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La mina de Torroella podria
haver estat un canal que es
va cobrir posteriorment.

El cicloturisme és una activitat en creixement que ajuda a desestacionalitzar la temporada i ofereix un nou punt de vista del territori.

Els operadors de turisme actiu ocupen
cada cop un espai més important en el
conjunt de l’oferta turística municipal
L’alcalde escriu:

«L’Ajuntament destina molts recursos per millorar la
competitivitat i projecció de la nostra destinació
turística. Conèixer el perfil de visitant ens ajuda a
adaptar l’oferta i corregir els punts dèbils.»

Comencen els treballs per
instal·lar una caldera de biomassa al Guillem de Montgrí.

Inicien la implantació d’un
programa per detectar el
càncer de còlon i recte.

L’Ajuntament i Càritas promouen un centre de distribució d’aliments.

Jordi Cordon i Pulido
Alcalde

En l'actual context de crisi, l'Ajuntament
ha de fer tot el possible per convertir-se
en un agent dinamitzador de l'economia
local. Aquesta és una de les prioritats
de l'equip de govern. No n'hi ha prou
amb aplicar mesures de contenció i
estalvi a les finances de la institució.
Cal anar més enllà, per tal que, amb els
recursos de què disposem, puguem
contribuir a fer que la iniciativa privada
es pugui desenvolupar plenament.
El turisme és, probablement, el principal sector econòmic del municipi i, en
aquest àmbit, la gestió pública té un
marge molt ampli per incidir i reforçar
tant l'oferta com la projecció exterior.
Aquest mandat estem destinant molts
recursos per augmentar la competitivitat, l'atractiu i la bona imatge de la destinació. Hem de pensar que ens trobem
en un entorn de gran competència, tant
en termes de mercat interior com exterior, fet que ens obliga a estar sempre
atents i no baixar la guàrdia.
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Bona temporada turística
Sortosament, les dades ens indiquen
que som una destinació atractiva, amb
una oferta diferenciada i de gran valor
afegit, que ens fa ser molt optimistes
de cara al futur. El balanç de la temporada passada ha estat força bo, malgrat
el context. L'ocupació ha estat molt elevada en els diferents àmbits de l'allotjament. No obstant això, sí que s'aprecien certs canvis motivats, possiblement, per la crisi. Els hàbits dels turistes a l'hora de consumir són diferents i
les estades marquen una tendència a
ser un pèl més curtes. Amb tot, el
balanç final ens permet valorar satisfactòriament la temporada, perquè no
hem detectat un retrocés significatiu en
cap apartat.

«Estem planificant un projecte
estratègic de futur a partir de la
plena entrada en servei de l’Espai
Ter. L’equipament s’ha hagut de
replantejar respecte a la idea de
l’anterior equip de govern, tant pel
que fa a l’edifici, per fer-lo viable
econòmicament, com al pla d’usos.»

Com és el nostre turisme?
Per saber què hem de fer en el sector
turístic, tant des de l'àmbit públic com
privat, és molt necessari conèixer quin
és el perfil de turista que ens visita, què
l'interessa, què canviaria, quins són els
nostres punts dèbils i quines les principals fortaleses.
En aquest sentit, cal destacar el fet que
l'Estartit disposa d'una sèrie d'enquestes que es van iniciar l'any 1984. Des
d'aleshores, cada quatre anys, amb

«L’Ajuntament destina
molts recursos per
millorar la competitivitat i projecció de la
nostra destinació turística. Conèixer el perfil
de visitant ens ajuda a
adaptar l’oferta i corregir els punts dèbils.»
l'excepció de dos períodes, que l'interval ha estat de 5 anys, s'han realitzat
enquestes als turistes que passen per
les dependències de l'Oficina de
Turisme. El nucli és probablement l'única destinació de la Mediterrània que
disposa d'una sèrie de dades tan llarga,
acurada i completa, sobre el perfil del
seu visitant. L'estiu del 2012 en vam
realitzar una nova sèrie i els resultats
ens ajuden a veure com ha evolucionat
el perfil, especialment en aquest període marcat per la crisi.

