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La intervenció de
l’Ajuntament permet reobrir
el passeig dels Griells.

Un moment de l’actuació de l’orquestra L’Empordanet, durant l’acte inaugural de l’Auditori Teatre Espai Ter, el 14 de juliol.

El conseller de Cultura inaugura
l’Espai Ter, que ja s’ha transformat
en auditori teatre
L’alcalde escriu:

«Podríem haver deixat l’Espai Ter com estava, però no
tenia sentit disposar d’un edifici tan car només per ferhi algun acte cobert. Ara podrem ampliar-ne els usos i
convertir-lo en un dinamitzador econòmic local.»

Aconseguim les banderes Q de
Qualitat Turística, Blava i Best
Nautical Destinations in Spain.

El corriol camanegre, una au
amenaçada, torna a niar
a les dunes de la gola del Ter.

El VII Festival del Còmic
omple de gom a gom els
carrers de Torroella.

Jordi Cordon i Pulido
Alcalde

Els darrers mesos han estat molt
intensos, tant en l'àmbit cívic com
institucional. El pas de l'equador del
mandat ha coincidit amb una intensa
activitat municipal. L'esdeveniment
que probablement millor recull
aquest dinamisme és l'Espai Ter,
recentment inaugurat, un cop s'han
completat els treballs per adaptar-lo
com a auditori teatre.
Molta gent em va manifestar durant
la jornada de portes obertes la seva
grata sorpresa en veure com havia
quedat l'interior. Sorpresa perquè disposem d'un equipament molt digne
per a fer-hi concerts i teatre, i sorpresa també perquè semblava que al
darrere d’aquelles quatre parets
estava tot igual. Res més lluny de la
realitat. El treball fet de portes endins
ha estat molt important, tant pel que
fa a gestió, planificació i recerca de
finançament extern.
L'Espai Ter és un dels grans reptes
del mandat. Ja he dit en d'altres ocasions que el nou equip de govern es
va trobar sobre la taula un edifici
inacabat, amb una manca de definició dels seus usos concrets, sense
un pla de futur pel que fa a la seva
explotació i amortització, i amb una
previsió de materials per finalitzar l'obra molt per damunt de les possibilitats econòmiques del municipi.
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Des de l'Ajuntament podríem haver
congelat el projecte i deixar l'edifici
com estava per a fer-hi alguna activitat puntual. Després de valorar la
situació, vam pensar que calia fer un

«Un cop inaugurat l'Espai Ter, la prioritat serà dinamitzar-lo i convertir-lo en
una eina al servei de la dinamització
econòmica local. El podríem haver deixat com estava, però no tenia sentit
disposar d'un edifici tan car només per
fer-hi algun acte cobert. Ara podrem
ampliar-ne els usos i convertir-lo en un
referent de la Costa Brava.»

exercici de responsabilitat per veure
si el podíem convertir en un element
de dinamització econòmica local.
Perquè això fos així, era imprescindible que fos el que havia estat planificat: un auditori teatre. Si no, els seus
usos serien molt limitats. No ens
podíem permetre el luxe de tenir un
edifici tan car per fer-hi només alguna fira. Com que els recursos eren i
són limitats, vam revisar els materials
previstos per acabar-lo, de manera
que vam poder reduir la inversió inicial a més de la meitat.

«Iniciatives com FIMAG,
el Festival del Còmic, el
Beatles Weekend o les
jornades gastronòmiques demostren que
som un municipi actiu,
amb una elevada participació i implicació de
la societat civil i la iniciativa privada.»
Finalment, hem pogut condicionar-lo
i a partir d'ara iniciem una etapa en
què l'objectiu principal serà dotar-lo
d'una programació atractiva, no
només per a la població local, sinó
també per a la rodalia. Volem que
sigui un equipament de referència a
la Costa Brava. De moment, el primer gran acte que s'hi celebrarà serà

