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L’Ajuntament i la UdG
demanaran un Life a la UE
per restaurar la Pletera.

La Generalitat tindrà a punt
el projecte de l’estació
d’autobusos el mes de juny.

S’inicien les obres per condicionar
acústicament i instal·lar la graderia
retràctil de l’Espai Ter
L’alcalde escriu:

«El turisme, la cultura i la promoció econòmica tindran
en l’Espai Ter un potent aparador des del qual podrem
donar un gran salt de qualitat com a municipi.»

L’Estació Nàutica deixa al
municipi al voltant de 2,5
milions d’euros anuals.

L’Ajuntament amplia el
nombre de tràmits que es
poden fer per internet.

Jordi Cordon i Pulido
Alcalde

Ens uns moments difícils com els
actuals, l'Ajuntament ha de convertirse, més que mai, en un dinamitzador
econòmic actiu. Encara que limitats,
tenim uns recursos i el gran repte de
les persones que tenim responsabilitats
de govern és saber-los administrar.
Aquesta és una de les meves prioritats
com a alcalde. A banda de garantir els
serveis bàsics i l'equilibri financer, cal
establir unes prioritats per fomentar les
oportunitats i l'activitat econòmica
local. Per això, les polítiques actives de
dinamització són un dels eixos de la
nostra acció de govern.
L'àrea de Promoció Econòmica juga un
paper fonamental per assolir aquest
objectiu, com també ho fa la de
Turisme, ja que aquest és un dels sectors econòmics més potents. En aquest
sentit, l'organització de fires i les
accions directes de promoció de la destinació turística són pilars fonamentals
d'aquesta estratègia.
En l'àmbit de la dinamització, però,
tenim un altre sector molt potent que
no podem passar per alt, que és el de
la cultura. Des de l'equip de govern treballem per mantenir el segell que ens
distingeix com un municipi on la cultura ocupa un espai central. És un element de qualitat de vida, però també
un actiu econòmic. A més, és un complement perfecte a l'oferta turística,
que ens permet desestacionalitzar la
temporada i captar nous visitants.
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Promoció Econòmica, Turisme i Cultura
Els tres eixos estratègics conflueixen
clarament en el projecte de l'Espai Ter
que hem elaborat. Volem que aquest
equipament es converteixi en un veritable instrument de promoció i dinamitza-

«Des de l’equip de govern, a banda
de garantir els serveis bàsics i l'equilibri financer de les arques
municipials, estem treballant per
fomentar les oportunitats i l'activitat econòmica local. L’Espai Ter
serà una eina més al servei d’aquesta estratègia.»

ció econòmica local. El turisme, la promoció econòmica i la cultura tindran en
aquest espai un potent aparador des
del qual podrem donar un gran salt de
qualitat i distingir-nos d'una manera
potent en un entorn tan competitiu com
és el de la Costa Brava.
Arribar fins aquí no ha estat fàcil. A primers de mandat ens vam trobar amb
un edifici faraònic a mig fer, amb un
pressupost de final d'obra inassumible i
sense un projecte d'usos ben definit.

«El turisme, la cultura i
la promoció econòmica
tindran en l’Espai Ter
un potent aparador des
del qual podrem donar
un gran salt de qualitat
com a municipi i distingir-nos en un entorn
tan competitiu com és
el de la Costa Brava.»
Davant d'aquest escenari, com ja he dit
en alguna ocasió, podríem haver mirat
cap a un altre cantó, dir que ara no era
el moment, que no teníem recursos i
deixar l'edifici com un simple contenidor
per fer-hi algun acte puntual. En comptes de fer això, després d'una profunda
reflexió, vam optar per actuar amb responsabilitat, anar a picar portes, demanar subvencions, rebaixar els costos del
projecte (a la meitat) i treballar en la
redacció d'un Pla director que definís
com acabar l'obra i plantejar els actes

