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Cels Sais, Càritas Baix Ter i
el Club Nàutic Estartit,
Medalles del Montgrí 2012.

El nou concurs implicarà la renovació de la flota de vehicles, que seran més eficients i menys contaminants.

L’Ajuntament posa a concurs el servei de
recollida d’escombraries, neteja viària,
platges, clavegueram i deixalleria
L’alcalde escriu:

«El nostre municipi tindrà un servei de residus i neteja
més eficient, de millor qualitat, respectuós amb el
medi ambient i a un cost més ajustat.»

Acord entre Generalitat i territori sobre la composició de
l’òrgan rector del parc natural.

L’auditori-palau de congressos de l’Espai Ter s’estrenarà
el juliol de 2013.

El subdelegat del govern
ofereix el seu ajut per desbloquejar temes amb l'Estat.

Jordi Cordon i Pulido
Alcalde

La gestió eficient dels residus representa un dels principals reptes de les administracions públiques. Ens trobem
immersos en una societat generadora
de moltes deixalles, per la qual cosa la
seva correcta eliminació ha de ser una
prioritat si volem construir una societat
realment sostenible. La clau de volta ha
de ser la reducció i el reciclatge de tot
el que generem, i perquè això sigui
efectiu cal la implicació de tots, administracions i ciutadans.
En els darrers anys hem avançat molt,
però encara ens queda molta feina per
fer. És per això que des de l'equip de
govern volem contribuir decididament a
millorar la qualitat del servei. Els darrers
anys hem implementat força millores,
però volem fer un salt de qualitat aprofitant que el gener de 2013 finalitza el
contracte amb l'actual empresa concessionària del servei.
En un context de crisi, a més, la gestió
dels residus, més enllà de la seva incidència en el medi ambient i la imatge
de la via pública, cal valorar-la en la
seva dimensió econòmica. Per això, el
nou concurs té molt en compte aquestes variables. Volem que sigui un servei
més respectuós amb el medi i també
menys costós per al ciutadà.
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El concurs preveu l'adjudicació dels serveis de recollida de residus, neteja viària, platges i clavegueram, que es gestionaran de manera integral. Fins ara
teníem diferents operadors, per la qual
cosa la centralització en un únic gestor
ens permetrà optimitzar millor els recursos tècnics i humans, i per tant reduir
la factura. Hem de pensar que aquest
servei representa la factura més gran
que ha de pagar l'Ajuntament.

«La gestió dels residus, més enllà
de la seva incidència en el medi
ambient i la imatge de la via pública, cal valorar-la en la seva
dimensió econòmica. La nova
concessió ens permetrà tenir un
servei més sostenible, eficient i a
un preu més ajustat.»

En la preparació d'aquest nou concurs
hem estat molt rigorosos. Hi hem treballat des de la tardor per tal de poder
saber exactament com podem ajustar
el cost i ser més eficients. Estem convençuts que els propers anys tindrem
un servei modèlic, innovador, adaptat a
les necessitats reals de la població,
respectuós amb el medi ambient i a un
preu correcte.

dria un equipament d'aquesta tipologia.
El projecte es va plantejar inicialment
com un veritable auditori, i així ha estat
concebut arquitectònicament, tant en
els materials com en el seu disseny.
Això, afegit al fet que no està acabat,
ens impedeix donar-li sentit i sobretot,
poder muntar una programació d'activitats estable i de nivell que el facin sostenible econòmicament.

«Estem treballant perquè a partir del 2013
l’auditori-palau
de
congressos de l’Espai
Ter sigui un equipament de referència a
la Costa Brava i un
potent dinamitzador
econòmic local.»

