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L’Ajuntament promourà la
construcció d’una residència per a la tercera edat.

Al costat de la deixalleria s’instal·larà una planta de transferència de residus per rerduir les despeses en transport.

El nou contracte d'escombraries i neteja
comportarà un gran estalvi i un salt de
qualitat en la prestació del servei
L’alcalde escriu:

«La construcció d’una nova residència per a la gent
gran vol donar resposta a les necessitats futures del
col·lectiu i reduir la llista d’espera de l’hospital, que
és de pràcticament 3 anys.»

Tot a punt per a una nova
Fira de Sant Andreu plena
d’actes i diverses novetats.

Més punts i major estalvi
econòmic en el nou enllumenat nadalenc.

L’Ajuntament congela els
principals impostos i taxes
per al 2013.

Jordi Cordon i Pulido
Alcalde

En aquest butlletí us informen de dos
temes d'especial transcendència per al
futur del nostre municipi: la concessió
del servei integral d'escombraries, neteja viària i de platges, deixalleria i clavegueram; i la proposta de construcció
d'una nova residència per a la gent
gran. Tots dos són el resultat de la planificació i anàlisi sobre la realitat i les
necessitats del nostre municipi, en
àmbits molt diferents, òbviament, però
amb una notable repercussió en el nostre benestar. Ambdós s'han treballat
amb la crisi com a teló de fons, però
molt conscients de les possibilitats
reals i futures del municipi.
En el cas de les escombraries, calia
convocar un nou concurs ja que l'actual
concessió finalitzava el gener de 2013.
El resultat implicarà un canvi d'empresa, una millora en el servei i un major
estalvi econòmic. Aquest servei representa la factura més gran que paga
l'Ajuntament a un proveïdor extern. La
proposta guanyadora s'adapta perfectament als objectius que ens havíem fixat
i els propers anys tindrem un servei de
la màxima qualitat, que aposta per la
sostenibilitat i a un preu molt raonable.
El procés per arribar aquí no ha estat
fàcil. L'elaboració de les bases per al
concurs ha estat molt laboriosa i s'ha
fet comptant amb la participació de tots
els grups municipals. Així mateix, el
procés de valoració de les ofertes ha
estat molt complexa. Vull felicitar públicament la feina feta per la regidoria i
l'àrea, la implicació de la qual ha estat
màxima i molt professional.
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Residència per a la gent gran
D'altra banda, hem començat a fixar les
bases per fer realitat a mitjà termini la

«Els propers anys tindrem un nou
servei de recollida d’escombraries, neteja, deixalleria i clavegueram de gran qualitat, que
aposta clarament per la sostenibilitat i a un preu pràcticament
uns 200.000 euros anuals més
baix que l’actual.»

construcció d'una residència per a la
gent gran. El pes demogràfic de les persones majors de 65 anys serà cada cop
més important com a conseqüència de
l'increment de l'esperança de vida.
L'atenció a les seves necessitats, especialment en els casos de les persones
amb dependència, ha de ser una prioritat. Durant aquest mandat treballarem
per fer realitat la construcció d'un equipament que permeti atendre les seves
necessitats, sense haver d’improvisar.

«La construcció d’una
nova residència per a
la gent gran vol donar
resposta a les necessitats futures del
col·lectiu i reduir la
llista d’espera de
l’hospital, que és de
pràcticament 3 anys.»
En aquest sentit, cal tenir present que
l'actual hospital té una llarga llista d'espera i presenta importants mancances
des del punt de vista estructural. Volem
que el nou equipament representi un
salt de qualitat, tant per als treballadors, com per als usuaris.
Tots dos projectes són el resultat d’una
acurada planificació. Tenim un projecte
molt clar, més enllà de la feina per gestionar el dia a dia que cal fer en un context tan difícil com l'actual. La crisi no
ens ha de restar perspectiva, ni impedir