que s'hi poden fer per tal de fer-lo viable econòmicament.
Fa poques setmanes es van reprendre
les obres a l'Espai Ter i en el Ple de
maig vam aprovar inicialment el Pla
director. Tot plegat ens conduirà, el proper 19 de juliol, a la inauguració oficial
de l'equipament coincidint amb l'inici de
la 33a edició dels Festival de Músiques
de Torroella de Montgrí. Actualment
s'estan portant a terme els treballs de
condicionament acústic i instal·lació de
la graderia retràctil. Fet això, l'espai
quedarà a punt per poder acollir concerts de música sense amplificar. Fins
ara, les reverberacions ho feien impossible. El festival, doncs, estrenarà un
nou escenari que ha de servir per
ampliar horitzons i consolidar-lo encara
més com un dels més prestigiosos
d'Europa. No podem oblidar que estem
parlant d'un festival de referència internacional, que aporta moltíssima projecció i notorietat al municipi.
L'Espai Ter, però, serà molt més que un
auditori. Ha estat concebut com un
espai al servei de la cultura i la dinamització econòmica local. Hi podrem programar teatre, concerts, fires i congressos, entre d'altres. Ara tot just iniciem
el camí.
Encara resta molta feina. Fins al 2015
no estarà acabat amb el condicionament teatral i l'equipament audiovisual.
Amb tot, a partir del juliol ja disposarem
d'un equipament que ens permetrà fer
més coses que no pas fins ara. Estic
convençut que bona part dels dubtes,
ben raonables que poden sorgir, quedaran esvaïts amb el temps, ja que l'Espai
Ter serà un element que ens oferirà
moltes oportunitats com a municipi.

Equipaments

Iniciem el condicionament acústic i la
instal·lació de la graderia a l’Espai Ter
L’Espai Ter estarà completament acabat el 2015, segons es concreta en el Pla director que ha
elaborat l’equip de govern, amb l’objectiu de planificar acuradament el tram final de les obres
pendents i els usos que tindrà el nou equipament. L’alcalde, Jordi Cordon, assegura que serà
una eina de promoció i dinamització econòmica. S’inaugurarà oficialment el 19 de juliol.
El mes d’abril es van inicar els treballs per condicionar acústicament
l’Espai Ter i permetre que pugui
acollir concerts amb música sense
amplificar. En aquesta fase també
s’inclou la graderia retràctil, un element molt important atès el caràcter polivalent que tindrà com a
auditori, teatre i palau de congressos. Es preveu instal·lar a la platea
una grada telescòpica mòbil de 12
nivells, amb un total de 316 localitats i quatre primeres files, a peu
pla, de butaques de peu mòbil,
amb un total de 106 localitats. Així
mateix, a l’amfiteatre hi haurà dues
files de butaques de peu fix al
balcó, amb un total de 60 locali-

tats. Aquest any també es realitzaran altres treballs, com l’adaptació
de l’escenari a la petxina acústica,
Els treballs tenen un cost de
563.000 euros i estan finançats
per l’Ajuntament (100.000 euros),
la Diputació (100.000 euros), la
Generalitat (160.000) i Joventuts
Musicals de Torroella de Montgrí
(203.000). Tot plegat, permetrà
que el 19 de juliol es pugui inaugurar oficialment coincidint amb l’obertura del 33 Festival de
Músiques de Torroella de Montgrí.
Per a l’any 2014, està previst avançar amb la fase corresponent al

condicionament teatral (maquinària escènica i il·luminació). Aquest
mateix any, també s’adequarà el
vestíbul de davant del mostrador de
l’Oficina de Turisme com a punt
d’acollida i de descoberta del municipi, on es mostraran aquells llocs
o aquelles suggerències que incorporem com a joies i que els visitants no poden perdre’s.
La darrera fase, programada per al
2015, consistiria en l’execució de
l’equipament audiovisual, particularment equips de so per a concerts, que caldrà amplificar, equips
per a conferències, presentacions
com pantalles i retroprojectors.

«Un equipament al servei de la cultura i
la dinamització econòmica municipal»
El full de ruta del projecte d’Espai
Ter es troba recollit en un detallat
Pla director. L’alcalde, Jordi Cordon,
ha explicat que «es tracta d’un
document molt treballat, en el qual
es nota l’experiència dels bons professionals de què disposa la institució i el bagatge acumulat al llarg
dels anys en tot allò que fa referència a la dinamització cultural, però
també econòmica, un altre dels

aspectes estratègics de l’equipament». Cordon argumenta que «era
molt necessari definir exactament
com volíem que fos l’Espai Ter a
partir d’una reflexió de les necessitats de la població, les possibilitats
econòmiques per fer front a les
obres que mancaven i la concreció
d’un model de programació realista
i que fes viable el dia a dia de l’equipament».

