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El setembre s’iniciarà la reforma
del pont del riu Ter, que tindrà dos
carrils per a vianants i ciclistes

L’alcalde escriu:

I també:

«Estem treballant
des d’inici de
mandat per arribar
als petits racons i
millorar la imatge
global dels nostres
carrers i places»

>Modifiquem la

canalització de la
riera Reimeres.

>L’Ajuntament aposta
per fer una segona
escola a Torroella.

Ajuntament de
Torroella de Montgrí
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Editorial
En el que portem de mandat, a
banda dels grans projectes, des de
l'equip de govern hem parat
especial atenció a tot allò que fa
referència amb el que es coneix
com a microurbanisme. Aquest
àmbit de la gestió municipal té
cura de les petites actuacions que
tenen per objectiu mantenir
endreçat el nostre entorn urbà,
més enllà dels grans plans
urbanístics. Sóc plenament
conscient que els petits racons són
tan importants com els grans
equipaments, i per aquest motiu
hem procurat fixar-nos molt bé en
aquelles petites coses que sovint
poden passar desapercebudes.
Durant aquests tres anys de
mandat, hem tirat endavant
nombrosos projectes per embellir i
ordenar diferents punts que havien
quedat desatesos o deteriorats
durant anys.
Endreçar els nostres nuclis,
una prioritat
En aquest grup d'actuacions
podem incloure treballs com els de
les urbanitzacions dels carrers
Ramon Dalmau, Víctor Català, Pep
Ventura, o del Safareig, la
urbanització de la plaça Quintana i
Combis, el rentat de cara del
passeig Vicenç Bou, l'asfaltatge de
nombrosos carrers, la supressió de
barreres al passeig o la
urbanització de la plaça del Doctor
Flèming, el carrer Illes a l'Estartit,
entre una llista molt més llarga.
Al final, la suma d'actuacions
d'aquest tipus contribueix a la
millora i dignificació dels nostres
nuclis. De ben segur que encara hi
ha racons on arribar, però de
moment hem engegat un
ambiciós pla que té per objecte
posar fi a dèficits, en alguns casos,
històrics.
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Carles Negre i Clos
Alcalde

Des de l’equip de
govern hem
procurat endreçar
al màxim el
municipi, arribant
a petits racons,
que en alguns
casos havien estat
històricament
oblidats
Remodelació de l’accés pel
pont del riu Ter
En el marc d'aquesta política de
millores urbanes, és una satisfacció
poder anunciar que el setembre
començaran les obres per millorar
en seguretat i embellir l'accés a
Torroella pel pont del riu Ter.
Després d'un important treball, no
exempt d’entrebancs, i nombroses
gestions amb d'altres
administracions, finalment s'ha
confirmat l'execució d'un projecte
que transformarà aquesta entrada
en un accés de la categoria que es
mereix el nostre municipi.
L'actuació es concretarà en
l'ampliació del pont mitjançant la
col·locació de dues passeres
laterals, que es destinaran al
trànsit de vianants i ciclistes. Cal
recordar que aquest pont és un
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punt negre en la xarxa viària i en
les rutes de cicloturisme i
senderisme on, per desgràcia,
s'han produït tràgics accidents. Des
de CiU i LEI hem reivindicat
aquesta actuació des del primer
dia que vam accedir al govern
municipal perquè al pont li cali
una millora estètic ja que és la
porta d’entrada al municipi.
Finalment, tot està a punt per
començar els treballs passat l'estiu.
Segona escola pública a
Torroella
També voldria referir-me a
l'oferiment de terrenys a
Ensenyament per part del nostre
Ajuntament per a la construcció
d'una segona escola de primària a
Torroella. Atenent les necessitats
educatives i el creixement
poblacional del nostre municipi,
hem hagut de preveure com donar
resposta a aquesta realitat en un
àmbit tan transcendental com el
de l'ensenyament. De la mateixa
manera que hem fet amb la llar
d'infants El Petit Montgrí, que el
setembre entrarà en servei, la
construcció d'un segon centre de
primària donaria resposta a les
necessitats actuals i futures.
De moment, descongestionaria el
Guillem de Montgrí. La resposta
del Departament d'Educació ha
estat, d'entrada, molt positiva. Ara
caldrà veure, però, quina
incidència pot tenir el trencament
del tripartit en aquest tema, donat
que aquesta Conselleria estava en
mans d'ERC i, fins al moment, les
gestions, encara que molt
avançades, s'havien fet de paraula.
Confio, però, que aquest canvi
polític no tindrà incidència, i els
nous responsables de la
Conselleria seran sensibles a
aquesta demanda.
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Via pública

Torroella dignificarà el seu accés
pel pont del riu Ter
El mes de setembre començaran els treballs
de remodelació i ampliació de l'accés al nucli
urbà de Torroella passant pel pont del riu Ter,
una obra molt esperada que permetrà
embellir aquesta entrada, donant-li la
categoria que es mereix la nostra població.