Paral·lelament, des de l'Àrea de Turisme
s'ha realitzat un exhaustiu estudi sobre
els operadors de turisme actiu, un sector cada cop més important en la nostra oferta. Les conclusions ens indiquen
que l'estiu passat van deixar al municipi uns 600.000 euros, xifra gens
menyspreable, que anirà incrementantse perquè cada cop hi ha més turistes
que programen els viatges a través d'aquests operadors. És un sector rellevant, també, perquè concreta bona part
de l'oferta fora de la temporada alta i
ens ajuda a desestacionalitzar-la.
El futur del nostre turisme passa per
actius tan importants com el territori,
els productes vinculats a aquest, el
patrimoni i la cultura. Amb aquests
pilars bàsics estem articulant la nostra
política de dinamització econòmica,
que aposta, a més, per una major projecció de l'oferta comercial local vinculada al comerç de proximitat.
En aquest sentit, estem planificant un
projecte estratègic de futur a partir de
l'entrada en servei de l'auditori-palau de
congressos. Serà un equipament que
ens permetrà donar una major projecció al municipi. Les seves dues potes
principals pivotaran al voltant d'un
calendari anual de fires i d'una programació de teatre i música que ens posicionarà amb força en el context de la
Costa Brava i les comarques gironines.
Arribar fins aquí no ha estat fàcil. El
projecte d’Espai Ter s’ha hagut de
replantejar tant pel que fa a l’edifici, per
fer-lo viable econòmicament, com al
projecte d’usos, que no existia. A poc a
poc, però, anirem concretant un equipament que serà una eina de dinamització local molt potent.

Turisme

Els operadors de turisme actiu van deixar
600.000 euros al municipi el 2012
L’impacte econòmic generat per operadors de turisme actiu al municipi durant el 2012 va ser
de prop de 600.000 euros, segons un estudi fet per l’Ajuntament. La valoració ha tingut en
compte l’impacte econòmic directe estimat, i les despeses indirectes en alimentació i comerç.
Els resultats es van fer públics el dimarts 26 de febrer en un acte públic destinat al sector.
També s’hi van presentar els resultats de les enquestes fetes els darrers 4 anys per conèixer
el perfil de visitant, la nova pàgina web turística i el balanç d’activitats de l’Oficina de Turisme.

Per calcular l’estimació
econòmica es van identificar 29 agències i 44 productes, que bé pernoctaven
al municipi o bé el travessaven sense pernoctar-hi.
Per països, el que presenta
més agències i productes
és França, seguit de
Bèlgica, Holanda, el Regne
Unit i Alemanya.

Entre els productes ofertats destaca el fet que tots els de senderisme
corresponen a agències franceses.
També cal remarcar el gran nombre
de productes de cicloturisme, que
estan repartits entre tots els països, però especialment significativa
és l’oferta de Bèlgica. També tenen
una importància notable els productes de turisme eqüestre a la
desembocadura del Ter. El regidor
de Turisme, Genís Dalmau, assen-

Quin és el nostre perfil de turista?
El perfil de turista que ha visitat
l'Estartit durant l'estiu de 2012
es correspon amb el d’una dona
de 41 anys, francesa, amb feina
qualificada i renda mitjana, que
ve amb parella o fills, s'allotja en
un apartament llogat, arriba amb
cotxe, organitza el viatge per
compte propi a partir de recomanacions de familiars o amics,
s'hi està unes dues setmanes i
ha vingut en anteriors ocasions.
Aquesta és la radiografia que deriva de les 500 enquestes fetes a
l'Oficina de Turisme. La interpretació de les dades ha anat a càrrec
d'un equip de l'Institut Superior
d'Estudis Turístics de la UdG.

Altres conclusions a les quals s'ha
arribat és que ve amb la intenció de
reposar, prendre el sol i banyar-se.
Durant la seva estada visita altres
localitats, sobretot de la Costa
Brava, i s'interessa per descobrir
l'entorn. Del programa d'animació
ofert, les excursions a peu, les fires
i mercats són les activitats que més
l’interessen. Els aspectes més ben
valorats són l'Oficina de Turisme, la
localitat en conjunt, la qualitat de
vida i la neteja. L'àmplia majoria
afirma que sí que tornarà a l'Estartit
i que la seva estada ha estat millor
del que s'esperava. Amb l’edició
d’enguany, l’Estartit disposa d’una
sèrie d’enquestes que es van iniciar
l’any 1984.

yala que «aquest estudi ens permet
valorar amb dades concretes la
importància econòmica d'aquests
operadors, però també aprofundir
en el coneixement de la nostra destinació per poder adaptar l'oferta a
les demandes concretes dels visitants i de les agències». En els
darrers anys s'ha detectat un
important creixement d'agències i
productes de turisme actiu i de
natura, centrats en el senderisme,
el cicloturisme i el turisme a cavall.
Per això, des de l'Ajuntament es
fan accions per fomentar el contacte amb els operadors, per donar-los
a conèixer el potencial del municipi
i puguin planificar els seus productes. Per bé que una bona part dels
nostres visitants programen els
viatges de manera individual, cada
cop és més gran el nombre que ho
fan a través d’aquestes empreses
especialitzades.

