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Entra en servei
el nou punt bus

Conveni per promoure
la recerca i els valors
del Parc Natural.

Activem el dispositiu
de prevenció
d’incendis forestal.

El Com Sona l’ESO
2014 ens deixa una
forta i emotiva petjada.

Participem en un pla
pilot europeu sobre
sostenibilitat turística.

L’alcalde escriu

El 25 de juny va ser un dia
molt important per al nostre
municipi, jo m’atreviria a dir
que històric, ja que va entrar
en servei la nova terminal d’autobusos, una instal·lació reclamada des de feia anys. Ara ja
disposem d’un equipament
perfectament adaptat a les necessitats d’un municipi de les
dimensions i el volum d’habitats i turistes que tenim. Personalment em sento molt i
molt satisfet que s’hagi pogut
fer realitat.
Jordi Cordon i Pulido
Alcalde

Millorem el
transport
públic
Hem pogut fer
realitat la
llargament
reivindicada
construcció d’una
nova terminal
d’autobusos.
Continuarem
treballant per
ampliar les
expedicions i les
freqüències.

La millora del transport públic i
la construcció del nou punt bus
era una de les prioritats que
ens havíem fixat en començar
el mandat. Les mancances
que patíem eren significatives,
especialment per la precarietat
de la parada del Lledoner. Per
això, poc després d’assumir
l’alcaldia, vaig posar-me en
contacte amb la direcció general de Transports i Mobilitat de
la Generalitat per plantejar una
solució que no es podia demorar més temps.
La insistència va donar els
seus fruits. Al cap de poc, per
exemple, teníem connexió directa amb l’Hospital de Palamós (8 expedicions). Pot
semblar una petita cosa, però
és un servei que facilita els
desplaçaments a persones
grans o amb mobilitat reduïda
que han d’anar a l’hospital. El
grau d’autonomia que això els
dóna cal valorar-lo, també, en
un sentit de benestar personal,
ja que per a moltes persones
és important no haver de dependre d’algú altre per fer
aquests tipus de viatges.
Per avançar de manera decidida en la millora del transport
públic ens calia, necessàriament, posar fi a la parada del
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Lledoner. També hi vam insistir
molt. He de reconèixer que des
del primer dia la Generalitat, i
en especial el secretari general, Ricard Font, van ser molt
receptius. Això ha permès que
malgrat el context general de
retallades, la de Torroella hagi
estat una de les úniques dues
instal·lacions que faran a Catalunya aquest mandat.
Torroella i l’Estartit són dues
destinacions turístiques de primer nivell a la Costa Brava. Per
això, el transport públic ha de
ser un element estratègic en la
dinamització de la destinació.
Tots sabem que la societat, en
general, ha de fer un pas més
compromès en aquest sentit i
que col·lectivament encara ens
queda molt camí per recórrer.
Perquè això sigui possible
calen dues coses: sensibilització i oferta. Des de l’Ajuntament estem vetllant perquè
l’oferta sigui el més àmplia
possible a nivell local i fem tot
el possible per promoure’n el
seu ús. Participarem, per
exemple, del 22 al 29 de setembre en la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura.
Un dels seus eixos és la difusió
del transport públic com una
eina que contribueixi a un
model de desplaçaments més
sostenible.
Ara ens estem familiaritzant
amb el funcionament del nou
punt bus, però d’aquí a poctemps estic segur que ens costarà d’entendre com podia ser
que Torroella tingués una parada a la plaça del Lledoner, en
un indret amb tan poc espai.
Contribuir a concretar projectes com aquest és una de les
moltes satisfaccions que et
dóna el fet de poder treballar
al servei del benestar de la població.

Mobiliat

El nou punt bus millora la
seguretat i imatge del servei
El 25 de juny va entrar en servei la nova terminal d’autobusos de Torroella de
Montgrí, un equipament llargament reivindicat que ha posat fi a les
deficiències i limitacions de la històrica parada de la plaça del Lledoner.
quesina per a l’espera dels
viatgers. L’actuació comprèn
una superfície de 1.600 m2,
inclou tota la urbanització perimetral i dóna continuïtat al
passeig Enric Morera. Les instal·lacions permetran concentrar les arribades i sortides dels
serveis regulars i millorar les
condicions de comoditat i seguretat dels usuaris. També
serviran per a la sortida i arribada d'autocars d'excursions
privades.

retat eren força compromeses,
ja que es col·lapsava quan hi
coincidien dos autobusos.