veure l'horitzó. Una cosa és el curt termini, i l'altra saber on volem anar. La
crisi passarà, probablement res serà
com abans, però hem d'estar preparats
per respondre a les necessitats futures.
Procés de transició nacional
El nostre país es troba immers de ple
en un moment de canvi, de profunda
transformació tant des del punt de vista
polític com econòmic. A les dificultats
derivades de la crisi que estem patint
de de fa anys, s'hi ha afegit un procés
cívic de reivindicació nacional. Des de
l'arribada de la democràcia, no havíem
viscut un període tan intens.
Jo estic convençut que de tot el que
ens està passant en sortirem reforçats.
La crisi ens ha de servir, necessàriament, per aprendre dels errors i construir un model més just i sostenible. Així
mateix, el camí iniciat cap al que anomenem «transició nacional» també ens
ha de deparar un futur millor. A hores
d'ara ningú sap què aconseguirem
exactament, però com a mínim tenim
clars uns objectius. Cal posar fi a l'abús
continuat a què ens ha sotmès l'Estat i
cal buscar fórmules per superar les dificultats d'encaix. També en aquest
aspecte sóc optimista i segur que a
mitjà termini veurem canvis.
Òbviament, aquest context té el seu
reflex en l'activitat municipal. El nostre
Ajuntament no n'està al marge ni de la
crisi ni de la reivindicació sobiranista.
Adaptar-nos a la crisi i estar al costat
dels que més ho necessiten és la nostra prioritat. Així mateix, també hem
recollit el sentiment reivindicatiu i hem
adoptat acords per expressar el nostre
compromís com a municipi amb la nova
etapa que encetem en clau de país.

Serveis

El nou servei d'escombraries i neteja comportarà millors prestacions i un major estalvi
L'empresa Urbaser ha estat la guanyadora del concurs per adjudicar el servei
integral d'escombraries, neteja viària, manteniment de platges i clavegueram.
El nou contracte permetrà a l'Ajuntament reduir de pràcticament 200.000 euros
el cost anual del servei. A més de l'estalvi econòmic, s'incorporaran importants
millores i es renovarà tota la flota de vehicles.
Una novetat important és la creació
d'una brigada de neteja d'espais
naturals durant la temporada alta
que incidirà, sobretot, en els accessos a les platges i la neteja de
cales menys accessibles.

Des d'un punt de vista
organitzatiu, la principal
novetat és que a partir d'ara
un sol operador realitzarà
tots els serveis, fet que
incideix en una major eficàcia en la gestió i una millor
optimització de recursos.
El canvi de concessionaris
es farà a partir de l'1 de
febrer, en el cas dels
serveis que prestava FCC, i
l'1 de març en el cas del
Consell Comarcal del Baix
Empordà, que gestionava la
recollida selectiva.
El nou servei fa una aposta
clara per la sostenibilitat.
L'adjudicació tindrà una
vigència d'11 anys i comportarà un estalvi acumulat
d’uns 2,5 milions d’euros.

La nova concessió comportarà la
renovació de tota la flota de vehicles, on es fa una clara aposta per
la sostenibilitat. Tots utilitzaran biodièsel o dièsel i en alguns casos
seran elèctrics, de tal manera que
seran més respectuosos amb el
medi ambient i faran menys soroll.
A més, els vehicles que utilitzen
aigua per dur a terme la seva tasca
(neteja amb aigua a pressió, neteja
de contenidors) utilitzaran aigua
regenerada de la depuradora.
Pel que fa a la recollida selectiva,
s'incrementaran els punts a la via
pública on hi haurà les 5 fraccions,
tant de rebuig com de selectiva.
D'aquesta manera es facilita al ciutadà la tasca de reciclatge perquè
no caldrà fer dos viatges, com
passa en molts casos, per dipositar
les diferents tipologies de residus.
En el cas de la recollida orgànica,
en temporada mitjana es doblarà la
freqüència (de 3 a 6 dies) i en temporada alta es passarà a 7 dies.
També s'incrementaran els dies de
recollida de voluminosos de manera concertada, d' 1 a 3 dies.