el Festival de Torroella, però ben aviat
us donarem a conèixer la resta de
propostes musicals, teatrals i firals
en què treballem. Personalment, sóc
molt optimista i voldria compartir
aquesta il·lusió amb tots vosaltres.
La inauguració de l'Espai Ter ha estat
un acte important, però prèviament
vam celebrar de manera molt exitosa
d'altres iniciatives que també ens
estan ajudant molt a dinamitzar i promocionar el municipi, com són la Fira
de Màgia la Carrer, el Festival del
Còmic, el Beatles Weekend o les
Jornades Gastronòmiques de la
Clova. Són un exemple d'activitats
promogudes des de diferents àmbits:
societat, Ajuntament o iniciativa privada. En qualsevol cas, demostra
que som un municipi actiu, amb iniciativa i compromís.
Sempre he dit que el municipi és un
projecte col·lectiu. L'Ajuntament pot
fer coses, com per exemple contribuir a crear un entorn favorable perquè entitats i empreses desenvolupin
la seva activitat, però els esforços
serien insuficients si no van acompanyats d'aquesta complicitat. Al
llarg de l'any tenim molts exemples
d'aquesta implicació. Crec que és un
de valors més importants que tenim i
personalment és una prioritat mantenir-ho. Malgrat les dificultats actuals,
això són realitats que ens fan ser
optimistes i creure en el futur. D'aquí
el meu agraïment a totes les persones i els col·lectius que directament
o indirecta dediqueu part del vostre
temps a fer un municipi millor.

Equipaments

L’Espai Ter ja és un auditori teatre
L’Espai Ter és plenament operatiu per acollir concerts de música sense amplificar i teatre després dels treballs de condicionament sonor, col·locació de la petxina acústica i instal·lació de
la graderia retràctil que s’han desenvolupat els darrers mesos. A partir d’ara, l’equipament
enceta una nova etapa amb un ventall molt ampli de possibilitats. El conseller de Cultura,
Ferran Mascarell, va presidir l’acte inaugural de l’equipament, que es va fer el 14 de juliol, amb
una jornada de portes obertes que va permetre tothom veure les millores que s’hi han fet.

A l’esquerra, Xavier Soy, vicepresident de la Diputació; el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, i l’alcalde, Jordi Cordon.

L’Espai Ter ja s’ha transformat en
auditori teatre i, per tant, està preparat per acollir els principals usos
pels quals va ser concebut. Fins ara
no reunia les condicions acústiques
necessàries per fer-hi concerts i les
representacions teatrals només es
podien fer en condicions molt limitades, sobretot per l’acústica.
L’alcalde, Jordi Cordon, assegura
que amb la finalització d’aquestes
obres, les més importants que s’hi
fan des que es va estrenar com a
espai firal amb motiu de la Fira de
Sant Andreu de 2011, es podrà fer
un salt de qualitat molt gran en l’ús
i l’amortització de l’equipament:
«Fins ara s’han fet actes que

només requerien d’una sala coberta, però l’Espai Ter no estava pensat inicialment com un local polivalent, sinó com un auditori teatre i
palau de congressos, i sense fer
aquestes millores no es podia
avançar en el màxim aprofitament
de les seves possibilitats.» A partir
d’ara, es convertirà en un potent
dinamitzador cultural, turístic i econòmic del municipi.
L’alcalde assegura que no tenia
sentit disposar d’un equipament
d’aquesta categoria només per ferhi alguna fira o actuació a cobert, i
que calia fer un esforç per adaptarlo com a auditori teatre i així poderne treure el màxim rendiment.

El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, presideix la inauguració
L’Espai Ter no s’havia inaugurat fins
ara perquè només s’havia enllestit
una part de l’obra i els seus usos
eren molt limitats. Per això, la inauguració institicional ha hagut d’esperar fins a completar el seu condicionament com a auditori teatre.
L’acte es va fer el 14 de juliol amb
una jornada de portes obertes, ja
que se li va voler donar un caire
popular. L’acte va ser presidit pel
conseller de Cultura, Ferran

Mascarell, que va reiterar el suport
de la Generalitat amb l’equipament. També hi van assistir Xavier
Soy, vicepresident de la Diputació;
Eudald Cassadesús, delegat del
Govern i Antoni Baulida, director
dels Serveis Territorials de Cultura.
Després dels parlaments i del descobriment de la placa commemorativa, l'Orquestra Empordanet, de
l'Escola Municipal de Música, va
oferir un petit i emotiu concert.