Consolidem un
salt de qualitat en
el transport públic
per carretera.

L’equipament ha tingut un cost
de 620.000 euros i ha estat
sufragat pel Departament de
Territori de la Generalitat.
Consta d’una àrea de paviment
formigonat, amb quatre andanes, parada de taxis i una mar-

El punt bus ha completat les
millores que darrerament s’han
introduït, a petició de l’Ajuntament, en les freqüències d’algunes destinacions com a
l’Hospital de Palamós, Barcelona o l’aeroport del Prat.

L’Ajuntament ha instal·lat
provisionalment unes jardineres on hi
havia l’antiga marquesina.

L’alcalde, Jordi Cordon, va voler ser
present en un dia tan significatiu i va
saludar els primers conductors i usuaris.

Les noves instal·lacions permetran concentrar els serveis regulars i els autobusos
d’excursions privades d’escoles, gent gran, turistes, etc.

El nou punt bus ens permet
disposar d’un servei dimensionat a les necessitats reals de
la població, especialment durant la temporada alta, quan
s’incrementa el nombre de freqüències i d’usuaris. A la parada de la plaça del Lledoner,
el servei no tenia possibilitats
ni de millora ni de creixement.
A més, les condicions de segu-

Reformes a la
plaça del Lledoner
La marquesina que hi havia a
la plaça del Lledoner es col·locarà com a aixopluc en una
altra de les parades secundàries del municipi. L’espai alliberat de l’antiga parada
permetrà remodelar la zona
per fer-hi una placeta amb més
espai per als vianants.
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Medi Ambient

Conveni per promoure els
valors del Parc Natural
Ajuntament i Generalitat signen un conveni que reforça el Museu de la
Mediterrània i el Centre de Documentació com a equipaments de referència
en l’àmbit de la divulgació i la recerca dels valors del Parc Natural.
cultural del parc. El conveni
permet promoure un programa
educatiu encaminat a difondre
els valors naturals i culturals
del territori en matèria d’educació ambiental, així com promoure accions de coneixement
i de divulgació dels valors del
territori entre la població.

Un moment de la signatura del conveni a la Casa de la Vila. Al centre,
l’alcalde, Jordi Cordon, i el conseller Josep Maria Pelegrí.

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, i l’alcalde de Torroella de
Montgrí, Jordi Cordón, van signar el divendres 13 de juny un
conveni de col·laboració per
promoure els valors naturals i
culturals del Parc Natural del
Montgrí, les Illes Medes i el

Baix Ter. L’acord donarà un nou
impuls a la feina de divulgació
i recerca que desenvolupen el
Centre d’Interpretació Can
Quintana-Museu de la Mediterrània i el Centre de Documentació, els dos equipaments de
referència en aquest àmbit.
També es formalitza la coordinació de la gestió del patrimoni

Per a Pelegrí, aquest conveni
«reafirma el compromís del Departament d’Agricultura amb
aquest Parc Natural, que és,
sens dubte, una infraestructura de país i una garantia del
nostre patrimoni natural i, alhora, dinamitzadora i vertebradora del territori».
Per a l'alcalde, convenis com
aquest demostren la voluntat
de la Generalitat de fer avançar
el parc amb pas ferm i amb accions concretes que permetin
dotar-lo d'eines perquè sigui un
actiu local, vinculat a una
marca de qualitat molt potent.

Es crea la Comissió Permanent, l’òrgan gestor del parc
El 26 de juny va quedar constituïda la Comissió Permanent
del Parc Natural, a proposta de
la Junta Rectora, que es va
reunir al Museu de la Mediterrània.
El nou ens estarà format per
10 membres (4 de la Generalitat, 3 d’ajuntaments i 3 d’entitats dels territori), juntament
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amb el president del parc,
l’empresari de l’Estartit Narcís
Coll, i el director, càrrec que es
designarà, molt probablement,
el mes de juliol. Aquesta comissió serà l’òrgan gestor del
parc i tindrà unes funcions més
executives, de seguiment del
dia a dia, que la Junta Rectora,
principal òrgan de participació
i tutela del parc.