Pot semblar un contrasentit que en un
moment de dificultats com l’actual ens
plantegem avançar en l'obra. Podríem
haver optat per deixar-lo com està i
esperar que arribin temps millors. No
obstant això, jo crec que hem de fer tot
el possible per convertir-lo en un dinamitzador econòmic i en un equipament
de referència a la Costa Brava. Perquè
això sigui així hem de posar-hi la caixa
acústica i la graderia retràctil. Després
podrem desenvolupar el pla de dinamització que hem elaborat i que a mi, personalment, m'omple d'optimisme tant
pel que fa a la seva viabilitat com al
valor afegit que ens aportarà com a
municipi i destinació turística.

Auditori-palau de congressos
A banda de la implementació del nou
servei de residus i neteja, de cara al
2013 hem planificat la posada en
marxa de l'auditori-palau de congressos
de l'Espai Ter. Com ja he dit en alguna
ocasió, aquest equipament no ens arriba en el millor moment atès el context
de crisi, però estem treballant intensament per tal de poder acabar una part
de la tercera i darrera fase, que ens
permetrà ampliar-ne els usos.
Actualment tenim un edifici que ens
permet uns usos molt limitats. De fet,
per fer-hi el que estem fent no ens cal-

No es tracta de gastar en el buit, sinó
de prioritzar i d'optimitzar recursos. Tal
com ho tenim plantejat, aquesta nova
fase constructiva comportarà una inversió perfectament assumible per a les
arques municipals, gràcies a les subvencions externes i a l'acord a què hem
arribat amb Joventuts Musicals. La despesa que hi farem no restarà recursos
als serveis bàsics i al dia a dia. Al contrari, el nou auditori serà una eina que
ens permetrà mantenir un dinamisme
en un àmbit, el de cultura, que malgrat
la crisi, es perfila com un dels eixos
estratègics del nostre país, juntament
amb el turisme.

Gestió de residus urbans i neteja viària

L'Ajuntament vol rebaixar a mitjà termini
la taxa municipal d'escombraries
L'equip de govern ha tret a concurs la contractació del servei de recollida
d'escombraries, neteja viària i de platges, clavegueram i deixalleria. L'objectiu
és augmentar la quantitat i la qualitat del servei, i reduir la despesa, fet que
es veuria reflectit a mitjà termini en una disminució de la taxa.
incrementar-ne la qualitat i reduir
costos. Com a criteri general, en la
nova concessió s’inclourà també la
selectiva, que ara gestiona el consell comarcal, i el clavegueram,
que va a càrrec d’una altra empresa. Hi haurà, doncs, un únic adjudicatari, fet que ha de revertir en una
millora del servei i un major estalvi.
Hem de tenir en compte que
aquests serveis representen la factura més elevada que té
l'Ajuntament amb un proveïdor.

S’aposta per un model de
gestió que fomenti la reducció, el reciclatge i la recollida selectiva. Això és clau
per reduir el que es porta a
l’abocador i pagar menys en
la factura municipal.

El 30 de gener de 2013 finalitza la
concessió municipal del servei de
recollida de residus, neteja viària i
de platges que té adjudicada l’empresa FCC. Aprofitant que calia
convocar un nou concurs, l’equip
de govern ha volgut replantejar el
servei per optimitzar recursos,

El cost anual de sortida de la plica
s'ha fixat en un màxim de
2.321.975,80 euros. A partir d'aquí les empreses que optin al contracte poden fer millores tant en
preu com en serveis. Entre aquestes, hi ha la possibilitat de construir
una planta de transferència, equipament que ens permetria reduir
els viatges per portar els residus a
l’abocador.

Moltes novetats per incrementar l’eficiència i reduir la despesa
Facilitar la recollida selectiva
Els contenidors de rebuig i de
selectiva seran en el mateix lloc per
major comoditat. Els punts de recollida s’augmentaran d’un 40 %.
Planta de transferència
Serà un equipament estratègic.
S’hi agruparan les diferents fraccions de la recollida de residus com
a pas previ a l'abocament als llocs
autoritzats. Això reduirà la despesa
en transport. La prioritat per a
l’Ajuntament és que estigui situada
al costat de la deixalleria.
Nou servei de restes vegetals
Estarà especialment orientat a les
urbanitzacions.

