
Divendres, 10 de juliol, a les 22 h
Documental «Masos i masovers», de Jordi Bellapart

Dimecres, 5 d'agost, a les 22 h
Gerard Quintana Acústic
Preu concert: 6 euros (menors de 5 anys, gratuït).

Dijous, 16 de juliol, a les 22 h
Lectura de contes «Tu i jo...som quatre», a càrrec de
Joan Massot Kleiner i Anna Orra

Dimecres 12 d'agost, a les 22 h
Cançó algeriana a càrrec de Neila Benbey

Dijous, 30 de juliol, a les 22 h
Cançó tradicional illenca, a càrrec de Nou Romancer

Divendres 21 d'agost, a les 22 h
Canço sefardita a càrrec de Yardém

Patrimoni

Via pública

L’Ajuntament crea una comissió per
millorar la gestió del patrimoni local
> El Ple va aprovar el mes de maig la creació d'una
comissió tècnica municipal que tindrà per objectiu
millorar la gestió de tot el que afecta el ric i divers patrimoni cultural. El nou ens estarà format per tècnics i
representants polítics de l'Ajuntament, que es trobaran
un mínim de dos cops l'any i estaran coordinats des del
Museu de la Mediterrània.
Les seves decisions seran vinculants i a la fi de l'any presentaran una avaluació de la feina feta i fixaran els
objectius per a l'any següent. Plantejarà, reflexionarà i
actuarà a l'entorn de les diferents realitats que afecten
el patrimoni. També emetrà i avaluarà informes, farà
consultes i decidirà quines subvencions són prioritàries.
L'objectiu és oferir una visió unitària a la gestió de tot
aquest llegat, que representa una de les potencialitats
més importants del municipi tant des del punt de vista
identificador com de desenvolupament econòmic

A J U N T A M E N T
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Asfaltatge de carrers
>D’acord amb el pla de millora de carrers, l’Ajuntament
ha asfaltat durant el mes de juny els carrers Devesa,
Gola, Barcelona i un tram del Dàlia, a l’Estartit. El setembre es faran els carrers Falaguer, Tascons i la plaça
Jacques Cousteau, a l’Estartit, i el carrer Església i el
tram final del passeig Vicenç Bou, a Torroella.
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Reforcem la recollida d’envasos

IM NÚM. 138 · JUNY DE 2009
FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL CARME
16 de juliol

L'Àrea de Medi Ambient ha reforçat la dotació de contenidors de recollida d'envasos per atendre l’increment d’aportacions que es realitza durant la temporada turística. Per
això, s’han distribuït 25 nous contenidors de 1.100 l de
capacitat, que s’han col·locat al costat dels de rebuig.
L’operatiu es va posar en funcionament el 15 de juny i acabarà el 15 de setembre. Els nous tenen un format diferent
als típics iglús i es recolliraran dos cops per setmana.

29è FESTIVAL DE MÚSIQUES
del 17 de juliol al 26 d’agost
FESTA MAJOR DE SANTA ANNA
25 i 26 de juliol
FESTA MAJOR DE SANT GENÍS
Del 22 al 29 d’agost

D’altra banda, aquest estiu també es realitzarà la recollida
porta a porta d'envasos a grans productors. Fins ara es feia
la recollida de vidre, paper i cartró i orgànica. Aquestes
millores ens permetran avançar en el procés d’optimització
de la recollida selectiva al nostre municipi.
Serveis municipals
Ajuntament
fax

Centre de Serveis de l'Estartit

fax

Oficina de Turisme

fax

Àrea de Cultura

Què se'n fa dels envasos?
Els envasos que es recullen selectivament es porten primer
a plantes de triatge, on se separen per cada tipus de material. Després se'n fan bales i es transporten a les corresponents empreses que s'ocupen de tractar, reciclar o reutilitzar els materials.
Consells per al reciclatge
Buida els envasos de restes de menjar o de líquids.
Aixafa tots els que puguis per disminuir-ne el volum.
Abans de llençar un envàs, pensa si el pots aprofitar.
A l'hora d'anar a comprar, vés-hi amb cabàs o carro i tria els
productes que portin menys envasos. T'estalviaràs feina i
contribuiràs a millorar el medi ambient.
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Urgències i Sanitat
Policia Local
Urgències
Urgències mèdiques
Consultori mèdic Torroella
- per concertar cita prèvia
Consultori mèdic l'Estartit
Ambulàncies
Mossos d’Esquadra
Bombers
Centre d’Emergències de Catalunya
GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas)

972 75 01 49
fax 972 75 11 57
092
972 60 00 03
972 76 11 01
972 60 92 22
972 75 00 63
972 30 00 23
088
972 75 00 75
112
972 75 11 36

Equipaments docents
Escola bressol Mar i Cel
Escola Portitxol
Col·legi Guillem de Montgrí
IES Montgrí
Escola de Música
Escola d'Adults
Llar d’infants Petit Montgrí
Col·legi Sant Gabriel
Escola bressol Els Petits

972
972
972
972
972
972
972
972
972
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Equipaments culturals
Biblioteca municipal de Torroella Pere Blasi
Biblioteca municipal de l'Estartit
Cinema Montgrí
Museu de la Mediterrània-Can Quintana

Amb la col·laboració de:

Agenda 21

75
75
76
75
75
75
75
75
75
75
76
75
76
75
75
75
75
72
75
75

Ajuntament de
Torroella de Montgrí

Dipòsit legal GI-112-1985

SÍ és un envàs
Ampolles i garrafes d'aigua
Llaunes o brics
Brics de llet
Pots de iogurt
Safates de porexpan
Paper d'alumini
Taps d'alumini i ferro
Ampolles de sabó, xampú, suavitzant...
Ampolles de detergents, rentavaixelles, lleixius...
Envasos de cosmètics o cremes
Bosses del supermercat
Bosses de patates i altres productes de menjar.

fax

Recaptació municipal
Serveis Socials
Promoció Econòmica i Comerç
Pavelló poliesportiu
Punt Klau
Ràdio Montgrí
Oficina de Català
Servei de Control de Mosquits
Deixalleria i neteja
Llar de jubilats de l'Estartit
Llar de jubilats de Torroella de Montgrí

972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
900
972
972