Nova pàgina web

Properament renovarem la web
turística, que tindrà una interfície
més moderna, atractiva i fàcil de
navegar. Incorporarà una major
integració amb les xarxes socials,
una millor configuració pel que fa al
posicionament en cercadors i un
espai per a professionals.
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Patrimoni

La mina de Torroella podria haver estat
un canal que es va cobrir posteriorment
Els primers resultats de l’estudi geològic encarregat per l’Ajuntament indiquen que la mina d’aigua de Torroella hauria estat un canal natural que es va cobrir posteriorment. L’estudi forma
part del treballs per fer visitable aquest element tan singular i desconegut del nostre patrimoni. Els sondejos han permès valorar l'estabilitat de la parets i definir les actuacions que caldrà
fer per garantir-ne la màxima seguretat.
Fins ara sempre s’havia cregut que
era una galeria subterrània artificial
que recollia l’aigua de la muntanya
i la canalitzava cap a la vila. Però
arran dels sondejos fets entre
gener i febrer, s'ha constatat que la
base de la mina és rocosa, mentre
que la part superior és d'un material argilós, fet que confirmaria que
en algun moment es va decidir
recobrir-la. Així mateix, les cates
indiquen que el material no és
homogeni i el recobriment no es va
fer igual a tots els trams.
Els sondejos es van realitzar en el
tram que passa per sota del Palau
Lo Mirador i l'avinguda Lluís
Companys i permetran valorar l'estabilitat de la parets. L’objectiu és
concretar les actuacions que caldrà fer per garantir-ne al màxim la
seguretat i conèixer amb més
detall la història del canal.

Quant al seu estat de conservació,
no hi ha hagut sorpreses desagradables. Visualment ja s'havien
detectat un parell de despreniments, on caldrà actuar de forma
estructural, però l’estudi ha confirmat que és una de les més ben
conservades que hi ha actualment.
En una primera fase es podran
recórrer a peu uns 130 metres,

distància que representa una cinquena part del seu recorregut total.
L'Ajuntament preveu dur a terme
les primeres obres de millora
aquest mateix any per obrir el tram
al públic el més aviat possible. Els
treballs inicials tenen un cost de
20.000 euros. A partir del 2014,
s'intentarà afrontar el segon tram,
on hi ha els despreniments, i acabar de fer-la visitable.

Serveis

El nou contracte de les escombraries i la neteja viària es posposa
fins passat l’estiu per donar més seguretat jurídica al procediment
L'Ajuntament ha posposat l'adjudicació del servei d'escombraries i
neteja viària, que es formalitzarà
passat l'estiu. El nou adjudicatari
havia d'assumir el servei el febrer,
però l'òrgan administratiu de recursos contractuals de Catalunya va
recomanar repetir el concurs amb
unes noves bases per donar més
seguretat jurídica al procediment.
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La resolució d'aquest òrgan, recent
ment creat per la Generalitat, es va
emetre en resposta a un recurs
interposat per l'empresa FCC, una
de les perdedores, i pel grup municipal COET.

Per bé que el dictamen no té en
compte totes les peticions dels
recurrents, sí que va més enllà del
que demanaven i un cop analitzades les bases, creu que caldria
optar per un altre model de contracte. Per bé que la majoria de
concursos s'han fet arreu seguint el
criteri fixat inicialment per
l'Ajuntament, i fins i tot d'altres
municipis de la rodalia havien
adaptat les nostres bases, l'equip
de govern ha pres la decisió repetirlo. Es vol evitar, així, haver d'anar al
contenciós administratiu, amb la
pèrdua de temps i diners que això
comporta. El nou concurs, les

bases del qual es van aprovar en el
Ple del 7 de març, representarà un
major estalvi per a les arques municipals. Inicialment, s'estima que en
els 11 anys de vigència del nou
contracte, ens podrem estalviar
entre 2,5 i 3 milions d'euros.
A més de l'estalvi econòmic, s'incorporaran importants millores i es
renovarà tota la flota de vehicles.
Des d'un punt de vista organitzatiu,
la principal novetat és que un sol
operador realitzarà tots els serveis,
fet que incideix en una major eficàcia en la gestió i una millor optimització de recursos.