En breu es començarà a
instal·lar la campana acústica i la
graderia retràctil. L’equipament
tindrà 482 localitats.
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Medi ambient

Medi ambient

Demanarem un Life a la UE
per restaurar la Pletera

El Ple aprova una moció
institucional en contra
de les prospeccions
d’hidrocarburs
El Ple d’abril va aprovar per unanimitat una moció institucional de
rebuig als projectes de prospeccions d’hidrocarburs a l’entorn de
la costa catalana. En l’exposició de
motius s’argumenten els perills que
comportarien aquestes pràctiques i
es critica que no s’aposti obertament per les energies renovables.

El nostre ajuntament i la Càtedra
d'Ecosistemes Litorals Mediterranis
de la Universitat de Girona (UdG)
presentaran un projecte de restauració ambiental dels ecosistemes
costaners de la Pletera a la convocatòria de projectes Life 2013 de la
Unió Europea.
La iniciativa té com a objectiu desbloquejar la desurbanització del
passeig de la Pletera, actuació que
l'Estat havia anunciat per a la tardor de 2008. Amb tot, les retallades van impedir que el projecte es
dotés de partida per iniciar les
obres. L'alternativa per fer-lo viable,
atès l’advers context actual, passaria per aconseguir un projecte Life,
de manera que un percentatge ele-

vat del pressupost, que puja uns
2,6 milions d’euros, provindria de
fons europeus. La iniciativa compta
amb el suport de la Fundación
Biodiversidad, entitat que s’ha
mostrat disposada a cofinançar el
projecte si es concedeix el Life, a
través del seu programa anual de
subvencions.

A banda de l’impacte ambiental,
s’alerta del perill que suposaria per
al territori com a element de dinamització econòmica d’un entorn
altament sensible: «Les prospeccions d'hidrocarburs representen
un greu perill per a la salut dels
hàbitats naturals, l'economia local,
les reserves pesqueres, les activitats turístiques, el paisatge i la
identitat del Baix Ter.

La desurbanització de la Pletera
representa la culminació d’una
vella aspiració municipal que va
començar el procediment administratiu arran de la revisió del Pla
general de 2002. Es tracta d’una
iniciativa pionera a l’Estat, ja que
planteja retornar al seu estat natural un espai d’altíssim valor situat a
primera línia de mar.

També s’assegura que són un atac
directe als valors que defensa el
Parc Natural del Montgrí, les Illes
Medes i el Baix Ter. Per aquest
motiu, l’Ajuntament farà arribar la
moció als ajuntaments de l’àmbit
del parc i de l’àrea d’influència
perquè li donin suport, i es pugui
fer un front comú més sòlid en contra de les prospeccions.

Transports

El juny tindrem el projecte de l’estació d’autobusos
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El secretari de Territori i Mobilitat de
la Generalitat, Ricard Font, ha confirmat a l’alcalde, Jordi Cordon, que
la Generalitat està enllestint el projecte de construcció de l’estació
d’autobusos i que l’Ajuntament el
tindrà a la seva disposició el mes
de juny. Font i Cordon es van reunir
el 17 d’abril. Prèviament, el 3 d’abril, l’alcalde es va reunir pel mateix
tema amb Xavier Flores, director
general d’Infraestructures, que
també li va assegurar que el projecte estava molt avançat. Cordon va
insistir en la necessitat i la urgència
de disposar al més aviat possible

d’aquest reivindicat equipament.
Va recordar tant a Font com a
Flores que l’Ajuntament disposa
des de fa temps dels terrenys per al
seu emplaçament (al final de l’aparcament de la carretera de
l’Estartit) i que l’actual situació
comporta un greuge important al
municipi, ja que l’actual parada
dels autobusos és del tot insuficient, incòmoda, genera inseguretat i dóna una certa mala imatge
del nucli com a destinació turística.
L’estació d’autobusos era una
actuació inclosa en el pla de mobi-

litat 2008-2012 aprovat pel «tripartit». Fins i tot s’havia presentat a
l’Ajuntament un projecte inicial el
novembre de 2010, on es preveien
tres andanes i un cobert. El projecte tenia un cost d’1,5 milions d’euros, però el mateix Ricard Font, que
en el mandat anterior va ser director general de Transports i Mobilitat
de la Generalitat, va anunciar que
aquesta i d’altres estacions s’havien hagut d’aturar atesa la situació
econòmica. També va informar que
el projecte de Torroella es revisaria
per reduir-ne els costos i fer-lo viable econòmicament.