Maquinària
Es renovarà la maquinària obsoleta
i es prioritzaran les energies alternatives (vehicles elèctrics, híbrids o
biodièsel). S'introduirà una tercera
escombradora de dimensions més
reduïdes per als centres, passejos i
voreres amples.
Neteja viària
Es reforçarà el servei en època de
caiguda de la fulla i la neteja de
platges, on s’introduirà la neteja de
cales.
Clavegueram
Fins ara se subcontractava el servei
per urgències, mentre que en un
futur el concessionari es farà càrrec

de la neteja i del manteniment. Es
comprarà un camió cisterna adient
per fer aquestes feines, que a la
llarga s’amortizarà amb l’estalvi
que fins ara comportava la contractació de cada servei extern.
Major racionalitat en la recollida
S'ajustarà la recollida d'escombraries domiciliària actual a 3 períodes
de l'any:
- Temporada baixa (novembre, desembre, gener, febrer i març), amb
4 dies alterns de servei.
- Temporada mitja (abril, maig,
juny, setembre i octubre), amb 5
dies alterns de servei.
- Temporada alta (juliol i agost),
amb 7 dies de servei.
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Festa Major de Sant Genís

Medalles del Montgrí 2012

D’esquerra a dreta, Jordi Ponjoan (president del CNE);
Jordi Cordon (alcalde); Marina de Quintana (presidenta de
Càritas Baix Ter), i Cels Sais.

Cels Sais, Càritas Baix Ter i el Club Nàutic
Estartit (CNE) han estat guardonats enguany
amb la Medalla del Montgrí, el màxim distintiu institucional que concedeix l’Ajuntament
amb l’objectiu de reconèixer les persones i
els col·lectius que han destacat en algun
aspecte de la vida municipal.
Cels Sais ha estat reconegut pel seu compromís cívic
en àmbits tan diversos com l'economia, la cultura i la
convivència. Durant molts anys ha estat un incansable
referent social, tant en l’àmbit professional com privat.
Càritas ha estat i ho continua essent, des de la seva
fundació l'any 1980, una peça clau al servei de la

El lliurament de les medalles es va fer el 24 d’agost a
l’auditori de Can Quintana, en el marc d’una
multitudinària i emotiva cerimònia, on a banda de
familiars i amics hi havia una àmplia representació de
la societat civil. Entre els assistents també hi eren la
majoria d’exalcaldes, que es van prestar a fer-se
aquesta foto per al record. D’esquerra a dreta, Carles
Negre, Albert Bou, Josep Ferrer, Jordi Cordon, Lluís
Carles (alcalde de Torrelles) i Josep Maria Rufí.

cohesió social, la lluita contra la desigualtat i l'exclusió
dels sectors més pobres del nostre municipi.
El CNE va celebrar el 2011 el seu 50è aniversari. En
aquest temps ha seguit un rumb indissociable de
l'Estartit, el seu paisatge i la seva gent. Ha estat una
entitat perfectament inserida en l'entramat cívic local,
que ha aportat valor afegit a la nostra destinació.
Festa Major de Santa Anna

Cultura i Festes

Festa dels Pescadors amb sabor cultural
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El 16 de juliol es va celebrar la Festa
dels Pescadors, que va incloure la
tradicional processó marinera en
què es va passejar la imatge de la
Mare de Déu del Carme. Aquest any
la festa va tenir un marcat caràcter
cultural. A la tarda es va presentar

un documental sobre el projecte de
recerca «La Llongada. memòria vida
d’un poble pescador», i un altre
sobre la pesca artesanal. A més, la
prestigiosa
revista
Descobrir
Catalunya va presentar el dossier
dedicat a l’Empordà mariner.

L’Estartit va celebrar el 26 de juliol
la seva festa major, que malgrat la
coincidència amb el punt àlgid de
la temporada turística, es va viure
amb una significativa participació
en tots els actes programats.

Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter

Acord per crear l’òrgan rector del parc
La Generalitat ha presentant als ajuntaments, institucions i sectors afectats la seva proposta
d’òrgan rector del parc natural. Assegura que estarà creat abans d’acabar l’any i serà un ens
«innovador» on hi seran perfectament representats els diferents agents del territori.
El director general de Medi Natural i
Biodiversitat, Josep Escorihuela, i el
director dels Serveis Territorials
d’Agricultura a Girona, Jordi Aurich,
van presentar la proposta de l’òrgan
gestor el passat 1 d'agost.

comunitat científica i acadèmica,
els caçadors, els grups ecologistes,
el sector turístic i les entitats d'agricultors. Per prendre qualsevol tipus
de decisió serà necessari l’acord de
2/3 dels representants.

El parc natural va entrar en vigor el
23 de juny del 2010, però encara
no disposa de l’òrgan rector ni del
pla d'usos. Aquesta situació va fer
que el nostre Ajuntament convoqués els alcaldes del parc el gener
per donar un impuls a la situació de
punt mort en què es trobava. Des
d’aleshores, les reunions han estat
constants i a hores d’ara ja s’ha
arribat a un principi d’acord pel que
fa a la composició de l’òrgan rector.

La voluntat del Departament
d’Agricultura és que el territori tingui més força de decisió i, per això,
la Generalitat estarà representada
amb només un terç de membres de
l'òrgan. En aquest bloc s’hi agruparien, possiblement, representants
de la Diputació i del Consell
Comarcal. Un segon terç quedaria
a mans dels ajuntaments, mentre
que el terç restant anirà a parar a
les entitats del territori, com ara la

Les reunions es farien tres cops
l'any i tindrien un òrgan d'execució i
decisió en el dia a dia anomenat
comissió executiva. Estaria formada per deu membres, tres de cada
un dels sectors (ajuntaments, institucions i entitats), encapçalats per
un director, que tindria un perfil de
gerent. La comissió seria l'òrgan
executor de les decisions preses
per l'òrgan gestor i també tindria
potestat per decidir qüestions d'execució immediata. D’altra banda,
els ajuntaments podrien agrupar-se
sota la figura de consorci.

Trànsit

Estudiem fórmules per atenuar les
retencions en hores punta
L’Ajuntament va portar a terme els
dies 27 i 28 de juliol un dispositiu
per intentar reduir les llargues cues
que puntualment es produeixen per
entrar a Torroella i recollirr informació sobre els fluxos viaris de cara a
poder adoptar mesures en
moments de màxima retenció.
Per bé que la xarxa local és molt
limitada per absorbir una càrrega
tan elevada de vehicles, els responsables municipals van voler
experimentar, per primera vegada,
diverses mesures de regulació pro-

visional del trànsit orientades a atenuar el temps d’espera i a minimitzar les molèsties als residents.
Fer compatible el flux intern i extern
és molt complicat. Amb tot, es
volien avaluar diferents opcions,
que s’estan acabant de valorar des
de tots els punts de vista. No obstant això, es va poder constatar la
reducció del temps de cua, ja que
d’una hora es va passar a uns 15
minuts de mitjana. A més, els vehicles, en lloc d’estar estàtics, estaven contínuament en moviment.

Atenuar les retencions és molt
necessari per a la bona imatge,
però també per garantir el correcte
funcionament del trànsit local. Amb
tot, la situació geogràfica en què es
troba el nucli, afegida a la manca
de la variant, fa que continuï absorbint una gran càrrega de vehicles
de pas que creuen el nucli urbà ja
sigui per anar en direcció a l’Escala
o a Pals. És una problemàtica que
es repeteix temporada rere temporada, sobre el qual es continuarà
treballant per reduir, fins on sigui
possible,
el
seu
impacte.
L’Ajuntament vol agrair la col·laboració de la població i dels conductors, la implicació dels quals és
imprescindible per poder aplicar
mesures d’aquest tipus.
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Equipaments

L’auditori-palau de congressos
s’estrenarà el juliol de 2013

Miquel Bofill,
director de l’Espai
Ter; Josep Lloret,
president de
Joventuts
Musicals, i
l’alcalde Jordi
Cordon, durant
una visita a
l’equipament.