Secció actual

> Amb aquesta obra s’ampliarà notablement l'amplada
del pont, que passarà de tenir 9,20 metres a tenir-ne
13. Això permetrà la construcció de dues àmplies voreres de 3 metres cadascuna, convenientment protegides
per garantir el pas de vianants i bicicletes. Actualment
les voreres fan 1,3 m. A tot això, cal afegir-hi la deficient barrera de separació entre el trànsit rodat i de vianants, un tub metàl·lic molt baix ancorat al propi pont.
La suma de factors fa que el pont tingui unes condicions de seguretat deficients que el converteixen en un
pas molt perillós. De fet, per desgràcia ja hem hagut de
lamentar més d'un tràgic accident, algun d'ells, malauradament mortal.

Secció ampliada

Les dades

Més seguretat, millor imatge
Per tot plegat, la unió d'un elevat trànsit de vehicles i
vianants, les condicions deficients de seguretat i els
accidents feien necessària l'ampliació i la remodelació.
Per això, l'equip de govern va encarregar el novembre
de 2003 la redacció del projecte a la Direcció General
de Carreteres. Paral·lelament, es van fer les gestions
necessàries per buscar el finançament per als treballs.

L'execució del projecte costarà 1.500.000
euros, finançats de la següent manera:
- Ajuntament de Torroella: 650.000 euros
- Generalitat: 650.000 euros
- Fons Feder de la Unió Europea: 200.000
Amplada total del pont: 13,5 metres
Amplada carrils de vehicles: 3,5 metres
Amplada voreres: 3 metres

Després d’estudiar diferents alternatives, s'ha optat per
ampliar el pont mitjançant la col·locació de dos calaixos
metàl·lics longitudinals addicionals als dos laterals,
reforçant les piles en la zona de recolzament mitjançant
micropilotatges. L'actuació es completarà amb una
renovació del paviment i de l'enllumenat.

Termini execució de l'obra: 3 mesos aprox.

Un punt negre en el sender GR-92

Regulació del trànsit

• Cal recordar que el pont suporta un important volum
de trànsit i que també són molts els vianants i ciclistes
que l'utilitzen. Per altra banda, el Pla d'excel·lència turística de la zona el té marcat com a punt negre en els
recorreguts a peu i en bicicleta. Precisament, donada la
seva situació estratègica, forma part d'una ruta del
conegut sender de gran recorregut GR-92 i és, per tant,
cabdal des d’un punt de vista turístic, mediambiental i
paisatgístic, no tan sols per al nostre municipi, sinó per
al conjunt de la comarca. Es tracta d'un pas clau per
millorar el conjunt de la xarxa de cicloturisme i facilitar
la connexió entre ambdues ribes del riu.

• Durant les obres es mantindrà el trànsit de vehicles
sobre el pont amb un sol carril de circulació, regulat
semafòricament. Ocasionalment, seran necessaris talls
de trànsit puntuals de curta durada, per realitzar feines
específiques. Des de l'Ajuntament vetllarem per tal que
els treballs afectin el mínim possible els usuaris de la via,
però hem de demanar comprensió i col·laboració a
tothom perquè en moments puntuals les retencions
seran inevitables. L'esforç, però, valdrà la pena. Tot i que
es podrien haver començat les obres abans de l’estiu,
no ens hem volgut arriscar a fer-ho i hem preferit deixar
passar la temporada turística.
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Societat

Ensenyament

Reconeixement a Joan Surroca
amb motiu del premi Joan XXIII

L’equip de govern aposta per una
segona escola de primària

> El Ple va acordar el 6 d'a-

L’Ajuntament ha ofert a Ensenyament 16.000 m2
de la zona d’equipaments de la urbanització
Mas Déu perquè construeixi el nou equipament.

bril, per unanimitat, aprovar
una moció de reconeixement a Joan Surroca i Sens
per l'obtenció del Premi
Memorial Joan XXIII per la
Pau 2005, concedit per
l'Institut Víctor Seix de
Polemologia. El premi suposa un reconeixement a aquelles persones o institucions
que s'han destacat en l'estudi, promoció i divulgació de
mètodes en favor de la pau.