La Junta Rectora, que es reunirà dos cops l’any, es va constituir el 16 d’abril i està
integrada per 40 representants
de diferents agents implicats
en el territori: 8 ajuntaments
(Torroella, Pals, Bellcaire i l’Escala, Palau-sator, Ullà, Fontanilles i Gualta), 20 entitats i 12
representants de la Generalitat
i altres administracions.

Institucional

La justícia avala l'exercici
de la sobirania fiscal
Desestimen el recurs de l’Estat contra l’Ajuntament per
l’aprovació de la moció del Ple de maig de 2013 en la què
s’acordava exercir la sobirania fiscal i ingressar l’IRPF i l’IVA
a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), en comptes
d'efectuar-los a l'Agència Tributària Espanyola (ATE).
El jutjat del contenciós administratiu número 2 de Girona
considera que l’acord no és
susceptible d’impugnació jurisdiccional perquè «no és un
acte judicial ni administratiu».
«Constitueix, tan sols, una
moció de suport a una determinada campanya que des del
punt de vista del Dret administratiu i del de les competències
d’aquest ordre jurisdiccional,
no comporten efecte jurídic
concret que creï deures, obligacions, càrregues, ni incideixen directament en l’esfera
dels seus destinataris amb
conseqüències concretes, i és

per això que no són fiscalitzables des del punt de vista del
Dret administratiu». La moció
va ser presentada pels grups
municipals de CiU, LEST, ERC,
UPM i COET. L'acció s'emmarcava en la campanya promoguda per la Plataforma Diem
Prou que aposta per aquesta
«metodologia legal» amb l'esperança que, a llarg termini,
sigui la Generalitat la que gestioni els tributs dels catalans.
El jutjat ha imposat les costes
del judici a l'Estat, que pugen
a 3.390 euros. Segons l'alcalde, Jordi Cordon, «si multi-

pliquem aquest import pel centenar de denúncies similars
que ha interposat l'Estat contra
mocions sobiranistes, veurem
que tot plegat presenta una
despesa superior als 350.000
euros, que acabem pagant tots
els contribuents».

El primer ingrés a l’ATC es va
fer el 16 de setembre de
2013. Per visualitzar el màxim
compromís institucional amb la
voluntat del ple i la sobirania
fiscal de Catalunya, el tràmit va
ser realitzat personalment per
l’alcalde, Jordi Cordon, que es
va desplaçar fins a les dependència de l’ATC a Girona.

Cultura

El Com Sona
l’ESO 2014 ens
deixa una forta i
emotiva petjada

El nostre municipi va acollir, del
7 al 10 de maig, la XV Trobada
Com Sona l'ESO, una de les
concentracions extraescolars
més multitudinàries dels Països Catalans. Es tracta d’una

activitat educativa i musical en
la qual van participar més de
1.000 alumnes d'una trentena
d’instituts i un centenar de professors. La trobada es va fer a
casa nostra gràcies a la proposta de l’Institut Montgrí, que
s’hi va abocar de ple. La iniciativa va comptar amb la màxima
implicació de l’Ajuntament, que
va donar suport a la complexa
logística que implicava. L'acte
central va ser un gran concert
conjunt que es va fer el dia 9 a
l’esplanada de l'Espai Ter i que
va comportar el muntatge escènic més gran que mai s’hagi
muntat a Torroella. Va ser un
espectacle que trigaran a oblidar les prop de 1.500 persones
que hi van assistir.
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Medi Ambient

Activem el dispositiu de
prevenció d’incendis forestals
El 16 de juny es va iniciar formalment la temporada d’alt risc d’incendis, que
s’allargarà, inicialment, fins al 15 de setembre. Per prevenir el foc,
l’Ajuntament ha promogut diverses iniciatives i ha participat en la coordinació
dels dispositius que s’activaran, especialment al massís del Montgrí.
de l'ADF Montgrí amb 3 vigilants. La vigilància, en general,
serà dinàmica, malgrat tenir alguns punts de refèrencia com
el pla de Pedrosa, Roc Ferran,
la bateria a Montgó i Torre Ferrana. La vigilància es portarà a
terme d’1/4 de 12 h a 2/4 de
8 h, de dilluns a diumenge.