L'Ajuntament treballa amb l'objectiu
que el proper 20 de juliol de 2013
s’estreni l'auditori-palau de congressos de l'Espai Ter, coincidint
amb l’inici del 33 Festival de
Músiques. En aquests moments les
possibilitats d'ús de l’equipament
són molt limitades, però durant el
2013 es tirarà endavant la
col·locació de la graderia retràctil,
el cortinatge i la petxina acústica,

instal·lació imprescindible per
poder programar concerts de música sense amplificar (en especial
simfònica, de cambra o cant), o
teatre professional, en condicions.
Actualment les reverberacions de la
sala ho fan totalment impossible.
Per acabar completament l’espai,
faltarà la maquinària escènica, que
no es considera prioritària i es deixarà per al 2014.

El desbloqueig de l’auditori es
materialitzarà gràcies a les gestions
realitzades i a una exhaustiva revisió del projecte inicial, que permetrà reduir de gairebé un 50 % la
inversió pressupostada.
El nou auditori serà un equipament
de referència a la Costa Brava que
funcionarà com a dinamitzador cultural i econòmic del nostre municipi. Perquè sigui viable i sostenible,
però, cal que com a mínim s’hi
puguin programar actes de cert
nivell que atreguin visitants d’arreu.

Insitucional

Medi Ambient

El subdelegat del govern a Girona s’ofereix
a col·laborar en temes pendents amb l’Estat

Moció en defensa
del riu Ter

L’alcalde, Jordi Cordon; la presidenta del
Consell Municipal de l’Estartit, Sílvia
Comas; el regidor de Turisme, Genís
Dalmau, i el subdelegat, en un moment
de la visita, en la qual van participar
diversos regidors de l’equip de govern.

El 10 de juliol vam rebre la visita
del subdelegat del Govern a Girona,
Carles Jaume, en resposta a una
invitació formal de l’equip de
govern perquè pogués conèixer «in
situ» l'estat en què es troben els
passejos del Molinet i de la Pletera,
i l'antiga base amerciana Loran.
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L'Ajuntament ha arribat a un acord
amb Joventuts Musicals perquè
assumeixi el cost de la petxina.
Això es farà mitjançant un crèdit de
l'Institut Català de Finances al al
qual es poden acollir entitats culturals, però no administracions públiques. La resta l’assumirà l’Ajuntament gràcies al suport de la
Diputació i la Generalitat. Aquesta
és una bona fórmula de col·laboració privada-pública que permetrà a
la població gaudir d’un equipament
ara per ara infrautilitzat.

L'alcalde, Jordi Cordon, va poder
informar-lo personalment sobre

com es troben els projectes relatius
a aquests espais i com avancen
les negociacions amb els responsables de l'Estat que hi tenen competències. En aquest sentit, va demanar la seva col·laboració per poder
avançar en tots ells. Jaume va
reconèixer que els dos passejos
estan molt malament i cal arranjarlos urgentment. Es va comprometre a fer de corretja de transmissió.
També va visitar l'auditori-palau de
congressos de l’Espai Ter, on se li
va explicar el pla de treball per
enllestir la 3a fase i el pla de dinamització elaborat per fer viable l’equipament un cop acabat.

El Ple d'agost va aprovar una moció
promoguda pel Consorci Alba-Ter
per garantir el cabal del riu en el
marc de la licitació del servei d'abastament prestat per l'empresa
Aigües Ter-Llobregat (ATLL).
Entre d’altres coses, es demana
que el consorci estigui informat del
procés i que, independentment de
la tipologia de gestió que s'acabi
definint, no suposi una reducció
dels cabals. La moció també
emplaça els partits polítics representats al Parlament a modificar la
llei de 1959 referent al riu Ter i
substituir-la per una d’adaptada als
temps actuals. S’insta, a més, a
compensar la conca cedent pel
greuge històric, ambiental, econòmic i social que han patit des de la
posada en marxa del transvasament.

