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Extremarem les mesures de
vigilància i control al Montgrí per
minimitzar l’impacte d’un incendi

Crema controlada al Montgrí. Foto: Ajuntament

L’alcalde escriu:

I també:

«Hem dissenyat un
protocol per
coordinar les
tasques de
prevenció i
extinció d’incendis
al massís»

>L’octubre començarà la

reforma de la plaça del
Pont Nou de l’Estartit

>Organitzem la I
Trobada de Música de
la Mediterrània

Ajuntament de
Torroella de Montgrí
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Editorial
El passat 23 de març vam
promoure des de l’equip de
govern una reunió de treball amb
els diferents agents implicats en la
gestió del territori, per tal de
dissenyar un protocol d’actuació i
avaluar possibles mesures amb
l’objectiu de prevenir els incendis
al massís del Montgrí. Després de
posar en marxa un important pla
de recuperació de la zona afectada
pel gran incendi de setembre de
2004, hem procurat des d’un
primer moment no abaixar la
guàrdia i fer tot el que està a les
nostres mans per minimitzar
l’impacte d’un nou incendi. En
aquest sentit, està clar que la
coordinació entre els diferents
agents implicats en tasques
d’extinció i prevenció —Bombers,
Patronat Montgrí-Medes, Agents
Rurals o Ajuntament— és clau.
Com a novetats per a la propera
temporada, us podem avançar que
el servei de vigilància es reforçarà
amb la incorporació de dos agents
que aportarà la Diputació de
Girona. D’altra banda, la gestió del
medi es millorarà amb la
realització de cremes controlades,
que tenen com a objectius: reduir
la càrrega de combustible, crear
punts des dels quals sigui més fàcil
atacar el foc i millorar la gestió
cinegètica de l’entorn.
Des de les administracions, us puc
garantir que s’està treballant molt
en la preservació i millora del
Montgrí. Vull aprofitar aquestes
ratlles, també, per demanar la
màxima col·laboració de tothtom
que d’una manera o altra gaudeix
d’aquest espai en el seu temps de
lleure. Hem de ser prou conscients
de la seva fragilitat i que cal
gaudir-lo amb respecte i molta
cura.
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Carles Negre i Clos
Alcalde

Volem
minimitzar
l’impacte d’un
incendi al
Montgrí, per la
qual cosa hem
dissenyat un
protocol
d’actuació amb
els diferents
agents implicats
Millora de l'enllumenat públic
Vull referir-me també a l'inici del
pla de millora de l'enllumenat
públic. Aquest és un projecte en el
qual hem treballat molt des de
l'Ajuntament, conscients que calia
una modernització de bona part
de la xarxa, tant des del punt de
vista d'imatge, d'estalvi energètic,
com de seguretat. El conjunt del
pla preveu una inversió de
760.000 euros. En aquests
moments s'estan realitzant quatre
actuacions —dues al nucli antic de
Torroella i dues a l'Estartit—, que
sumen 311.000 euros. Els treballs
permetran renovar els llums i
alguns quadres de control,
millorant la seva estètica i
optimitzant el consum.
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Plaça del Pont Nou
Una altra actuació remarcable,
especialment per a la gent de
l'Estartit, és la reforma i
urbanització de la plaça del Pont
Nou. En aquest cas estem parlant
d'una obra que permetrà guanyar
un nou espai que estic convençut
que serà un referent urbanístic per
a la zona. Si ara aquest punt és
únicament un àmbit de pas, amb
la intervenció planificada es
transformarà en una porta
d'entrada al nucli comercial i a la
zona de vianants. Serà un àmbit
perfectament integrat a la resta
del conjunt urbà. Aquesta millora
té un clar paral·lelisme amb la
reforma del carrer Illes, obra que
permet potenciar decididament el
nucli antic de l'Estartit, donat que
també millorarà la connexió entre
aquest carrer i el de Santa Anna.
Controlar els coloms
En un altre ordre de coses, en
aquest IM també ens fem ressò de
la posada en marxa d'un nou
servei municipal, que té com a
objectiu desenvolupar accions
destinades a controlar els coloms.
És un tema en el qual fa temps
que s'hi treballa. Finalment, s'ha
optat per la instal·lació de dues
gàbies al nucli de Torroella que
permetran fer captures puntuals.
Els tècnics asseguren que tindran
una incidència clara sobre la
població de coloms. També vull
informar-vos que tots aquells veïns
que tinguin problemes, poden
sol·licitar a l'Ajuntament, de
manera gratuïta, que se'ls faci un
estudi per determinar les solucions
que han d'adoptar. Si us trobeu en
aquesta situació, no dubteu a
demanar-nos col·laboració. El
control d'aquestes aus ha de ser el
resultat de la suma d'accions que
puguem fer tots plegats.
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Medi Ambient