> La proposta de fer una segona escola s'ha fet per
donar resposta a la saturació que pateix actualment el
col·legi Guillem de Montgrí, que té 550 alumnes i molts
cursos tenen tres línies, quan en realitat només està
dimensionat per a dues. L'oferiment dels terrenys a
Ensenyament es va realitzar a primers de maig, en una
reunió amb el delegat a Girona, Joaquim Bosch, en la
qual van assistir l'alcalde, Carles Negre; el regidor
d'Ensenyament, Genís Dalmau, i els directors del Guillem
de Montgrí i Portitxol.

L’Institut Víctor Seix de
Polemologia ha reconegut la
tasca de Joan Surroca en
favor de la pau.

Inicialment es preveu que el nou centre tingui només
una línia, amb possibilitats que s'ampliï a una segona. El
nou equipament estaria situat a prop de l'IES i del camp
de futbol, i inclouria la construcció d'un pavelló que
també es podria utilitzar per a les necessitats esportives
del municipi. Un altre aspecte que, segons l'Ajuntament,
justifica la conveniència de l'emplaçament és la redistribució d'equipaments per vertebrar millor el municipi,
així com facilitar les comunicacions.

La tasca de Joan Surroca va molt més enllà de la d'educador i museòleg. De fet, l'Institut Víctor Seix ha destacat la seva feina al Parlament de Catalunya en la legislatura anterior pel que fa a la promoció de la Llei catalana de foment per la pau. Surroca també ha desenvolupat una tasca molt important al nostre país com a
museòleg, convertint els museus en una eina de diàleg;
com a educador, treballant els valors de la llibertat, la
justícia i la pau.

Societat

També va exercir de regidor de Cultura al nostre
Ajuntament entre el 1983 i el 1987. En els darrers anys,
també ha desenvolupat una tasca important en relació
amb la objecció fiscal a les despeses militars. L’alcalde,
Carles Negre, va reconèixer la important tasca feta en
favor la pau, la convivència i la cultura. Per tot plegat,
reiterem el nostre agraïment per la feina que ha fet i per
la que continuarà fent.

Celebrem el Dia d’Europa
>El dissabte 13 de maig vam celebrar amb un gran èxit
de participació la segona edició del Dia d’Europa, que
va comptar amb una programació amb més activitats
que l’any anterior. A banda de la recepció oficial, que es
va fer a les 12 h al restaurant Robert, de l’Estartit, el
col·lectiu Veus i alumnes del CEIP Portitxol van oferir un
recital de poesia a la biblioteca. Tambés es va organitzar
un concorregut concurs de pastissos. Els actes van
comptar amb la col·laboració de les associacions U3A,
OK Estartit, Estartit Club de Baile i l’Escola Municipal de
Música Anselm Viola.

de l’1 al 25 de juny
Restaurants participants
Jocs, Mont-pla, Can Falet, Can Dalfó, Picasso,
Clipper, la Gaviota, Robert i Quatre Pebres
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Platges

Acaben les obres per modificar la
desembocadura de la riera Reimeres
L’Estat ha licitat l’esperada urbanització del
passeig marítim de cala Montgó, que costarà
1,2 milions d’euros.
>Aquest mes s'han enllestit els treballs per modificar la
desembocadura de la riera Reimeres a cala Montgó.
Aquesta obra té com a objectiu evitar els problemes
que ocasionava l'actual traçat de la canalització, sobretot quan hi havia temporals de llevant. En aquestes circumstàncies es produïa l'entrada d'aigua de mar i l'aportació de sorra a la sortida de les aigües ocasionava
una reducció de la capacitat de la canalització. D'altra
banda, com que aquesta desguassava al mig de la cala,
la platja quedava dividida en dos, amb totes les conseqüències negatives que això tenia tant a estèticament
com visualment.

Adjudicació del passeig marítim de Montgó

Els treballs han permès modificar el traçat final de la
riera, que s'ha portat cap al sud. D'aquesta manera es
vol protegir la desembocadura del temporal de llevant.
A més, com que voreja la platja, evita la seva divisió en
dos i així es conserva la bellesa d'aquest singular paisatge. L'actuació projectada ha tingut en compte la remodelació del passeig marítim que està previst. La institució encarregada de l'obra, que ha tingut un pressupost
de 467.000 euros, és l'Agència Catalana de l'Aigua
(ACA), que aporta el 50 per cent del finançament. La
resta és finançada pels ajuntaments de l'Escala i el nostre, a parts iguals.