Durant l’any s’han desenvolupat diferents actuacions preventives i comunicatives, que
es complementaran amb el
desplegament del dispositiu de
vigilància i el tancament de
l’accés motoritzat a la muntanya. Als recursos humans
que es mobilitzaran (ADF,
Agents Rurals i Bombers), cal

afegir-hi les tasques de manteniment de les franges de protecció perimetrals i la neteja de
camins i pistes forestals, així
com les cremes controlades
que s’han fet per tal de reduir
la càrrega de combustible en
sectors especialment crítics.
Durant la temporada d’alt risc,
al Montgrí hi haurà el vehicle

Aquest any, gràcies a una subvenció de la Diputació, s’ha
portat a terme l’arranjament
del dipòsit d’aigua de Santa
Caterina, que tenia pèrdues.
L’Ajuntament també ha renovat
els 5 rètols informatius que es
col·loquen a la muntanya, en
els principals accessos: L’Estartit, l’Escala, Torre Ferrana,
Santa Caterina i Dunes.

Promoció econòmica

Guanyadors del concurs d’aparadors
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L’Àrea de Promoció Econòmica
va tornar a convocar el concurs
d’aparadors entre el comerços
que van decorar-los temàticament durant el cap de setmana del Festival del Còmic.
Els guanyadors d’aquesta edició han estat:
1r Premi: Albó Estilistes. Va
recrear una ciutat amb una
aranya molt peluda.
2n Premi: Federoptics Elisabet. Va fer una gran teranyina i
les preses eren les ulleres.
3r Premi: Viatges Torrent. Va
dedicar l'aparador a en Tintín i
els seus viatges al món.

Seguretat Ciutadana

Turisme

Millorem la coordinació
amb Agents Rurals

L’alcalde fa aturar
unes obres al
pont iniciades
sense previ avís

La Policia Local i els Agents
Rurals reforçaran la seva coordinació per millorar el dispositiu de seguretat en indrets que
tenen un elevat interès natural.
El dispositiu es va començar a
treballar la temporada passada
en zones especialment sensibles com són la gola del Ter, la
Pletera, el Ter Vell, el Mas Pinell, el massís del Montgrí, les
platges Gran i dels Griells, i
cala Montgó. Són espais d’altíssim valor mediambiental,
que pel seu gran atractiu reben
una gran afluència de visitants.

La tipologia i l’amplitud del territori per controlar feia convenient aquesta millora en la
coordinació, fet que permetrà
disposar d’una major presència
d’efectius.
Es pretén incidir en pràctiques
que no estan permeses com
són acampades lliures, fogueres, estacionament d’autocaravanes en llocs no habilitats,
navegació no permesa a la
gola o la franja litoral no abalisada i control dels accessos a
la muntanya.

Junta de Seguetat Local. El
28 de maig es va reunir la
Junta de Segureta Local, amb
representants de tots els cossos. Es va fer balanç del darrer
semestre i es va planificar la
temporada turística. També es
va fer una valoració dels protocols de col·laboració.
Reforç a les platges i a l’entorn de l’Espai Ter. Aquest
estiu s’han incorporat dos
agents cívics per reforçar les
tasques de control i seguretat
a les platges. A la zona de l’Espai Ter també s’hi ha destinat
un agent de la Policia Local per
fer tasques de vigilància.

L’alcalde, Jordi Cordon, va fer
aturar el 30 de maig les obres
de repàs asfàltic al pont i al giratori de Gualta, que la Generalitat va iniciar el dia anterior
sense haver-ho comunicat prèviament a l’Ajuntament. Això va
impedir que es pogués comunicar a la població, com es fa
habitualment en casos així, per
minimitzar les molèsties que
ocasiona qualsevol actuació
viària, i més en un punt tan delicat de la nostra vila.
Cordon va demanar a l’empresa que reprengués els treballs a la nit. La decisió la va
prendre en veure que el dispositiu posat en marxa per donar
pas alternatiu no era prou eficient i ocasionava importants
retencions de vehicles.
Queixa institucional
L’alcalde va enviar un escrit formal de queixa a Carreteres per
traslladar el malestar institucional i demanar que no es
torni a produir. Cordon comprèn que les obres eren necessàries, però que, tractant-se
d’una actuació de curta durada, ja es podrien haver planificat, d’entrada, a les nits.