Exposició: «Espais Interiors», de
Ramon Pujolboira

Tenim a punt les activitats
pedagògiques per al proper curs

L’espai Baix Ter acollirà del 8 de setembre i al 7 de
gener l’exposició «Espais Interiors» del prestigiós artista Ramon Pujolboira- S’hi podran veure una selecció
d’obres de gran format del treball que ha realitzat en
els darrers anys, on ens mostra la seva mirada sobre
el territori tot formant un gran poemari.

El setembre s'inicia un nou curs escolar i des del
museu hem estat treballant tot l'estiu per tenir a punt
una gran oferta educativa per oferir als centres educatius. Des dels inicis hem estat un museu obert a les
escoles i amb moltes activitats vinculades amb el
patrimoni natural i cultural del poble.

La mostra ens fa caminar per aquells senders desconeguts i imperceptibles que no es veuen a simple vista
però que hi són presents. Una successió d'obres de
diferents formats que combinen paisatges oberts i
estances recloses però que tenen totes un mateix
denominador comú; aquell element que ens transporta del paisatge físic al paisatge íntim.

El curs escolar 2011/12 més de 7.200 escolars van
fer alguna activitat pedagògica del Museu de la
Mediterrània. Tenim moltes visites de les escoles
locals, però també és important el nombre d'escolars
que venen d'arreu de Catalunya i descobreixen el nostre municipi.

Us proposem endinsar-vos a l'obra de Pujolboira que
ens mostra els paisatges de la seva terra, l'Empordà,
creats a partir del record. Segur que vosaltres també
hi trobareu els vostres espais interiors.

Des del museu pensem que és molt important continuar apostant pel servei educatiu com una eina de
difusió i comunicació d'uns valors com el coneixement,
la recerca, etc. És també una eina de difusió i promoció del nostre municipi.

Infraestructures

Esports

Milloren el far de les Medes

Recuperem la Nit
de l’Esport

En primer terme,
l’antiga llanterna
del far que
l’Ajuntament ha
demanat per
conservar-la i
incorporar-la al
patrimoni local.

El Port Autònom de Barcelona està
portant a terme una important
actuació de millora al far de les
illes Medes. Els treballs es van iniciar a primers d’agost i acabaran a
finals de setembre. Tenen com a
objectiu actualitzar els equipaments tècnics, tant d'alimentació
solar, lluminosos i control remot
dels sistemes. A més, es faran feines de manteniment a l'edifici.

Se substituirà l'antiga llanterna,
que funcionava des de l'any 1982,
per una molt més gran, que se
situarà en una estructura 5 metres
més alta. Això millorarà la qualitat
de la visibilitat que té un dels fars
més singulars de la Costa Brava.
Precisament, l'Ajuntament ja ha
demanat la cessió d’aquest element per conservar-lo atès el seu
valor patrimonial.

L’Ajuntament ha distingit la trajectòria de la regatista local Alba Bou,
del Club Nàutic Esportiu, amb el
Premi Montgrí de l’Esport 2012 pel
seu brillant palmarès en el món de
la vela. El guardó es va lliurar el 14
de juliol en el marc de la Nit de
l’Esport, una activitat que pretén
ser un acte de reconeixement als
clubs i esportistes locals. Es recupera així una iniciativa que s’havia
organitzat el 2007, però que no va
tenir continuïtat. A la celebració hi
van assistir prop de 150 persones.
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Pla municipal de control
del mosquit tigre
L'Ajuntament manté activat el pla de prevenció i
control del mosquit tigre, amb l'objectiu de contenir-ne la proliferació. Per bé que aquest estiu no
hem rebut cap queixa per picades, el moment de
més activitat es produirà a partir de les primeres
pluges. Això farà que s'activin la majoria de focus
de cria i la seva presència anirà en augment fins
a finals d'octubre. Ara, doncs, és un moment clau
en la lluita contra aquest insecte.