Ensenyament

Medi Ambient

Parelles lingüístiques L'ADF Montgrí realitza treballs de gestió
forestal a la zona dels Tossals
a les escoles

Un total de 60 alumnes de l’Escola
Guillem, l’Escola Portitxol i l’Institut
Montgrí han participat en la 5a edició de la campanya de parelles
lingüístiques, que organitzen el
Servei de Llengua, Interculturalitat i
Cohesió Social (LIC) del Baix
Empordà; l’Oficina de Català de
Torroella i l’Àrea Municipal
d’Educació, conjuntament amb la
direcció i tutors dels centres educatius. El projecte pretén fomentar
l’ús del català entre els alumens
nouvinguts.

L'ADF Montgrí està portant a terme
una important actuació de gestió
forestal sostenible a la zona dels
Tossals gros i petit del massís. Els
treballs consisteixen en la retirada
de fusta i arbres caiguts com a
conseqüència de la nevada de
2010. Complementàriament, es
farà una poda en alçada i s'aclarirà
la massa boscosa, on la densitat
de pins és molt alta. L'objectiu és
reduir la càrrega combustible per
prevenir incendis o bé poder accedir-hi millor.

Sandra Bartomeus, presidenta de
l’ADF Montgrí i regidora de Medi
Ambient, ha destacat la importància dels treballs, ja que la seva
execució era complexa atès que l'àrea on s'actua (6,92 ha) és de diferents propietaris privats (12). La
feina de l’ADF ha permès que es
pugui actuar en un espai de risc de
manera global.
Els treballs, que s'acabaran a mitjan juny, estan finançats per la
Generalitat.

Cultura

Seguretat

Torroella amplia el bestiari festiu amb
la figura d’un espectacular drac de foc

Simulacre de
salvament al port

El dissabte 20 d’abril es va celebrar
l’espectacular presentació del nou
drac de Torroella, una bèstia promoguda pels Amics dels Gegants i
dels Capgrossos, que ha comptat
amb la col·laboració de diversos
establiments i l'Ajuntament. Disposem de referències que ens fan
pensar que la vila tenia un drac al
s. XVII. La nova figura s'inspira en
un drac de tipus heràldic medieval,
amb les ales clàssiques i les escames de color daurat i grana que
recorden l'escut de la vila. La seva

El 13 de març es va realitzar un
simulacre de salvament marítim
per verificar el Pla d'autoprotecció
del port de l'Estartit i el Pla interior
de contingència. Es va simular un
vessament de gasoil a la zona de la
benzinera i el rescat d'un mariner
ferit que havia caigut a l'aigua.
L'exercici va comptar amb la participació d'un ampli desplegament
d'efectius de cossos de seguretat.
Aquestes pràctiques són molt
importants per poder afrontar amb
garanties qualsevol emergència.

morfologia recorda la simbologia
del territori del Baix Ter i en el perfil del seu llom s’hi reconeixen el
massís del Montgrí i les illes
Medes. La construcció s'ha fet als
reconeguts tallers de la Dolors
Sans, a Vilafranca del Penedés.
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Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC)

Presentem 6 projectes al PUOSC
L’Ajuntament ha presentat 6 projectes a la convocatòria de subvencions que atorga el Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) dins el quadrienni 2013-2016. L’import total de les
actuacions és de 857.300,39 euros, i se’n demana una subvenció global de 600.110,27.
Nou col·lector
La principal actuació en quantia
correspon a la construcció d’un nou
col·lector al sector sud-est de
Torroella. L’obra té un cost de
242.489,08 euros i s’ha planificat
per a l’any 2016. En aquesta zona
s’hi acaba concentrant el cabal
residual de tota la meitat est del
nucli i es genera un constant problema d’embussos i una manca en
la capacitat de desguàs de la xarxa
residual, que necessita un arranjament amb caràcter d’urgència.
Pineda de l’Estartit
Es vol desbloquejar la remodelació
de la pineda de l’Estartit. El projecte té un pressupost de 191.884,13
euros i la seva execució s’ha planificat per al 2014. L’actuació ha de
servir per donar-li un major valor a
aquest gran pulmó verd del front