Sostenibilitat

Comencen els treballs per instal·lar una
caldera de biomassa al Guillem de Montgrí
L'Ajuntament ha iniciat els treballs d’instal·lació d’una central de biomassa per produir energia
per a la calefacció dels tres edificis del CEIP Guillem de Montgrí (educació infantil, educació
primària i pavelló poliesportiu). El sistema també produirà aigua calenta per a les dutxes del
pavelló. L’Estat subvencionarà una part del C02 que es deixarà de produir.
L’Ajuntament inverteix en aquest
projecte prop de 300.000 euros,
una part dels quals es financen
amb una assignació del PUOSC i
amb d’altres subvencions que se
sol·licitaran.

El projecte té una doble finalitat:
generar un estalvi en la despesa
energètica i donar sortida a la gran
quantitat de biomassa forestal de
què disposa l’Ajuntament com a
conseqüència de la gestió dels
boscos de propietat municipal del
massís del Montgrí. La regidora
d’Urbanisme i Medi Ambient,

Sandra Bartomeus, destaca, a
més, «la important contribució que
es fa al medi ambient, ja que les
emissions de gasos contaminants
són neutres. El carboni que la planta fixa a través de la fotosíntesi
quan creix és el que es desprèn
quan la biomassa es crema i, per
tant, el balanç de carboni és 0.»

Projecte pilot de l'Estat
Aquesta instal·lació ha estat
inclosa per la Diputació dins del
Projecte Biomassa pel Clima, que
ha estat escollit com a prova pilot
del Fons de Carboni per a una
Economia Sostenible del Ministeri
d'Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient. Mitjançant aquesta iniciativa, l’Estat comprarà, a raó de
7,10 euros la tona, tot el CO2 que
es deixarà d'emetre. Això implicarà
un nou ingrès per a les arques
municipals i una bona posició a
l’hora de demanar nous ajuts.

Serveis Socials

Turisme

L’Ajuntament i Càritas promouen un
centre de distribució d’aliments

Distintitu «Destí
Nàutic Excel·lent»

ajudar a cobrir una demanda cada
cop més creixent. El servei s’emplaçarà en un local del carrer Sant
Antoni ,que s’està condicionant.

L’Ajuntament i Càritas han signat
un conveni de col·laboració per
posar en marxa al municipi un centre de distribució d’aliments (CDA).
La seva finalitat és la de pal·liar, en
la mesura del possible, les necessitats bàsiques alimentàries de la
població més vulnerable. El centre
estarà gestionat per Càritas Baix
Ter, que des de fa anys treballa per

Les persones interessades s'hauran d’adreçar als Serveis Socials,
on es valorarà la seva situació economicosocial i es determinarà si
han de ser beneficiàries de l’ajut.
S’establiran uns barems sobre quines famílies ho necessiten més,
quins aliments es podran endur i si
n'han de pagar una part o no.
L’Ajuntament aportarà per a l’any
2013 un total de 10.000 euros per
a la compra d’aliments i 5.000 per
a les despeses derivades del funcionament del servei.

L’alcalde, Jordi Cordon; el regidor
de Turisme, Genís Dalmau i el president de l’Estació Nàutica
L’Estartit–Illes Medes, Josep Ma
Pla, van recollir el dijous 31 de
gener la bandera que reconeix el
municipi com a «Destí Nàutic
Excel·lent», en el marc de la important Fira Fitur, celebrada a Madrid.
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Seguretat

Novetats en la distribució de la
revista El Montgrí
A partir d’ara, la revista El Montgrí es distribuirà a través dels equipaments municipals i diferents establiments comercials amb l’objectiu d’optimitzar-ne la
difusió i ajustar al màxim la despesa. Així doncs, es
deixarà de repartir directament porta a porta com es
venia fent fins ara. La mesura forma part del pla d’ajust i d'estalvi econòmic que està portant a terme
l’Ajuntament aquest mandat. Es manté el compromís
amb la publicació, que continuarà essent gratuïta,
però s’opta per reduir la inversió en paper i reforçar la
distribució en format digital.