Fira de Pirates i
Corsaris
a les Illes Medes
21, 22 i 23 de setembre

TELÈFONS D’INTERÈS
Serveis municipals
Ajuntament

El mosquit tigre necessita aigua per reproduir-se:
hi pon els ous i es desenvolupa fins arribar a
adult. A diferència d'altres mosquits, no necessita
massa aigua. Les larves creixen dins petites reserves d'aigua estancada com la que pot quedar dins
un test, una galleda o fins i tot, dins un cendrer.

Centre de Serveis de l'Estartit
Oficina de Turisme
Àrea de Cultura
Oficina Municipal d’Escolarització
Recaptació municipal
Serveis Socials
Promoció Econòmica i Comerç
Pavelló poliesportiu
Punt Klau
Ràdio Montgrí (107.1 FM)
Oficina de Català
Servei de Control de Mosquits
Deixalleria i neteja
Llar de jubilats de l'Estartit
Llar de jubilats de Torroella de Montgrí
Tanatori municipal
Policia Local

972 75 88 09
972 75 81 12
fax 972 76 02 36
972 75 25 33
fax 972 75 25 15
972 75 19 10
fax 972 75 17 49
972 75 73 01
fax 972 75 74 37
972 75 73 01
972 75 81 12
972 76 00 29
972 75 51 81
972 76 07 04
972 75 73 01
972 75 74 14
972 75 73 01
972 75 96 43
900 72 06 78
972 75 00 08
972 75 88 20
972 75 85 72
972 75 01 49
Fax 972 75 11 57

Urgències

Crida a la col·laboració ciutadana
Des de l'Ajuntament podem actuar en espais
públics, però cal recordar que la majoria dels
punts de cria es troben a espais privats, fet que fa
necessària la col·laboració ciutadana per tal d'eliminar els punts d'aigua on pot criar.

Sistema d’Emergències Mèdiques-SEM
Ambulàncies
Bombers
Policia-Mossos d'Esquadra
Policia Local
Guàrdia Civil-GEAS
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Sanitat
Consultori mèdic - CAP de Torroella
Consultori mèdic de l'Estartit
Cita mèdica prèvia
Sanitat respon-consultes sobre salut

972
972
972
902

76
75
60
11

11
00
92
14

01
63
22
44

972
972
972
972
972
972
972
972
972

75
75
75
75
75
75
75
76
75

92
19
82
72
14
92
84
00
51

72
17
23
72
47
42
16
87
44

972 75
972 75
972 75
972 75
fax 972

99
02
78
51
75

19
17
53
80
51 82

Equipaments docents
Escola bressol municipal El Petit Montgrí
Escola bressol municipal Mar i Cel
Escola bressol Els Petits
CEIP Guillem de Montgrí
CEIP Portitxol
IES Montgrí
Col·legi Sant Gabriel
Escola Municipal de Música
Escola Municipal d'Adults

Equipaments culturals
Amb la col·laboració de:
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Biblioteca municipal de Torroella Pere Blasi
Biblioteca municipal de l'Estartit
Cinema Montgrí
Museu de la Mediterrània-Can Quintana

Dipòsit legal GI-112-1985

Larvicida i trampes
Des de l'Ajuntament vetllem per eliminar els punts
d'acumulació d'aigua, i quan no és possible, apliquem larvicida. Aquesta acció es fa periòdicament
als embornals, llocs on és fàcil que dipositin ous.
També s'han col·locat trampes d'ovoposició. Les
actuacions municipals es canalitzen a través del
servei de Salut Ambiental de l'Àrea de Medi
Ambient i les executa la Mancomunitat del Servei
de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del
Baix Ter, ens integrat per 13 municipis de la zona.