L’Ajuntament extremarà les mesures
de prevenció i vigilància al Montgrí
Cada dia hi haurà dos vigilants, equipats amb
un equip d’extinció, que realitzaran tasques
preventives i d’informació
>Per començar a planificar la temporada, els diferents
agents implicats van mantenir dijous 23 de març una
reunió de treball a l'ajuntament per dissenyar el protocol d'actuació en cas d'incendi. En la reunió, hi van participar el regidor de Medi Ambient, Joan Ribas; el de
Seguretat Ciutadana, Jaume Kleiner; l'alcalde d'Ullà,
Josep López, i responsables dels Bombers, el cos
d'Agents Rurals, el Patronat Montgrí-Medes, la
Diputació de Girona i l'ADF Montgrí.

El 23 de març, responsables municipals, dels Agents Forestals,
Diputació de Girona, Bombers, Patronat Montgrí-Medes i
Ajuntament d’Ullà es van reunir al saló de plens.

Com a novetats per a aquest estiu, la Diputació finançarà la contractació de dos vigilants que, juntament
amb el guarda contractat entre la Societat de Caçadors
del Montgrí, l'Ajuntament i l'ADF Montgrí, realitzaran
tasques de vigilància i informació. Amb aquest oferiment de la Diputació, que l'Ajuntament ha valorat molt
positivament, es garantirà que cada dia hi hagi dos vigilants al massís. Aquests disposaran d'un vehicle amb un
equip d'extinció de 500 litres d'aigua, que els permetrà
actuar en primera instància, tan bon punt detectin
alguna incidència, fins que arribin els Bombers.

Cremes controlades
Tècnics del GRAF dels Bombers van realitzar la darrera
setmana de març cremes controlades al massís, amb
l'objectiu de reduir la càrrega de combustible en alguns
punts, de manera que el foc no es pugui comportar
d'una manera tan agressiva. Aquestes actuacions també
serviran per crear espais des dels quals els efectius del
cos de Bombers puguin portar a terme les tasques d'extinció amb més facilitat. Així mateix, les cremes milloraran la gestió cinegètica de l'ecosistema.

Pla de millora de l’enllumenat públic

A l’esquerra, treballs de renovació a l’avinguda de Grècia de l’Estartit. A la dreta, al carrer Hospital de Torroella de Montgrí.

S’executen les primeres actuacions del pla de millora de l’enllumenat públic
> En concret, s'estan portant a terme quatre actuacions: dues al nucli antic de Torroella i dues a l'Estartit. El seu
conjunt comporta una inversió de 311.000 euros i permetrà la instal·lació o substitució de pràcticament 200 punts
de llums. Així mateix, es renovarà la xarxa dels àmbits objecte d'actuació i els quadres de control de les xarxes. A
banda de modernitzar l'enllumenat, se substitueixen els punts de llum de mercuri per llums de sodi o halogens, de
baix consum. D'altra banda, els quadres de control seran de darrera generació i portaran incorporats sistemes de
reducció energètica que permetran una gestió intel·ligent del flux per reduir consums en hores de poca activitat. El
pla gobal de millora de l’enllumenat públic preveu una inversió d’un 760.000 euros en quatre anys.
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Via pública