A la deixalleria municipal també
s'implementaran canvis, amb la
incorporació d'un espai per als desballestament de voluminosos.
D'aquesta manera es podran separar els residus de cadascun d'ells.
Abans de desballestar es valorarà si
el residu pot ser reutilitzat i es deixarà en un apartat per tal que algun
usuari pugui fer-ne ús. Així mateix,
s'instal·larà una tanca perimetral.
D'altra banda, s'habilitarà al costat
de la deixalleria una planta de
transferència on es portaran tots
els residus de la recollida diària,
per posteriorment transportar-los al
seu destí final. Amb aquest equipament s'aconseguirà un major estalvi en el transport.
Una altra novetat és la instal·lació
de 10 contenidors de poda per a
particulars (no jardiners) que s'ubicaran sobretot a les urbanitzacions.
S'implementarà un nou servei de
recollida porta a porta d'envasos
entre els comerciants (d'un a tres
dies en funció de la temporada).
Els usuaris es podran beneficiar
d'una bonificació en la taxa.
Finalment, s'incorporarà a la flota
de vehicles un camió cisterna per
fer actuacions de manteniment
permanent i actuacions d'urgència
si s'escau en el clavegueram. Fins
ara es feia a través d'una empresa
externa.
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Jornades Gastronòmiques

Hisenda

Facilitem l’adequació a la nova
normativa autonòmica sobre
habitatges i apartaments turístics
L'Ajuntament va organitzar el 19 d’octubre, al Consell
Municipal de l'Estartit, una reunió informativa sobre la
nova situació de la normativa autonòmica que regula
els habitatges i apartaments d'ús turístic. L'objectiu era
informar els propietaris o les empreses gestores (API,
agències immobiliàries) sobre els tràmits que han de
fer per registrar o legalitzar els seus habitatges o apartaments.
Alguns delscuiners participants durant la presentació, que es va
fer a la Fundació Mas Badia, enmig d’un camp de pomeres.

VII Jornades «La poma a la cuina»
Sis restaurants van participar durant l’octubre en les VII
Jornades Gastronòmiques «La poma a la cuina», que
organitza l'Estació Nàutica Estartit-Illes Medes, amb la
col·laboració de l’Ajuntament, per difondre la gran varietat de possibilitats culinàries que ofereix la poma,
mostrar el potencial de la restauració local i desestacionalitzar la temporada. A banda dels menús, la proposta s’ha completat amb actes complementaris, com
un taller de menús saludables, un festival de la fruita a
l’escola Portitxol o la presentació d’una cervesa de
l’empresa MosKa elaborada íntegrament amb poma.
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Rebaixa de la taxa fins a mitjan 2013
Se'ls va informar que la taxa pel registre municipal serà
gratuïta fins a finals de 2012. De cara a l'any vinent,
l'import de la taxa serà de 80 euros per cada habitatge,
per bé que s'establirà una bonificació del 80% els sis
primers mesos de l'any 2013.
La regidora d'Urbanisme, Sandra Bartomeus, ha explicat que d'acord amb la línia que se segueix des de la
Generalitat, l'Ajuntament pretén donar totes les facilitats possibles per tal que el sector es pugui adequar a
la nova normativa. En l'acte també hi van participar
Lluís Torrent, president de la Fedració Catalana
d'Apartaments Turístics; Genís Dalmau, regidor de
Turisme, i Marta Serres, tècnica municipal.

Equipaments

Fires

Arranjament i supressió de barreres a la plaça Pintor Mascort

Espectacular Fira de Pirates i
Corsaris a les illes Medes

La brigada municipal ha remodelat la plaça Pintor
Mascort, el paviment de la qual es trobava molt
malmès per les arrels del arbres. El ferm ha estat completament reposat i s'han mantingut els diferents elements del mobiliari urbà, així com la font. També s'ha
aprofitat la intervenció per eliminar barreres arquitectòniques i adaptar-hi un pas per a persones amb cadira de rodes.

Els pirates van «ocupar» l’Estartit el 22 i 23 de desembre, després de protagonitzar un espectacular i multitudinari desembarcament a la platgeta. La fira d’enguany
va estar marcada pel bon temps, la gran afluència de
públic i la diversitat d’actes programats, entre els quals
va destacar la visita guiada a la Meda Gran. La fira està
organitzada per l'Estació Nàutica Estartit-Illes Medes,
amb la col·laboració de l’Ajuntament.

Serveis

L’Ajuntament promourà la construcció
d’una residència per a la tercera edat
Es vol actuar amb previsió per donar resposta a les creixents necessitats futures. Actualment
l’hospital té una llista d’espera de 3 anys. El nou equipament permetrà fer una salt de qualitat
als serveis actuals i ampliar l’oferta de places públiques i privades.
Pobres i Malalts, al carrer Hospital,
i el centre de dia, a la plaça de la
Vila. En aquest sentit, s’estan valorant diferents opcions per donar-hi
una millor destinació.