núm. 166 | Maig - Juny 2014 |

| pàg. 7

Completem la
caixa escènica
Aquest juliol acabaran els treballs corresponents
a tota la infraestructura escènica a l'Espai Ter: barres, motoritzacions, teles, etc. Aquesta actuació
complementa la instal·lació de l'escenari modulable que es va estrenar per Setmana Santa. A
partir d'ara, doncs, es disposarà de tot el necessari per acollir, amb mitjans propis, qualsevol esdeveniment de teatre i d’arts escèniques.
Paral·lelament, s'està treballant per a la inversió
que l’any vinent posarà el punt i final definitiu a
l’Espai Ter: el projecte audiovisual. La seva execució permetrà que l’equipament disposi d’equips propis de so i de llum, no només per als
actes culturals, sinó també per a d'altres usos
com poden ser congressos i reunions.
L'any 2015, un cop completades les obres d’inversió, s’obrirà un període molt interessant per a
l’equipament i per al municipi. Disposarem d’u-

nes instal·lacions úniques i modèliques a la comarca i a la província per als usos previstos en
el Pla Director: activitats culturals, congressos i
fires. Estem a punt de començar una nova etapa
molt interessant que volem fer amb el suport de
tots els agents culturals, econòmics i de promoció del territori.

Sostenibilitat

Impulsem la
creació de la
Junta d’Aigües
del Baix Ter
En formen part 39
ajuntaments i al voltant
de 1.200 usuaris.
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El 26 de juny es va ratificar, al
Museu de la Mediterrània, la
constitució de la Junta Central
d’Usuaris d’Aigües Superficials
i Subterrànies del Baix Ter. Es
tancava, així, un llarg cicle que
es va iniciar arran de la greu
sequera de la primavera de
2008. En aquell moment, el
nostre Ajuntament va promoure la creació d’una comunitat d’usuaris d’aigües de
l’aqüífer del Baix Ter, per optimitzar-ne l’explotació i frenarne la degradació. Com a pas
previ a la seva constitució, l'Ajuntament va impulsar una declaració institucional on es
defensava la implicació del
món local en la gestió de l'aigua de l'aqüífer, document que
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va ser subscrit per la majoria
de municipis que s’hi abasteixen (des del congost de Sant
Julià de Ramis, fins a la Gola).
El procés constituent es va iniciar el juliol de 2010, però va
quedar aturat pocs mesos després degut a la proximitat de
les eleccions municipals.
Aquest mandat l’Ajuntament
l’ha reactivat i n’ha promogut
la redacció dels estatuts.
Gràcies a aquest ens, el primer
que es crea a les comarques
gironines, els ajuntaments,
empreses i particulars amb
dret a utilitzar un determinat
cabal participaran directament
en la gestió de l'aqüífer.

Visites guiades
Un estiu més, el Museu de la Mediterrània presenta una programació de visites guiades, aptes
per a tota la família, per gaudir de l’estiu i del territori d’una manera refrescant i curiosa.
Torroella màgica, la ruta de la nit
Un passeig nocturn entre llegendes i històries
pensada per a tota la família i envoltats de la
màgia i l’encant de carrers, edificis i personatges
històrics. Amb un guió i un recorregut nou.
Dies: dilluns de juliol i dilluns i dimecres d’agost.
A les 22 h. Visita teatralitzada i amb música en
directe.

Un parc, tres paisatges
Una excursió per descobrir el Parc Natural del
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter que ens portarà des del costat del mar fins al cim del Rocamaura. Una sortida envoltats de vegetació
mediterrània que ens permetrà conèixer l’espectacular diversitat del territori.
Dies: dimarts de juliol i d’agost. A les 18.30 h.
Torroella, mil anys d’història i de llegenda
Un passeig de tarda per la vila de Torroella de
Montgrí apta per a tota la família, amb pinzellades d’història i de llegenda.
Dies: divendres de juliol i d’agost. A les 19.30 h.

Torroella, 1714
Un recorregut per racons històrics de Torroella
que ens parlaran dels fets ocorreguts a Catalunya
ara fa tres-cents anys i conèixer com era la Torroella de principis del segle XVIII i com es van
viure els fets de la guerra de Successió.
Dies: dilluns de juliol i agost. A les 19 h. Visita
teatralitzada.

Nits d’astronomia
Una activitat per conèixer el nostre cel d’estiu i
saber trobar constel·lacions, planetes i estrelles.
Un cel que ens transportarà a l’antiguitat a partir
dels mites grecs i, tot això, amb unes pinzellades
de ciència.
Dies: divendres de juliol i d’agost. A les 22h.