Turisme

L’octubre començarà la reforma de la plaça
del Pont Nou de l’Estartit

L'Ajuntament demana a Ports que iniciï
l'ampliació del moll de ribera a l'octubre
per no interferir la temporada turística

Comportarà l’enderroc de l’edifici on hi havia
hagut el Museu dels Taurons, tancat fa 2 anys
> El mes d'octubre començaran les obres d'urbanització de la plaça del Pont Nou, a l'Estartit. Els treballs
comportaran l'enderroc de l'edifici conegut com «dels
Taurons». També s'eliminarà la petita esplanada que hi
ha davant del local, que es troba a uns 40 cm del nivell
del sòl, i s'ampliarà el carrer perquè els vehicles llargs
puguin girar sense dificultats. El Ple aprovarà definitivament el projecte el mes d’abril, conjuntament amb les
bases per a la contractació de les obres.

> Ports de la Generalitat iniciarà les obres de remodelació del port de l'Estartit el mes d'octubre després que
l'Ajuntament s'hagi mostrat contrari al seu inici abans
de l'estiu perquè podrien interferir la temporada turística. Ports de la Generalitat ha adjudicat les obres, pressupostades en 732.000 euros el mes de febrer, i tenia
previst començar els treballs de manera imminent. Tot i
que l'Ajuntament valora molt positivament l'actuació
pel salt qualitatiu que representarà per a la millora de la
façana marítima, considera que el seu desenvolupament durant la temporada turística podria perjudicar
l'activitat de nombrosos establiments, per més bé que
es planifiqués l'obra i es minimitzés el seu impacte.
Eduard Vila, president del Consell Municipal de
l'Estartit, recorda que en el seu moment l'Ajuntament ja
va manifestar la seva voluntat de participar en la programació de l'obra per tal de garantir que els treballs no
suposarien cap greuge per a l'activitat turística i comercial de la població. Finalment, les gestions realitzades
personalment per l'alcalde, Carles Negre, a través de la
Comissió de Ports de la Generalitat, han donat com a
resultat la confirmació per part de la seva gerent, M.
Dolors Rodríguez, que les obres començaran l'octubre.
Esports

L’edifici conegut popularment com «dels Taurons», serà
enderrocat, cosa que permetrà guanyar superfície i
dignificar l’espai com a porta d’entrada a la zona comercial.

El projecte vol configurar un espai que funcioni com a
vestíbul d'entrada a la zona de vianants i comercial.
Seguint l'alineació del carrer, es realitzarà una franja
enjardinada amb una plantació de palmeres en la línia
que marquen una direcció i l'eix sobre el qual col·locaran els elements i materials de mobiliari urbà. L'espai
estarà pavimentat amb llambordes de formigó, trencat
visualment cada 5 metres per una tira de paviment de
pedra en el sentit perpendicular a l'eix de les palmeres.
A la zona de pas privat es col·locarà un paviment més
neutre. A la zona, s'hi han previst quatre contenidors
soterrats de recollida selectiva i dos focus de llum que
il·luminaran tota la plaça.

El X Moto Arena de l'Estartit va aplegar 75 pilots i prop de 1.000
espectadors malgrat la forta tramuntana

Espectacular X Moto Arena de l'Estartit
>El diumenge 12 de març es va celebrar la desena edi-