El nou
equipament
s’emplaçarà
als Jardins de
Santa Clara.

Les dades demogràfiques certifiquen un constant creixement de la
franja de població major de 65
anys i, especialment de 75. Un cop
valorada la situació, s’ha constatat
que el municipi té poca capacitat
per donar una resposta efectiva a
aquesta nova realitat. Per això, l’equip de govern fa una aposta de
futur i ha planificat un nou centre
per a la tercera edat que s’emplaçaria en uns terrenys municipals
dels jardins de Santa Clara.

L’equipament es finançarà amb
fons
propis
i
subvencions.
Posteriorment, la gestió s’externalitzarà a alguna entitat, fundació o
empresa especialitzada. Per tenir
liquiditat i començar a executar el
projecte, l’Ajuntament ha posat a la
venda 20 parcel·les municipals que
té a la urbanització Mas Déu.
El projecte s’emmarca en una redefinició d’usos dels edificis on
actualment hi ha l’Hospital Asil de

En el cas del centre de dia, es
mantindrà la seva finalitat assistencial, ja que així ho estableix el conveni de cessió que en el seu dia
van subscriure els propietaris amb
l’Ajuntament. No obstant això, per
a l’hospital s’estan estudiant diferents alternatives, sense descartar
l’assistencial, per bé que es tracta
d’un edifici històric del segle XVII,
amb les limitacions que això comporta, sobretot pel que fa a espais
exteriors i funcionalitat.
Més benestar per als usuaris
L’alcalde, Jordi Cordon, explica que
tant l’emplaçament com el concepte d’equipament permetrà fer un
gran salt de qualitat respecte als
serveis actuals. Les instal·lacions
seran molt més confortables, amb
espais enjardinats i molta llum,
aspecte molt important per al
benestar dels usuaris.

Hisenda

L’Ajuntament congela els principals impostos i taxes per al 2013
El Ple d'octubre va aprovar les
ordenances per al 2013 que
estan marcades per la congelació d’impostos i taxes com a
mesura d’ajut a l’economia de
les famílies i dels ciutadans.
Les úniques modificacions corresponen a l'ajust de 77 cèntims (4%)
per trimestre en el rebut de l'aigua
perquè ho estableix la legislació, i a
la rebaixa de la taxa d'escombraries
per a particulars (2%), industrials
(5%) i càmpings (12%). CiU, L'EST,
PP (equip de govern) i UPM van

votar-hi a favor, COET es va abstenir
i ERC hi va votar en contra.
L'alcalde, Jordi Cordon, diu que és
època de contenció i de no traslladar la mala situació econòmica als
veïns a través d’un increment de la
pressió fiscal. Precisa, a més, que
el govern ha decidit no aplicar la
puja de l'IPC malgrat la important
reducció d'ingressos i l'increment de
despesa previst per al 2013. La
despesa de l’Ajuntament, sense fer
res de nou, s'incrementarà d'uns
400.000 euros per la pujada del
3% de l'IVA i l'amortització de capi-

tal de determinats crèdits que finalitzen el període de carència. A tot
això cal afegir que l’Estat, en el
marc del pla d’ajustos, ha prohibit
que els ajuntaments puguin demanar crèdits. Per compensar aquesta
situació, el govern continuarà
implementant el pla d’ajust i contenció de la despesa que té definit
des de començaments de mandat.
També hi ajudarà el nou contracte
d'escombraries, neteja viària, platges, deixalleria i clavegueram, que
representarà un estalvi de gairebé
400.000 euros anuals.
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Urbanisme i platges

Serveis

Reunió de treball amb el nou
cap de Costes a Girona

Més punts i major
estalvi en els nous
llums de Nadal

A l’esquerra, Cordon i Planella al Molinet. A a la dreta, a la Pletera.