Mascarell va signar al Llibre d’Honor.
Al seu costat, l’alcalde, Jordi Cordon,
i la regidora de Cultura, Núria Bosch.
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Medi Ambient

Medi Ambient

El corriol camanegre, una au amenaçada,
torna a niar a les dunes de la Gola del Ter

Reunió de la Xarxa
de Custòdia del
Territori a Torroella

L'abalisament i la recuperació de
les fràgils dunes litorals ja està
donant els seus fruits. El
Departament d'Agricultura i Medi
Natural ha constatat la presència
de diversos nius de corriol camanegre, una espècie d'au amenaçada a
Catalunya, a la platja de la gola del
Ter, dins el perímetre protegit del
Parc Natural. Els últims dies també
s'han observat polls nascuts amb
diverses setmanes de vida a la
zona, cosa que demostra que s'ha
garantit l'eclosió dels polls i la seva
supervivència.
Aquesta espècie utilitza les platges
i els sectors amb dunes per reproduir-se. Per aquesta raó, durant l’època reproductora pateix nombroses molèsties per part dels banyis-

tes que provoquen que es perdin
moltes niuades per la destrucció
dels nius, la predació, etc. De fet,
només a les platges més
tranquil·les és on aconsegueix
reproduir-se i, com que escassegen
aquests indrets al litoral, l’espècie
pateix un declivi poblacional.
Per aquesta i d'altres raons, el Parc
Natural i l'Ajuntament van acordar
protegir el sector més prioritari per
a l’espècie. Actualment, s'ha observat que la població pot constar d'un
màxim de cinc femelles reproductores, una situació encara molt crítica si es té present que als anys
noranta la població reproductora
era d'un mínim de quinze parelles.
La voluntat és repetir l'experiència
l'any que ve.

El nostre ajuntament va acollir, el 5
de juliol, la 42a reunió del Consell
de Membres de la Xarxa de
Custòdia del Territori, una organització sense ànim de lucre formada
per entitats, institucions i persones
que volen impulsar l’ús de la custòdia del territori. L’Ajuntament s’hi
ha adherit aquest any per beneficiar-se de la seva experiència i
assesorament. Durant la reunió es
va fer una presentació de les iniciatives de custòdia que promou el
nostre ajuntament i a la tarda es
van visita alguns d'aquests espais,
com la resclosa, la closa d’en
Mascort, la closa del Mas d’en Bou
i el Ter Vell, finques amb conveni de
cessió d’usos i custodiades.

Turisme

Aconseguim importants distintius de qualitat turística
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La platja Gran de l'Estartit ha aconseguit per tercer any consecutiu la
marca Q de Qualitat Turística, un
prestigiós certificat que atorga la
Secretaria d’Estat de Turisme. El distintiu s'ha assolit després de superar
molt satisfactòriament els estrictes
controls i requeriments establerts.

Així mateix, l'Estació Nàutica
L’Estartit–Illes Medes ha aconseguit
el distintiu que l'acredita com a Best
Nautical Destinations in Spain.
Aquest guardó certifica els destins
com a excel·lents per a la pràctica
d’esports i activitats nàutiques, i els
agrupa en una organització que pro-

mociona i posa en valor els recursos
del destí. La hissada institucional
d’aquestes dues banderes es va fer
l’1 de juliol. Per altra banda, la platja de Cala Montgó ha revalidat
obtingut la Bandera Blava, un distintiu que atorga la fundació europea
d'Educació Ambiental.

Via pública

Comerç

Canvis en la distribució de les
parades del mercat de Torroella
El 17 de juny es va implementar el trasllat de les parades del mercat que hi havia al passeig Vicenç Bou fins
a la plaça dels Dolors i el carrer Pi i Margall. La mesura afecta una vintena de marxants i s’ha aplicat amb
l’objectiu d’apropar al màxim les seves parades al nucli
antic i també per afavorir la circulació dels clients per la
zona comercial. D’aquesta manera, es dóna una major
continuïtat a tot el mercat en el seu conjunt.