L'espai públic sobre el qual s'actua és de 628 metres
quadrats. Malgrat això, hi ha una franja de 128 metres
quadrats del mateix àmbit que és de titularitat privada.
En aquest sentit, l'Ajuntament manté contactes amb els
propietaris perquè urbanitzin l'àrea de manera simultània, per aprofitar el moment que la plaça estigui en
obres, i que no s'hi hagi d'actuar amb posterioritat, cosa
que ocasionaria més molèsties.
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ció del Moto Arena l'Estartit, organitzat pel Ter Motor
Club i el Peu a Baix Motorsport Girona, amb el suport
de l'Ajuntament. La prova va estar marcada per la forta
tramuntana que va bufar durant tot el cap de setmana.
No obstant això, hi van participar un total de 75 pilots
—45 en motos i 30 en quads—. Prop d’un miler d’espectadors s’hi van acostar per seguir aquesta espectacular competició.
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ACTIVITATS ESPORTIVES 2005 / 2006
INSCRIPCIONS OBERTES

Turisme

(Trimestre abril-m
maig-jjuny)
1. Activitats aquàtiques per a nens i nenes de 0-2
anys
Diversió i primer contacte amb l'aigua mitjançant jocs
amb materials aquàtics.
Horari: dimarts i dijous de 17.30 h a 18.30 h
Inscripcions trimestrals
Preu: 35 mensuals

L’Ajuntament promou l'oferta local al
principal saló de la immersió de l'Estat

2. Activitats aquàtiques per a nens i nenes de 3-6
anys
Diversió, desenvolupament psicomotriu i iniciació a
l'activitat esportiva a partir de jocs amb materials i
elements esportius.

> El nostre municipi va ser present a la VII edició del Saló
de la Immersió que es va celebrar a Cornellà de Llobregat el
darrer cap de setmana de febrer. Aquesta és una de les principals mostres sectorials de l'Estat relacionades amb el món
del submarinisme i el busseig. En el marc de les jornades
tècniques que s'hi van organitzar, el dissabte es va realitzar
la presentació del balanç del X Mundial de Fotografia
Submarina que es va celebrar a l'Estartit del 13 al 18 de
setembre de l'any passat. Segons paraules del president de
la Confederació Mundial d'Activitats Subaquàtiques, Achile
Ferrero, aquest ha estat el millor campionat celebrat fins ara
des del punt de vista de l'organització. L'expositor de
l'Oficina Municipal de Turisme al saló estava compartit amb
Estació Nàutica i l'Àrea Protegida de les Illes Medes.

Horari: dimarts i dijous de 17.30 a 18.30 h
Inscripcions trimestrals
Preu: 35 mensuals

3. Activitat física aquàtica 3a edat
Manteniment físic i diversió a partir d'exercicis aquàtics,
aquafitness, estiraments dins de l'aigua i jocs amb
materials i elements esportius aquàtics.

Servei de taxi

Horari: obert
Inscripcions trimestrals
Preu: 20 mensuals

Es posaran en marxa mesures per regular el
servei del taxi al municipi i evitar l’intrusisme
> L'objectiu és el de garantir que els taxistes amb llicència municipal puguin desenvolupar l'activitat sense patir
l'intrusisme professional. Per a millorar el servei, els vehicles seran senyalitzats mitjançant un distintiu que portaran col·locat a la porta. D'altra banda, s'editarà un
fullet que es distribuirà entre establiments i punts d'informació, per tal que els veïns i turistes coneguin com
funciona el servei. D'aquesta manera s'informarà els
usuaris de l'horari ordinari, les guàrdies i quins són els
taxis amb llicència. D'altra banda, la Policia Local vetllarà per combatre la pirateria en el sector. La Policia, a
més, donarà suport als taxistes que facin la guàrdia de
nit i atendran les trucades dels usuaris en l'horari de
guàrdia. Jaume Kleiner, regidor de Seguretat Ciutadana,
ha reconegut que el servei del taxi ha patit molts anys
de deficiències, i que calia començar a treballar en una
nova línia. En aquest sentit, ha agraït la col·laboració
mostrada pels empresaris del sector, amb els quals
s'han mantingut diferents contactes.