Gran èxit de la tradicional exhibició de cossos de seguretat
El port de l'Estartit va ser l'escenari, el 27 de gener de
l’exhibició de cossos de seguretat i emergència que
organitza l'Associació Els Reis, amb el suport del
Consell Municipal de l'Estartit. L'activitat va aplegar un
nombrós públic, que va poder veure de ben a prop un
ampli ventall de vehicles i dispositius. El moment central de la jornada el van protagonitzar els bombers, que
van fer una demostració de com treure un conductor
ferit de l'interior d'un vehicle i, posteriorment, van
mostrar com apagar un foc en el mateix cotxe.
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Renovació dels adhesius de la zona
blava 2013-2014
Els residents que paguen l’impost de vehicles al municipi disposaran novament d'1 hora d'estacionament
gratuït cada dia a la zona blava. Per continuar gaudintne, cal que passeu per l'Ajuntament o pel Consell
Municipal de l'Estartit a recollir el nou adhesiu identificatiu per als anys 2013 i 2014, que haureu d'enganxar en un lloc visible. L’Ajuntament ha optat per allargar el termini d’autorització, amb l’objectiu d’incrementar la comoditat dels usuaris. La zona blava és
una eina que afavoreix la mobilitat sostenible, millora
la qualitat de vida i la dinamització econòmica.

Equipaments

Societat

Via Pública

Millora de l’accés al
pavelló d’esports

Torrelles distingeix
l’exalcalde Albert Bou

Millora de la plaça
Salvador Espriu

L'Ajuntament ha pavimentat la zona
de l’entrada del pavelló d'esports i
part del camí que porta a l’IES
Montgrí. L'actuació s’ha fet perquè
aquest sector quedava totalment
enfangat quan plovia. Això feia que
l'interior de les instal·lacions s'embrutís molt quan hi accedien tant
els usuaris com el públic. Ara ha
quedat una entrada neta i no entra
brutícia a dins del pavelló. Es tracta d'una petita actuació que millora
les condicions de l'equipament i a
la llarga generarà també un estalvi
en concepte de neteja.

Torrelles de la Salanca va concedir
el 21 de gener la Medalla d'Honor
de la vila a l’exalcalde torroellenc
Albert Bou, en reconeixement a la
seva aportació en l’agermanament
entre tots dos municipis. Enguany
se celebren 25 anys de l'agermanament, que es va iniciar quan Bou
era alcalde. En l’acte, va estar
acompanyat d’una nombrosa delegació local, entre autoritats i representants de la societat civil.
Després de tants anys, la relació
entre els municipis manté una gran
vitalitat.

L'Ajuntament ha netejat i adequat
la plaça Salvador Espriu, i en particular el solar. Es dóna resposta
així a la petició dels veïns expressada en reunions del Consell de Barri,
i a instàncies rebudes. Es pretén
dignificar un espai que presentava
importants problemes de salubritat. La millora inclou la substitució
dels xifrers, l'anivellament de l'espai
i la plantada d'oliveres recuperades
d'una finca municipal del Montgrí,
juntament amb d'altres arbres que
s'han canviat dels carrers del Port i
de la platja de l'Estartit.

Creta, cultura convidada a les VIII
Trobades de Música Mediterrània

Exposició «Vicenç Bou. De la plaça
al paral·lel», a l’Espai Baix Ter

El 26, 27 i 28 d'abril se celebraran les VIII Trobades de
Música Mediterrània. Aquest any, a partir de conferències, tallers i audicions, es descobrirà la cultura musical de Creta. Les trobades comptaran amb la veu d'un
dels músics actuals més destacats de l’illa, Giorgos
Xylouris (dissabte 27, a l'Espai Ter). Animeu-vos a participar en unes trobades on, des dels balls de casament al cant sobre textos improvisats, podrem flairar
en directe un panorama únic de la música i la dansa
de l'illa dels déus hel·lènics.

El diumenge 10 de març es va inaugurar una ambiciosa exposició que vol reconèixer la figura del mestre
Vicenç Bou, per tal de promoure’l com un dels músics
més destacats de la primera meitat del segle XX del
país. Ballat fins al deliri a
les places de Catalunya,
musicat i cantat pels millors
cantants de moda de la
Barcelona del primer terç
del segle XX, Bou va portar
la sardana al seu moment
de major popularitat.

VII Jornada Política Internacional
amb Muriel Casals
El dissabte 23 de març, al matí, celabrarem una nova
edició de la Jornada de Política Internacional, sota el
títol «L'ampliació interna de la Unió Europea.
Catalunya, Escòcia, Flandès... són viables com a
estats europeus». Comptarà amb la presència de la
presidenta d'Omnium Cultural, Muriel Casals, i es pretén donar un marc de reflexió a l'entorn de la realitat
interna europea des de diferents angles i a partir de
l'expertesa dels ponents i membres de la taula rodona.