Enllumenat públic
L’equip de govern vol continuar treballant en l’àmbit de la sostenibilitat i l’estalvi energètic, per la qual
cosa també ha elaborat un important projecte de renovació de l’enllumenat públic, valorat en
191.389,25 euros, que es portarà
a terme durant el 2013.
Millora de camins
També s’ha presentat un projecte
per millorar el ferm del camí del
Rec Vell i del camí vell de l’Estartit.
Els treballs serviran per aconseguir
una tipologia de ferm resistent i de
fàcil manteniment, amb els pendents i cunetes adequades, sense
aflorament de pedres ni clots reite-

rats, per tal de permetre el pas de
veïns i usuaris sense problemes.
Els dos projectes tenen un cost de
48.011,63 euros i s’han planificat
per al 2015.
Nou pou per a la Bolleria i
Sobrestany
L’altre projecte presentat fa referència a la construcció d’un nou
pou d’abastament d’aigua potable
que donarà servei als veïns de la
Bolleria i Sobrestany. En aquest cas
cal remarcar que es tracta d’un
projecte supramunicipal, que es
troba dins del terme de Bellcaire
d’Empordà, per la qual cosa els dos
ajuntaments finançaran l’actuació
conjuntament. L’import total del
projecte és de 57.384,14, i
l’Ajuntament de Torroella n’aportarà
28.692,07. L’obra s’ha planificat
per a l’any vinent.

Turisme

Societat

Jornada sobre turisme i patrimoni

Maria Coll Salleras,
àvia centenària

Prop d'un centenar de professionals
van participar l’11 d’abril en la jornada tècnica «Turisme i patrimoni:
el paper dels destins turístics litorals», organitzada per l'Ajuntament
a l'auditori de Can Quintana.
L’objectiu era el de reflexionar
sobre les oportunitats que tenen
els destins turístics litorals i les
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marítim. Les obres tenen com a
objectiu recuperar la pineda com a
parc i espai públic i familiar.

empreses, en el marc de les noves
tendències del turisme responsable
que s’està imposant arreu. Els
ponents, tots ells de prestigi, van
aportar la seva experiència a l’hora
de definir les estratègies empresarials i col·lectives de les destinacions turístiques situades en zones
litorals, que continuen comptant
amb molts recursos i atractius.
L'organització de la jornada està lligada amb la línia estratègica del
nostre municipi, on s'està treballant per millorar el seu posicionament turístic en els mercats a través de complementar l’oferta de
sol i platja, amb la creació de nous
productes i activitats que estan
estretament vinculats amb els
valors paisatgístics, naturals, culturals i etnològics del territori.

L'Ajuntament va homenatjar l’1 de
maig la veïna de Torroella Maria
Coll Salleras amb motiu del seu
centenari. La regidora d’Acció
Social, Sandra Pibernat (que és la
seva néta), li va lliurar un ram, una
placa i una carta personalitzada.

Èxit de les trobades de música
Les VII Trobades de Música Mediterrània (26, 27 i 28
d’abril) es van tancar amb un gran èxit de participació.
La cultura convidada va ser Creta i d'una manera pràctica vàrem anar descobrint les cançons i danses d'aquesta meravellosa illa. La participació en tots els
actes va ser molt gran (xerrades, audicions, El Sarau)
i l'Espai Ter es va omplir per escoltar el concert estrella de les trobades, a càrrec de Giorgos Xylouris
Quartet. Les trobades són un acte plenament consolidat dins el panorama musical català i varen tenir un
gran ressó mediàtic. Aquest any es varen esgotar totes
les places per als tallers amb inscrits de tot Catalunya.

Els gegants antics de Torroella,
en una exposició a Girona
Els gegants antics de Torroella de Montgrí (segona
meitat del segle XIX) es podran visitar fins a finals de
setembre al Museu d'Història de Girona dins l'exposició
«Faràndula. 500 anys d'imatgeria festiva de Girona».
Es tracta d’una mostra que ens ofereix un recorregut
al llarg de cinc segles, on s’explica la utilització de la
imatgeria festiva per part dels poders públics i com
s'ha anat revestint de diferents lectures simbòliques.