4. Manteniments físic adults
Manteniment físic, diversió i iniciació esportiva a partir
d'estiraments, tonificació muscular, exercicis gimnàstics
i jocs amb materials i elements esportius.
Horaris: dilluns i dimecres de 20.45 a 21.45
Inscripcions trimestrals
Preu: 16 mensuals

Més informació:
Àrea d’Esports de Torroella de Montgrí-l’Estartit
Pavelló Poliesportiu Municipal
Tel. 972 76 07 04
esports@torroella.org
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Sanitat

Societat

Es posa en marxa un nou servei municipal
per controlar la població de coloms
>

L’Ajuntament,
conscient de la problemàtica que ocasionen els coloms,
especialment al nucli antic, ha posat
en marxa un nou
servei per controlarne la població.
Després d’avaluar
diferents possibilitats d’actuacions,
es va optar per un
sistema basat en captures periòdiques mitjançant gàbies
situades a punts estratègics. En una primera actuació, se
n’han instal·lat dues, una a Casa Pastors i l’altra al Cinema
Montgrí, que diposen d’unes obertures per on els coloms
poden entrar i sortir i d’un dispensador automàtic de menjar i aigua. La gestió de les gàbies va a càrrec d’una empresa especialitzada que, un o dos cops al mes, retira els
coloms atrapats a l’interior. Es tracta, doncs, d’un sistema
de captura no cruent, que té com a objectiu incidir en la
proliferació de coloms. D’altra banda, l’Ajuntament ofereix
gratuïtament a tots els particulars la possibilitat que una
empresa els faci un estudi sobre les solucions que podrien
adoptar a casa seva. Posteriorment, l’execució de les mesures proposades pels professionals hauria d’anar a càrrec de
cada propietari. Per sol·licitar aquest servei només cal
demanar-ho a Alcaldia (972 75 81 12).

La Policia fa prop de 400 visites per presentar el servei per donar suport a la gent gran
> La Policia Local ha realitzat prop de 400 visites a
domicili per donar a conèixer el nou servei municipal La
Policia, més a prop, orientat a donar suport a les persones majors de 65 anys que viuen soles o tenen necessitats especials. Aquestes visites han tingut un objectiu
marcadament informatiu, però també han servit per
elaborar un cens dels casos que requereixen un seguiment més periòdic. D’altra banda, en els dos primers
mesos de funcionament del servei, la Policia ha atès 16
requeriments d’ajuda per diferents motius, sobretot per
caigudes al domicili i activació de serveis mèdics. L’edat
de les persones ateses oscil·la entre els 82 i 93 anys.
S’han derivat casos a Serveis Socials. El nou servei ha
tingut molt bona acollida entre els usuaris potencials,
que tenen la tranquil·litat que poden demanar l’ajuda
en qualsevol moment del dia.

Platges

Millorem els serveis a les platges amb una cadira per a minusvàlids i amb més dies de vigilància
> L’Ajuntament ja ha començat a planificar la neteja i
posada a punt de les platges del municipi amb vista a la
propera temporada. Tot i que durant l’any s’han fet actuacions puntuals, les properes setmanes es procedirà a una
actuació global que s’enllestirà abans de Setmana Santa. A
la imatge superior, el regidor de Platges, Genís Dalmau,
amb un tècnic de l’empresa que portarà a terme els treballs, fent una visita a cala Montgó.
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D’altra banda, aquest any s’introduiran millores en els serveis. Per primer cop es disposarà d’un cadira amfíbia per a
minusvàlids. Així mateix, s’ampliarà el període de vigilància, que es començarà a prestar tots els caps des de
Setmana Santa. Això farà que siguem el primer municipi
de la Costa Brava que inicia la vigilància tan aviat. Del 15
de juny al 15 de setembre, el servei es prestarà diàriament,
com ja es va fer l’any passat.
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Mediterrània
Mar obert