El nou cap provincial de Costes a
Girona, Jordi Planella, va poder
conèixer el 25 d’octubre l’estat en
què es troben diferents punts del
litoral amb projectes pendents
d’executar, com són el del Molinet
i la Pletera. També va veure in situ
l’estat com va quedar el passeig
dels Griells després de la darrera
llevantada, a conseqüència de la
qual ha desaparegut pràcticament
tota la zona de platja. Planella,
acompanyat d’un tècnic de Costes,
es va reunir amb l’alcalde, Jordi

Cordon; la regidora de Medi
Ambient i Urbanisme, Sandra
Bartomeus; el regidor de Platges,
Genís Dalmau, i el director de la
Càtedra d’Ecosistemes Litorals
Mediterranis, Xavier Quintana.
Aquesta trobada forma part dels
contacte que l’equip de govern
porta a terme per desencallar
algun dels projectes pendents.
L’alcalde va comunicar a Planella
que passat l’estiu de 2013
començaran les obres per consolidar el cap de la Barra.

Turisme

Visita de prestigiosos blocaires internacionals i d’estacions nàutiques de França
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L'Estartit ha format part de la ruta
promocional organitzada a finals de
setembre pel Patronat de Turisme
de la Costa Brava a través del
Blogtrip Internacional #InPyrenees.
Aquesta iniciativa va aplegar blocaires de reconegut prestigi de tot
el món amb una gran repercussió
a Internet i a les xarxes socials.

D’altra banda, una vintena de
representants de les estacions
nàutiques franceses van conèixer,
el 18 i 19 d’octubre, el model de
l'Estació Nàutica l'Estartit-Illes
Medes. Van visitar les instal·lacions
de l'Estació Nàutica, el port, el Club
Nàutic Estartit i l'oferta global de la
nostra destinació.

La brigada municipal es farà càrrec
des d'aquest any de la instal·lació
dels llums de Nadal, amb l'objectiu
d'optimitzar recursos i generar un
major estalvi econòmic. Amb tot,
aquesta mesura de contenció no
repercutirà ni en la qualitat ni en la
quantitat de llums que hi haurà. Al
contrari, tot l'enllumenat serà nou i
hi haurà pràcticament el doble de
punts respecte els anys anteriors.
Fins ara, l'Ajuntament llogava el
material i contractava una empresa
per instal·lar-lo. Francesc Puig,
regidor de Promoció Econòmica i
Comerç, ha explicat que «els
darrers anys la partida s'havia
hagut d'ajustar com a conseqüència del context econòmic i l'any
passat ja es va veure que l'enllumenat era insuficient i, fins i tot,
pobre». Per compenesar-ho, l'Ajuntament ha comprat el material i a
partir d'ara l'instal·larà la brigada.
En un primer moment s'ha fet la
inversió corresponent a dos anys
(uns 30.000 euros). Després, el
material quedarà amortitzat i en
propietat, de manera que a la llarga s'aconseguirà un gran estalvi
econòmic. Cal remarcar, també,
que els nous llums són de tecnologia LED, fet que també comportarà
un menor consum energètic.
L'encesa del nou enllumenat nadalenc es farà coincidint amb la 619a
Fira de Sant Andreu.

El Museu de la Mediterrània,
centre de recerca etnològica

Exposició «Espais interiors», de
Ramon Pujolboira
L’exposició de Ramon Pujolboira, «Espais interiors»,
que es va inaugurar el 8 de setembre i es podrà visitar
fins al 7 de gener, està tenint una gran acceptació de
públic i crítica. Si voleu aprofundir en l’obra i les peces
que exposa l’artista, estem programant una visita guiada pel mateix autor, amb acompanyament musical del
prestigiós baixista de fama mundial Carles Benavent.
Ben aviat comunicarem la data a la web i a l’agenda
d’activitats municipals.

Torna el pessebre monumental
El nostre municipi forma part, a través del Museu de la
Mediterrània, de l'Observatori de Recerca Etnològica
de Catalunya. L'adhesió es va formalitzar el 3 d’octubre en un acte presidit pel conseller de Cultura, Ferran
Mascarell. L'Observatori s’ha creat per poder conèixer
puntualment i de manera actualitzada la situació de la
recerca i la difusió de l'etnologia a Catalunya. El seu
funcionament es basa en la col·laboració i el treball en
xarxa amb les entitats i grups que existeixen a
Catalunya dedicats al patrimoni etnològic.