Reobrim el passeig dels Griells
El tram del passeig dels Griells afectat per la llevantada de març es va reobrir a primers de juny, després que
l’Ajuntament completés la pavimentació de la superfície i instal·lés una barana de fusta per incrementar-ne
la seguretat. Aquesta intervenció s’ha complementat
amb la recuperació de la sorra del tram de platja que
s’havia perdut. L'alcalde, Jordi Cordon, ha lamentat la
passivitat de l’Estat, ja que es va limitar a fer un pedaç
i a dir que no hi havia diners per fer res més. Cordon
assegura que no pot defugir les seves obligacions en
un tema greu, ja que no només es tracta d'una qüestió estètica, sinó que està en joc la seguretat d’edificis.
Per aquest motiu, assegura que des de l’equip de
govern continuaran insistint a tots nivells per tal que es
faci una actuació definitiva.

De fet, aquests nous espais ja estaven ocupats per
parades fins fa uns tres anys, quan es va fer la reforma
de la plaça dels Dolors. Mentre duraven les obres es
van traslladar provisionalment al passeig Vicenç Bou,
però aquesta provisionalitat es va allargar fins ara.
L'àmbit del Vicenç Bou quedava deslligat de la resta de
mercat. Tot i que a l'estiu els marxants en feien una
bona valoració, a l'hivern hi havia queixes perquà hi
passava poca gent. Amb el canvi introduït es pretén
guanyar en connectivitat, però també aconseguir un
major nombre de clients en aquestes parades.
Millora del trànsit intern
El canvi permet, també, que no s’hagi de tallar el passeig al trànsit de vehicles, circumstància que generava
una certa conflictivitat viària, especialment en hores
punta i a l’estiu.

Ocupació

Turisme

Programa Joves per l’Ocupació

Millores en turisme accessible

L'Ajuntament ha implantat el programa Joves per
l'Ocupació en l'especialitat de jardineria, horticultura i
forestal. Es tracta d'un projecte innovador adreçat a
persones d’entre 16 i 25 anys desocupades que combina accions d’orientació, tutorització, formació i
adquisició d’experiència professional en empreses. S’hi
han pogut acollir 7 joves del municipi. El programa està
promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons
Social Europeu.

L'Ajuntament continua treballant per millorar l'accessibilitat i facilitar que les persones amb discapacitat puguin
gaudir plenament dels recursos turístics municipals. La
principal novetat en aquest àmbit ha estat la incorporació d'una bicicleta adaptada handbike que estarà a disposició de tothom que ho sol·liciti i una hamaca amfíbia per facilitar el bany autònom. Els diferents elements
es van presentar el 21 de juny amb motiu d’un viatge
de periodistes especialitzats en turisme accessible.
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Urbanisme

Govern municipal

La suspensió de la llicència del
centre de culte islàmic va ser
correcta segons el jutjat

Actes de balanç dels
2 anys de mandat

L’Ajuntament va suspendre correctament la llicència d’obres, d’obertura i d’ús del centre de culte islàmic que va concedir l’anterior equip
de govern segons ha dictaminat el
jutjat contenciós administratiu
número 2 de Girona. La sentència
fa referència al recurs que va interposar l’Ajuntament contra el decret
signat per l’anterior regidora
d’Urbanisme, Cati Matas (UPM), de
4 de maig de 2011, pel qual es
concedia la llicència.
Manca de transparència
El nou equip de govern va revisar i
suspendre la llicència el setembre
de 2011. L’alcalde, Jordi Cordon,
recorda que es va fer «per la manca
de transparència i la precarietat
amb què va concedir la llicència
l’anterior equip de govern d’UPM i

ERC. El permís, que es va donar
cinc dies abans de les eleccions
municipals i no es va pagar fins a
dos dies després, presentava greus
deficiències administratives i una
estètica que trencava l’harmonia
urbanística de l’entorn».
Evitar indeminitzacions
Cordon recorda que «les deficiències en la concessió de la llicència
feia que tant els promotors com
l’Ajuntament estiguessin en fals
perquè podria haver estat objecte
de revisió en qualsevol moment,
fins i tot quan l’edifici estigués
construït, la qual cosa podria haver
acabat en indemnitzacions multimilionàries per a l’Ajuntament». Per a
l’alcalde, «aquesta important sentència clarifica la situació i ens
dóna seguretat jurídica».