centre cultural
de la Mediterrània

Mercat de la Mediterrània

MAR-ART, una nova proposta expositiva

Torroella de Montgrí, 29 i 30 d’abril

> Can Quintana inicia aquesta primavera un cicle d'exposicions, a la sala de dalt, que relacionen el mar amb
l'art contemporani. S'ha batejat amb el nom de Mar-Art.
La proposta va molt lligada amb el discurs mediterrani
del centre i ha estat comissariada per Eugeni Prieto. Les
propostes seleccionades reuneixen autors d'art contemporani que treballen i experimenten amb la temàtica
mediterrània com a pretext. La primera s’inaugura l’1
d’abril i va a càrrec de Carles Bros:

Mercat de productes mediterranis
Trobades de música mediterrània
Visites al Museu de la Mediterrània
«La ruta dels sentits»

Fira del Mar
L’Estartit, 30 i 1 de maig

Mediterrània, l'art de la teranyina
de Carles Bros
A l’Espai 3, de l'1 d'abril al 14 de maig

Mercat d’ocasió de material d’esports
nàutics i d’aventura
Fira d’art marítim
Demostracions d’oficis artesans
Decoració del centre comercial

L'exposició és una mostra de pintures i instal.lacions
amb filats i caixes de peix, relacionades amb la pesca de
la teranyina a partir de l'experiència que en Carles Bros
va viure embarcat tota una nit, a bord de l'embarcació
Montes y Sabino. L'artista va escriure el seu diari de bord
basat en emocions i sensacions de la nit, la llum, el peix,
els colors, la humitat, la salabror, l'escata de peix, la
lluna, etc. Tot això, acompanyat d'una projecció d'imatges i so relacionades amb l'obra.

I a més a més......
actuacions musicals, concerts de cant
polifònic, jocs infantils, tallers i
animacions al carrer

L’ENQUESTA
FEBRER
> L'Ajuntament promou actuacions per augmentar el
reciclatge al municipi. Quines, d'aquestes, en coneixes?
- Recollida de paper i cartró, porta a porta, al nucli de
Torroella, els dimecres al migdia
31,3 %
- Recollida de trastos vells, els dimecres, previ avís
a la Deixalleria: 900 72 06 78
40,6 %

L’espai de participació
ciutadana de la web
municipal t’ofereix:
>Fil directe amb l’alcalde
>Fòrum
>Bústia de suggeriments

www.torroella.org

>Tauler d’anuncis

A J U N T A M E N T

- Recollida selectiva als mercats municipals
9,4 %
- Recollida de vidre, porta a porta, als establiments
adherits durant l'estiu
18,8 %
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www.estartit.org

M O N T G R Í - L ’ E S T A R T I T

MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES

IM NÚM. 118 · MARÇ 2006

Viu el Sant Jordi
a Torroella i a l’Estartit

Aprofitem els nous serveis de transport públic
Aconseguir un transport públic eficient i just és una reivindicació històrica del municipi. Des de fa aproximadament un any i
mig, l’Ajuntament ha pressionat per tal que s’incrementin el
nombre de serveis i les freqüències de pas, sobretot pensant
en aquells col·lectius socials que no disposen de vehicle o
tenen dificultats de mobilitat. Les gestions han donat el seu
fruit, i s’han atès una bona part de les reivindicacions, com per
exemple la de millorar la connexió amb l’Hospital de Palamós
o posar en marxa una línia amb l’estació de RENFE de Flaçà.