Exposició «Nàufrags», de
Jordi Urbón

Ens adherim a l’Any Vinyoli

Fins a l’1 de setembre podreu visitar, a l’Espai
Montgrí, l’exposició «Nàufrags», de Jordi Urbón
(Puigcerdà, 1962). S’hi exposen imatges i escenes d'estètica onírica que protagonitzen personatges immersos en mons imaginaris. L’autor vol
transportar l'espectador a la fràgil frontera entre
realitat i somni. Les peces corresponen a un nou
procediment de treball que l’autor anomena pintura digital. L'exposició forma part del programa
de mostres itinerants d'Exposicions Viatgeres que
impulsa la Diputació de Girona, per acostar propostes de qualitat als municipis gironins.

El dissabte 16 d’agost, a les 22 h, retrem el nostre particular homenatge al poeta Joan Vinyoli
amb motiu del centenari del seu naixement. Al
pati del museu podrem gaudir de l’espectacle Intensament Vinyoli, amb Joan Massotkleiner & Toti
Soler, una meravellosa confluència de música,
poesia i cançó, inspirat en una de les figures cabdals de les lletres catalanes. L'exquisida guitarra
de Toti Soler es combina amb la paraula intensa
del torroellenc Joan Massotkleiner, endinsant-se
en un recorregut únic i vibrant pels infatigables
versos del poeta que evoquen les arrels, l'amor,
el desamor, la soledat i el coneixement.
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Turisme

Turisme

Participem en un pla
pilot europeu sobre
sostenibilitat turística

Festival Medes,
Imatge i Medi
Ambient 2014

El nostre municipi ha estat escollit per participar en un important programa promogut
per la Unió Europea que té
com a objectiu implementar un
sistema d’indicadors de sostenibilitat per a destins turístics.
El pla està promogut per la
Unitat de Turisme de la de Direcció General d’Indústria i Empresa de la Comissió Europea.
Té com a finalitat poder analitzar el bon funcionament d’un
sistema d’indicadors que en el
futur es preveu anar implantant en el conjunt de destins
turístics i països: ciutats, destins litorals, rurals, de muntanya, espais d’interès natural,
entre d’altres. El sistema es
basa en un llista de 27 indica-

dors obligatoris i 40 d’opcionals que intenten analitzar
l’impacte de l’activitat en el territori: gestió de la destinació,
impacte econòmic, social, cultural i i ambiental.
A Catalunya, juntament amb el
nostre municipi, també hi participen Llançà, el Consell Comarcal del Pallars Jussà, la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona.
El pla pilot representarà una
bona oportunitat per a la millora de la gestió turística local.
Ens servirà per contrastar metodologies, intercanviar experiències i fomentar el treball
en xarxa amb d’altres destinacions europees.

L’Estartit va celebrar del 4 al 8
de juny una nova edició del
prestigiós Festival Internacional
Medes, Imatge i Medi Ambient
(MIMA), que es consolida com
un dels més importants d’Europa. Van ser uns dies intensos, en què participants,
visitants i veïns van gaudir de la
bellesa del fons marí, tant de
casa nostra, com d'altres parts
del món, a través d'un gran
nombre d'exposicions, xerrades, concursos i projeccions.

Agermanement

Torrelles dedica un passeig a Torroella

El 23 de juny es va fer l’acte institucional d’inauguració del passeig que Torrelles, municipi amb el qual
estem agermanats des del 1989, ha dedicat al nostre municipi. L’acte va comptar amb la presència
d'una important delegació local. A banda de l'alcalde, Jordi Cordon, també hi va assisitir l'exalcalde torroellenc Albert Bou, que juntament amb l'excalde de Torrelles, Lluís Carles, va ser un dels promotors
de l'agermanament. En aquesta ocasió, la benvinguda va anar a càrrec del nou alcalde, Marc Medina.
L'acte es va cloure amb un concert de la Big Band de l'Escola de Música de Torroella de Montgrí.
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El Molinet dóna el tret de sortida a les
Jornades Gastronòmiques de La Clova

El recent recuperat passeig del
Molinet va ser l'escenari escollit per donar el tret de sortida
a les Jornades Gastronòmiques
«Tastets de Mar: La Clova», que
es van desenvolupar durant el
mes de juny. Aquest va ser el
primer acte públic que es fa en
aquest emblemàtic espai, reobert per Setmana Santa després d'estar 13 anys tancat.
Les jornades estan organitza-

des per l’Estació Nàutica l’Estartit–Illes Medes, amb el suport de l’Ajuntament i el
Consell Municipal de l’Estartit.

el guanydor del premi Musclo
d'Or 2014 va ser el resturant
La Gaviota, de l’Estartit.