Exposició d’Emili Argengol
Del 4 de maig al 24 de juny és podrà visitar a l’Espai
Montgrí l'exposició d'escultures «Les 3 dimensions de
les runes» d'Emili Armengol, inspirada en els signes
criptogràfics emprats per celtes, saxons i escandinaus.
Runes són els signes d’una antiga escriptura que es
remunta a l’edat de bronze i a les quals la tradició
atorga un caràcter màgic, meditatiu o ritual.
L'exposició s'inclou en el cicle Ancoratges, on se’ns
presenten artistes que treballen amb suports i tècniques diverses, però als quals uneix el seu arrelament
al territori i la voluntat, expressada en la seva obra, de
transcendir la part més visible amb missatges que ens
ajuden a encarar el dia a dia.

Economia

L’impacte econòmic de l’Estació Nàutica se
situa al voltant del 2,5 milions d’euros anuals
La presentació va anar a càrrec
dels tècnics de la consultoria externa que ha rebut l’encàrrec per part
de la mateixa entitat. Per portar-lo
a terme, han pres com a referència
les dades econòmiques del 2011.

El 21 de març es va presentar als
regidors de l’ajuntament els resultats de l’estudi sobre l’impacte
econòmic de l’activitat de l’Estació
Nàutica l'Estartit-Illes Medes.

L’estudi conclou, entre d'altres
coses, que l’activitat de l’associació comporta un elevat retorn al
territori tant en termes econòmics,
com de creació de llocs de treball.
Entre les moltes dades que han
donat, han informat que les empreses de l’Estació Nàutica representen en el seu conjunt el 33,79 %
del PIB del municipi. En cas que no
s’imputés en aquest concepte l’ac-

tivitat del sector públic, el percentatge se situaria en el 43 %.
L’impacte econòmic se situa al voltant dels 2,5 milions d’euros
anuals, i el volum d’actius de l’entitat és de 114.656.321 euros
(molt similar a empreses de grans
dimensions com podrien ser Font
Vella, Lanjaron o General Òptica).
El president de l’Estació Nàutica
Estartit-Illes Medes, Josep Maria
Pla, ha explicat els motius pels
quals es va encarregar aquest estudi i ha destacat, entre d’altres
coses, la importància cada cop
més creixent de col·laboració dels
sectors públics i privats.
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L’Ajuntament,
més a prop

FIRA de MÀGIA al CARRER

FIMAG 2013

L'Ajuntament ha fet una pas important cap a la
implementació de l'administració electrònica i ha
posat en marxa una plataforma virtual des de la
qual es poden realitzar 10 tràmits en línia a qualsevol hora del dia, sense necessitat de desplaçarse a les oficines d’atenció ciutadana.

6, 7, 8 i 9 de juny
www.fimag-magia.com

Per utilitzar el servei, us heu de connectar a:

www.seu.cat/torroella-estartit
En una primera fase els tràmits disponibles són:
· Suggeriments i queixes
· Cita amb càrrec electe o tècnic municipal
· Volant d'empadronament actual
· Volant d'empadronament històric
· Volant de convivència actual
· Volant de convivència històrica
· Casament civil
· Retirada de mobles i andròmines al carrer
· Pròrroga de llicència d'obres
· Domiciliació de tributs, taxes i preus públics
· Inscripció a activitats esportives i de lleure
· Ús d'equipaments municipals
L’alcalde, Jordi Cordon, ha confirmat que «el catàleg de tràmits s’anirà ampliant progressivament
perquè volem avançar decididament en l’apropament de l’administració local al ciutadà». L’alcalde
ha recordat que fins ara, a través de la web municipal s’oferia informació i models d’instància per a
realitzar pràcticament tots els tràmits municipals,
però que a partir d’ara hi haurà molts casos en
què no caldrà realitzar la gestió presencial.

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

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

Identificatiu digital
Cordon anima els usuaris interessats que tramitin
el seu certificat digital o signatura electrònica, una
eina imprescindible. L’identificatiu digital assegura
la integritat de les dades que s’envien, així com la
seva confidencialitat. Per a més informació, us
podeu adreçar a www.aoc.cat.

972
972
972
902