Dimenge, 23 d’abril
Des de les 10 del matí, parades de llibres
i roses a la plaça de la Vila de Torroella,
i a la plaça de l’Església de l’Estartit
Podeu consultar el programa complet
d’activitats programades a
www.torroella.org o www.estartit.org

Aquesta feina, però, no té sentit si aquests serveis no són utilitzats pels usuaris; hem de ser conscients que sovint aquests
serveis són deficitaris i subvencionats amb diners públics.
Aprofitem, doncs, els nous serveis:

L'Estartit
Torroella
Flaçà

6.50 h
7.00 h
7.28 h

Serveis municipals

ESTARTIT / TORROELLA - FLAÇÀ
15.30 h
15.40 h
16.08 h

Ajuntament
Centre de Serveis de l'Estartit

FLAÇÀ - TORROELLA / ESTARTIT
Flaçà
16.10 h
Torroella 16.38 h
L'Estartit 16.48 h

Oficina de Turisme

Feiners, de dilluns a divendres
Empresa AMPSA: 972 21 63 53

Pavelló poliesportiu
Punt klau
Ràdio Montgrí
Recaptació municipal
Oficina de Català
Servei de Control de Mosquits
Serveis Socials
Deixalleria i neteja
Llar de jubilats de l'Estartit
Llar de jubilats de Torroella de Montgrí
Promoció Econòmica i Comerç

Àrea de Cultura

GIRONA - TORROELLA / ESTARTIT
B
Girona
9.15
Torroella 10.00
L'Estartit 10.15

A
11.15
12.00
12.15

B
13.15
14.00
14.15

C
14.30
15.15
15.30

A
16.15
17.00
17.15

B
19.15
20.00
20.15

D
21.15
22.00
22.15

ESTARTIT / TORROELLA - GIRONA
B
L'Estartit 7.15
Torroella 7.30
Girona
8.20

A
9.15
9.30
10.20

B
11.15
11.30
12.20

A
14.15
14.30
15.20

B
17.15
17.30
18.20

Policia Local
Urgències
Urgències mèdiques
Consultori mèdic Torroella
- per concertar cita prèvia
Consultori mèdic l'Estartit
Ambulàncies
Mossos d’Esquadra
Bombers
Centre d’Emergències de Catalunya

ESTARTIT / TORROELLA - HOSPITAL DE PALAMÓS
L'Estartit
Torroella
Palamós (Hosp)

*
9.45
10.00
10.43

·
13.30
14.03

*
14.30
15.03

HOSPITAL DE PALAMÓS - TORROELLA/ ESTARTIT
*
Palamós (Hosp)
11.17
Torroella
12.15
L’Estartit
12.30
Empresa SARFA: 972 75 89 25
* Feiners, de dilluns a divendres
· Dissabtes, diumenges i festius

*
13.32
14.30
14.45

fax
fax
fax

88
81
02
25
25
19
17
73
74
07
73
74
81
00
96
00
06
00
88
51

09
12
36
33
15
10
49
01
37
04
01
14
12
29
43
29
78
08
20
81

*
18.17
18.50

972 75 01 49
fax 972 75 11 57
092
972 60 00 03
972 76 11 01
902 077 972
972 75 00 63
972 30 00 23
088
972 75 00 75
112

Equipaments docents
Escola bressol Mar i Cel
Escola Portitxol
Col·legi Guillem de Montgrí
IES Montgrí
Escola de Música
Escola d'Adults

972
972
972
972
972
972

75
75
75
75
76
75

19
14
72
92
00
51

17
47
72
42
87
44

972
972
972
972
fax 972

75
75
75
75
75

02
99
78
51
51

17
19
53
80
82

Equipaments culturals
Biblioteca de l'Estartit
Biblioteca de Torroella
Cinema Montgrí
Centre Cultural Can Quintana

Amb la col·laboració de:

Agenda 21

75
75
76
75
75
75
75
75
75
76
75
75
75
76
75
76
72
75
75
75

Urgències i Sanitat
A
19.15
19.30
20.20

Empresa AMPSA: 972 21 63 53
A: Diari, tot l'any
B: Excepte diumenges i festius, tot l'any
C: De dilluns a divendres, excepte festius, tot l'any
D: Diumenges i festius, tot l'any

*
7.00
7.15
7.58

fax

972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
900
972
972
972

Ajuntament de
Torroella de Montgrí