L'amic Josep Mir tornarà a muntar un pessebre monumental al museu amb l'escenari inconfusible del territori del Baix Ter i amb el Montgrí de fons. S’inaugurarà
l’1 de desembre i es podrà visitar fins al 4 de febrer,
per la Candelera, com marca la tradició. Veure com
treballa en Josep en el pessebre enamora. Només un
petit exemple, ell, un pagès de tota la vida, cultiva els
camps del pessebre com si fos la seva pròpia collita.
El podreu trobar gairebé tots els vespres al museu,
quan ve a regar els camps del seu pessebre.

Administració local

Serveis

El Ple municipal
aprova dues mocions
sobiranistes
L'operatiu no
va estar
exempt de
dificultat, atès
que els treballs
es van haver de
fer amb
helicòpter.

Renoven el far de les illes Medes
Port de Barcelona va completar, el 3 d’octubre, la col·locació de la nova
llanterna del far de les Medes. L'actuació s'emmarcava en el procés de millora i renovació dels equips tècnics. El nou sistema lluminós utilitza la tecnologia LED per optimitzar-ne l’abast, el consum i l’autonomia. La nova
llanterna disposa, a més, d'una cúpula de 2 m de diàmetre que la protegeix
de l'exterior i permet als operaris fer les tasques de manteniment a cobert.
Segons els responsables de la instal·lació, amb aquesta actuació el far
guanya en prestacions i qualitat, i presenta un aspecte més clàssic. L’antiga
llanterna ha estat cedida a l’Ajuntament com a element patrimonial

El Ple municipal d’octubre va aprodues mocions amb un contingut
marcadament sobiranista.
Per un costat, es va votar a favor de
la moció presentada per la
Coordinadora per l’Autodeterminació
a Torroella on es proposava, entre
d’altres coses, declarar el municipi
territori català lliure i sobirà; i els
veïns, moralment alliberats de la
lleialtat a la corona borbònica i als
seus símbols.
Per un altre costat, es va aprovar
una moció conjunta presentada
pels grups municipals de CiU, ERC,
UPM, l’EST i COET per tal de donar
suport a la resolució del Parlament
de Catalunya per a l’exercici del
dret a l’autodeterminació.
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619 Fira de Sant Andreu
L'1 i 2 de desembre celebrarem una nova edició
de la Fira de Sant Andreu, que arriba atapeïda
d'actes i amb significatives novetats. El canvi més
rellevant correspon al Concurs de Gossos d'Atura,
que transformarà completament el seu format.
Serà un híbrid del concurs tradicional i el concurs
especial border collie, una competició més internacional. Cada pastor tindrà un lot individual de 7
ovelles i els puntuarà un sol jutge.
D'altra banda, un dels grans atractius d'enguany
serà l'actuació (dies 1 i 2 a les 18 h) del prestigiós domador de cavalls Santi Serra, que presentarà el seu últim espectacle Natura abstracta.
Entre d'altres reconeixements, va ser el guanyador
del programa d'entreteniment Tú si que vales.
També com a novetat hi haurà una exhibició d'oques a càrrec del pastor local Jordi Muxach (dia 1
a les 19 h davant de l'Espai Ter).
D'altra banda, la XII edició de la Fira en el Record,
tindrà com a fil conductor el comerç, les arts i els
oficis. Ens proposa una immersió en el món del
comerç i els oficis que la vila ha tingut, cal recordar no només l'espai físic de les botigues i establiments, sinó també el que significava ser botiguer, comerciant o persona amb ofici: el tracte
amb el client, les matèries primeres, la confecció
i manipulació de les mercaderies, etc.
En l'apartat musical cal destacar l'actuació del
grup Glaucs, que torna a Torroella després de la
seva dissolució el 2003. El concert es farà a La
Sala el divendres 30 de novembre, a les 23.30 h.
La resta de la programació segueix l’estructura de
les darreres edicions amb la Festa dels Cavalls i
dels Carruatges, Pomatec, Mercat d'Artesans productors, Mercat de Sant Andreu, VIII Mostra d'entitats, XV Campionat de Catalunya de Coloms de
Raça, entre d’altres.

Aplec de Santa Caterina
25 de novembre
Revetlla de cap d'any
Espai Ter
Organitzen: Fimag i Ajuntament
TELÈFONS D’INTERÈS
Serveis municipals
Ajuntament
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
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
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44
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16
87
44
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51
75

19
17
53
80
51 82

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

Equipaments docents