Musclo d’Or 2014
En el marc de les jornades, el
31 de maig es va celebrar la
popular jornada de degustació
i concurs de musclos entre els
establiments participants. Segons les votacions del públic,

Fires

La màgia i el còmic omplen Torroella
El nostre municipi ha anat consolidant un calendari de fires que ens
permet reforçar la dinamització local i la promoció exterior. El juny
vam viure dues de les més significatives: la Fira de Màgia al Carrer
(FIMAG) i el 8è Festival del Còmic. La gran afluència de públic confirma la bona acollida que han tingut des del primer dia. El FIMAG,
que es va celebrar del 30 de maig al 8 de juny, va camí de convertirse en una de les fires de referència a l’Estat. El Festival del Còmic,
que es va fer del 20 al 22 de juny, ha consolidat un format molt atractiu per a grans i petits, i també per al públic especialitzat.
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Canvi d’espai de
les barraques de
Festa Major
Les barraques de les entitats es traslladaran aquest any al tram final de l’aparcament del carrer del Riu Ter. El
nou espai tindrà continuïtat amb les
parades i atraccions dels firaires, de
manera que es garantirà una millor integració entre tots dos àmbits.
El canvi respon a la necessitat de dotar
les barraques d’un espai més ampli,
còmode i, sobretot, segur. La zona dels
xiprers on estaven fins ara presentava
moltes deficiències pel que fa als accessos i importants limitacions en cas
d’una emergència. A més, estava pràcticament al límit de la seva capacitat
per acollir alguna altra barraca.
Amb la nova redistribució també es minimitzarà l’impacte acústic a la primera
línia d’habitatges. L’escenari quedarà
més allunyat i encarat cap al riu, de
manera que el so es projectarà en sentit contrari a la vila.

Telèfons d’interès
Serveis municipals
Ajuntament: 972 75 88 09
972 75 81 12
fax 972 76 02 36
Consell Municipal de l’Estartit: 972 75 25 33
fax 972 75 25 15
Oficina de Turisme de l’Estartit: 972 75 19 10
fax 972 75 17 49
Oficina de Turisme de Torroella: 972 11 91 00
Àrea de Cultura: 972 75 73 01
fax 972 75 74 37
Oficina Municipal d’Escolarització: 972 75 73 01
Recaptació Municipal: 972 75 81 12
Serveis Socials: 972 76 00 29
Promoció Econòmica i Comerç: 972 75 51 81
Pavelló poliesportiu: 972 76 07 04
Punt Klau: 972 75 73 01
Ràdio Montgrí (107.1 FM): 972 75 74 14
Oficina de Català: 972 75 73 01
Servei de Control de Mosquits: 972 75 96 43
Deixalleria i neteja: 900 72 06 78
Llar de jubilats de l’Estartit: 972 75 00 08
Llar de jubilats
de Torroella de Montgrí: 972 75 88 20
Tanatori Municipal: 972 75 85 72
Policia Local: 972 75 01 49
fax 972 75 11 57
Urgències 112
Sistema d’Emergències
Mèdiques-SEM
Ambulàncies
Bombers
Policia - Mossos d’Esquadra
Policia Local
Guàrdia Civil - GEAS
Sanitat
Consultori mèdic de Torroella:
Consultori mèdic de l’Estartit:
Cita mèdica prèvia:
Sanitat respon
consultes sobre salut:
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:

Amb la col·laboració de

972 76 11 01
972 75 00 63
972 60 92 22
902 11 14 44

972 75 92 72
972 75 19 17
972 75 82 23
972 75 72 72
972 75 14 47
972 75 92 42
972 75 84 16
972 76 00 87
972 75 51 44

Equipaments culturals
Teatre Auditori Espai Ter: 972 75 50 03
Museu de la Mediterrània
Can Quintana: 972 75 51 80
fax 972 75 51 82
Biblioteca Municipal
de Torroella Pere Blasi: 972 75 99 19
Biblioteca Municipal de l’Estartit: 972 75 02 17
Cinema Montgrí: 972 75 78 53