Afavorit per les noves tecnologies del moment que
escamparan el magnetisme
irresistible de les seves composicions arreu del país,
Bou es convertirà en una estrella musical que anirà
molt més enllà de les places de poble. La mostra analitza de manera didàctica però rigorosa com era la seva
música. Coneixerem quin era el secret per aconseguir
que les seves melodies arrelessin al cor de les persones i que encara avui no deixin indiferent ningú.

Sanitat

Educació

Inicien la implantació d’un programa
per detectar el càncer de còlon i recte

XIX campanya «Teatre
a les escoles»

El nostre municipi, conjuntament
amb la Bisbal d'Empordà, serà el
primer de la regió sanitària de
Girona on es desplegarà el
Programa de detecció precoç del
càncer de còlon i recte. La implantació del programa és una important notícia en la lluita contra
aquesta malatia, atès que és la
segona causa de mort per càncer a
Catalunya, tant en homes com en
dones, amb 1.900 morts l'any.

Més de 1.200 nens i nenes van
passar pel Cine Petit, entre el 15
de febrer i l’1 de març, en el marc
de la XIX edició de la campanya
municipal «Teatre a les escoles»,
que organitza l'Ajuntament, a tavés
de l’Àrea de Cultura. La iniciativa
vol ser un suport en la tasca educativa que porten a terme els centres educatius locals i dels municipis del voltant. En aquest sentit, la
campanya aposta fermament pel
valor educatiu que té el teatre i
pretén que les propostes programades s'ajustin plentament als
objectius didàctics i pedagògics
dels centres. Any rere any, aquesta
proposta cultural i educativa està
més consolidada.

Una greu malaltia
Segons les últimes dades publicades pel registre de càncer a Girona,
cada any es diagnostiquen 288
casos nous de càncer de còlon i
recte en homes i 185 en dones. I

aquest tipus de càncer provoca la
mort, també anualment, de 129
homes i 81 dones a la regió sanitària. Un cop diagnosticat i tractat, la
supervivència per cinc anys, se
situa al voltant del 57% en el cas
de les dones, i del 53%, en la
població masculina.
El programa de cribratge que s'ha
iniciat a la demarcació de Girona
ha implicat la coordinació del
Col·legi de Farmacèutics, l'atenció
primària, la unitat d'endoscòpies de
l'hospital de Palamós, l'oficina tècnica de cribratge —gestionada per
l'Institut d'Assistència Sanitària
(IAS)—i el suport del Servei Català
de la Salut.
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Dinamització dels parcs
urbans de salut
Al nostre municipi tenim instal·lats tres parcs de
salut urbans. Estan compostos per un conjunt d'aparells que conformen un circuit dissenyat per
realitzar exercici físic moderat i que té com a
objectiu la salut i no el rendiment esportiu.
Els aparells estan enfocats a realitzar un treball de
prevenció, millora o manteniment dels moviments
necessaris per a les activitats de la vida diària per
millorar la qualitat de vida.

Presentació del Drac de
Torroella de Montgrí
Dissabte 20 d’abril
Els Amics dels Gegants i dels Capgrossos,
amb la col·laboració de l'Ajuntament, estan
preparant la presentació pública d'aquesta
nou figura, amb diferents activitats.

TELÈFONS D’INTERÈS
Serveis municipals
Ajuntament

Gràcies a la col·laboració del Consell Comarcal del
Baix Empordà i del Dipsalut (Diputació de Girona),
des del passat 26 de juny s'ha posat en marxa un
conjunt de dinamitzacions, amb l'objectiu d'evitar
el sedentarisme i fomentar l'activitat física dels
nostres veïns i de les nostres veïnes.
Aquestes dinamitzacions, que es duen amb una
fisioterapeuta col·legiada, ja es feien l'any passat;
però ara es realitzaran en horaris diferents perquè, amb una hora de durada, totes les persones
més grans de 16 anys que hi participin puguin
gaudir d'una sessió d'activitat física setmanal.

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

Parc urbà situat davant de l'Espai Ter
2n i 4t DIMARTS DEL MES de 8.30 a 09.30
Parc urbà situat al c. Freu de l'Estartit
2n i 4t DIMARTS DEL MES de 17.30 a 18.30
Parc urbà de la urbanització de La Granja
1r i 3r DIMARTS DEL MES de 19.00 a 20.00

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:

8

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

Dipòsit legal GI-112-1985

Horari d'activitat física:

972
972
972
902