L’equip de govern va organitzar l’11
i el 12 de juliol dos actes de balanç
de mandat, a Torroella i a l’Estartit,
respectivament. Durant l’acte es va
projectar un audiovisual on es
repassava de manera resumida
l’activitat desenvolupada durant la
primera meitat del mandat i es presentaven els principals projectes de
futur. En acabar la projecció i la
presentació de l’alcalde, hi va
haver un torn obert de preguntes.
Malgrat el context de dificultats
actual, es va valorar molt positivament el gran volum de feina feta i
l’equilibri financer assolit.

Promoció econòmica

El VII Festival del Còmic omple els carrers de Torroella
La mítica sèrie d’animació
«Bola de drac» va ser la
gran protagonista del VII
Fes-tival del Còmic de
Torroella de Montgrí que
es va celebrar del 21 al 23
de juny.
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Com sempre, el festival va arribar
amb un atapeït programa orientat a
tot tipus de públic, tant l’especialitzat com el no iniciat, i especialment a la famílies i els més petits
de la casa. Enguany, probablement
haguem viscut una de les edicions
més multitudinàries d’un festival
que ja s’ha consolidat com una

Son Goku i Vegeta van «ocupar» la Casa de la Vila. A la dreta, el popular
periodista Jordi Rovirosa, durant la conferència «Periodisme i col·leccionisme».

referència en l’àmbit català. La presència de Son Goku i la resta de
personatges de Bola de drac va ser
un dels eixos vertebradors de la
proposta
lúdica
i
cultural.
Paral·lelament, també vam comptar amb la participació de
l’Associació Star Wars Catalunya i
el Club Star Trek d’Espanya. Els
comerços locals van col·laborar
activament amb el I Concurs d'aparadors i l’edició de l’àlbum
«Enganxa’t al comerç», promogut
en col·laboració amb l’ACTM.
L’edició d’enguany coincidia amb la
convocatòria
del
II
Premi
Internacional de Còmic Costa
Brava, una iniciativa bianual que es
va posar en marxa el 2011 promoguda per l’Ajuntament, l’empresa
Panini i el Patronat de Turisme
Costa Brava Girona. Es tracta d’un
dels premis més ben dotats
(20.000 euros) de l’Estat.

> Exposició «Evolució, realitat i moviment», de Sergi
Cadenas. Fins el 2 de setembre. S’hi poden veure onze
obres (majoritàriament de gran format) per mitjà de les quals
l’artista experimenta amb la tècnica prenent com a referència
els rostres humans. No us deixeu perdre la gran exposició de
l’estiu!
> Salvador Espriu al Museu de la Mediterrània. Dissabte
10 d’agost, a les 22h (Entrada 3 euros). Al pati de Can
Quintana podrem gaudir de l’espectacle «El món perdut de
Salvador Espriu» amb Joan Massotkleiner & Toti Soler, que
ens proposen una lectura musicada de quatre contes. El
resultat és un Espriu tan incisiu com sempre, i alhora poètic
tant en prosa com en vers.
> 3a Mostra Internacional de Cinema Etnogràfic
El Museu de la Mediterrànai participa durant aquest juliol en
la 3a Mostra Internacional de Cinema Etnogràfic, una proposta multiseu que també es desenvolupa a les poblacions
d'Amposta, Esterri d'Àneu i Manlleu. La presentació es va fer
el 18 de juliol i les properes projeccions seran els dies 25 i
31 a les 22 h.
> Exposició «Somnis», de Laia Vaquer, a l’Espai Medes.
Fins al 2 de setembre. Es tracta de dues instal·lacions i un
vídeo en els quals on l’artista barcelonina treballa a partir de
l’imatge del seu propi cos i l’espai que l’envolta, en una reflexió sobre el paper d’aquest cos com a canal i flux de les idees
i les emocions. L’obra d’art és la continuació de l’obra natural. Ambdós segueixen la mateixa energia.

> Visites guiades. Un estiu més hem preparat una programació de visites guiades per gaudir de l’estiu i del territori
d’una manera refrescant i curiosa. Aquest any us en proposem 5 de variades aptes per a tota la família.
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. Dies: 16, 23 i 30 de juliol i 1, 6, 8, 13, 15, 20,
22 i 28 d’agost, a les 22 h.
Re-descobrir el riu Ter. Ens aproparem a diferents espais
com el mirador del Ter, la platgeta i la Resclosa que ens ajudaran a gaudir i comprendre la importància del riu. Dijous de
juliol i d’agost, a les 10 h.
Torroella de Montgrí, 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.
Dimecres de juliol i d’agost, a les 19.30 h.
L’Estartit, terra de pescadors. 60 minuts de tradició pesquera. Descobrim el passat mariner de l’Estartit quan la
població era un dels principals punts pesquers de la Costa
Brava. Divendres de juliol i d’agost, a les 19.30 h.
Una immersió a la Mediterrània. Una aventura per grans i
petits que permet conèixer millor el nostre mar i les grans
descobertes de corall blanc del Cap de Creus. Dimecres i
divendres de juliol i agost, a les 11 h i a les 13 h.

Promoció econòmica

Fires

Presentació a la Platgeta de l’Estartit.

Màgia solidària a la plaça de la Vila.

Jornades «Tastets de mar: la clova»

FIMAG creix i es consolida

Els restaurants Catamarán (Hotel Clipper), Picasso
(Torroella) i Aulada/Jocs, Alba, Dalfó, Félix, La Sal, Les
Corones i Medes II (l’Estartit) van participar, durant el
mes de juny en les Jornades Gastronòmiques «Tastets
de mar: la clova», que organitzen l’Estació Nàutica
L’Estartit–Illes Medes, amb el suport de l’Ajuntament i
el Consell Municipal de l’Estartit.

Més de 15.000 persones van passar, del 6 al 9 de
juny, per la 2a Fira de Màgia al Carrer, la qual cosa és
tot un èxit si tenim en compte, a més, que la climatologia no hi va acompanyar. Malgrat el risc de pluja, es
va poder complir pràcticament amb tota la programació. El Màgic Andreu va ser reconegut amb el Premi
Fimag 2013 i va conduir la gala inaugural a l’Espai Ter.
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Pla d'Acció per l'Energia
Sostenible (PAES)
L'Ajuntament està portant a terme el tancament del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible
(PAES), que ha redactat amb el finançament i
tutela de la Diputació de Girona. Aquest document té com a objectiu avançar i assolir els
objectius d'estalvi, eficiència energètica i
foment de les energies renovables marcats per
la Unió Europea. Abans del 2020 ens hem
compromès a reduir el 20% les emissions de
CO2, en el context del Pacte d'alcaldes i alcaldesses que promou la Comissió Europea.
El PAES conté una diagnosi i un seguit d'accions a portar a terme per tal d’assolir aquests
objectius. Inclou propostes per l'ajuntament en
particular i el municipi en general, en àmbits
tan diversos com la gestió dels equipaments,
els residus, la mobilitat sostenible o les energies renovables.
La finalització del document portarà associada,
a part d'una jornada de treball amb diferents
agents municipals, un seguit d'actes relacionats, com una campanya informativa als diferents mitjans municipals (web i xarxes socials),
la projecció d'una pel·lícula sobre les conseqüències del canvi climàtic, una xerrada sobre
l'autoconsum energètic, una selecció de títols
explicatius sobre energia a les biblioteques
municipals, una sessió de formació interna per
a treballadors municipals, i l'obertura d'un punt
de consulta i assessorament de consulta sobre
temàtica energètica a càrrec dels serveis tècnics municipals.

FESTA MAJOR DE SANTA
ANNA (L’ESTARTIT)
26 de juliol
FESTA MAJOR DE SANT
GENÍS (TORROELLA)
23-27 d’agost
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

112

Sanitat
Consultori mèdic - CAP de Torroella
Consultori mèdic de l'Estartit
Cita mèdica prèvia
Sanitat respon-consultes sobre salut

972
972
972
902

76
75
60
11

11
00
92
14

01
63
22
44

972
972
972
972
972
972
972
972
972

75
75
75
75
75
75
75
76
75

92
19
82
72
14
92
84
00
51

72
17
23
72
47
42
16
87
44

972 75
972 75
972 75
972 75
fax 972

99
02
78
51
75

19
17
53
80
51 82

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