Un cop enllestida aquesta obra, el nostre Ajuntament
ha rebut amb satisfacció la licitació per part del
Ministeri de Medi Ambient, a través de la Direcció
General de Costes, de l'esperat passeig de cala Montgó.
L'actuació costarà 1,2 milions d'euros i comportarà la
millora de 270 m de façana, així com la recuperació de
2.195 metres quadrats de domini públic marítim terrestre, amb una regeneració del paisatge i de la vegetació
de l'entorn. Es prioritzarà l'espai de vianants sobre el
trànsit rodat. El nou passeig comptarà amb molta vegetació, des d'arbres a arbusts, mobiliari urbà, espai per a
bicicletes i l'entorn es dotarà dels serveis necessaris.

El nou traçat de la canalització de la riera evitarà que les
avingudes parteixin la platja en dos i que el llevant col·lapsi el
desguàs, com passava fins ara..

Sostenibilitat

Promovem l’estalvi d’aigua i llum
als equipaments municipals
> L'Ajuntament ha instal·lat recentment a totes les
aixetes dels equipaments municipals en les quals s'han
pogut adaptar uns airejadors d'aigua que permeten
reduir la quantitat que en surt sense disminuir la pressió. Amb aquesta mesura es preveu aconseguir un
estalvi de consum que podria situar-se al voltant del 30
o el 40 per cent. Aquesta mesura s’inclou en el Pla d’acció local per la sostenibilitat (PALS).
En la mateixa línia d’estalvi, el projecte de millora de
l’enllumenat públic que s’està portant a terme als nuclis
de Torroella i l’Estartit també preveu mesures per reduir
el consum i ser més eficients. Paral·lelament, a les instal·lacions municipals també s’han promogut mesures
per minimitzar la despesa energètica i s’ha demanat als
usuaris i treballadors que tinguin cura amb els usos.
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Fotos: Rafa Martín

Societat

Arrenca amb gran èxit la primera edició de «Mediterrània, mar obert»
> El cap de setmana del 29 i 30 d’abril i 1 de maig vam celebrar la I edició d’una nova activitat adreçada al públic
en general, que sota el lema genèric de Mediterrània, mar obert va aplegar el I Mercat de la Mediterrània, a Torroella,
i la I Fira del Mar, a l'Estartit. Aquestes dues iniciatives es van programar de forma conjunta per oferir una oferta complementària de caràcter lúdic, cultural i comercial per a aquest llarg cap de setmana. Aquestes propostes s'emmarquen en les accions que porta l'equip de govern per posicionar el municipi com a destí turístic especialitzat en temes
nàutics i culturals, i per desestacionalitzar la temporada. En el marc d’aquesta nova inicativa es va celebrar amb un
gran èxit la I Trobada de Músiques de la Mediterrània a Can Quintana. Les dues fires van registrar una gran afluència de públic i l’Ajuntament ha volgut agrair el suport i la col·laboració de tots els comerços que hi van participar.
Seguretat ciutadana

Urbanisme

La Policia Local constata un alt grau de
compliment de la normativa viària
> El percentatge de compliment del codi de circulació
i dels límits de velocitat al nostre municipi és molt elevat, segons les conclusions d'una campanya de control
feta per la Policia. El controls es van fer el 21, 25 i 28
d'abril a la carretera de l'Estartit, a la Gi-641 i a la de
Sant Jordi. En total es van aturar 192 vehicles, dels
quals, només un va superar el límit de velocitat, un altre
no havia passat la ITV i en un altre cas el conductor no
portava el cinturó de seguretat. Només en un cas es va
denunciar un conductor per conduir parlant pel mòbil.
En quatre casos mancava el rebut de l'assegurança, circumstància que es va subsanar presentant-lo a la
comissaria. El regidor de Governació, Jaume Kleiner, i el
cap de la Policia, Vicenç Montero, s’han mostrat molt
satisfet per les dades obtingudes i creuen que cal felicitar la població per la seva sensibilitat en aquest tema.

L’Ajuntament ha renovat el ferm del passeig Vicenç Bou amb
sauló i ha col·locat nous bancs i papereres.

Renovem la cara al passeig Vicenç Bou
> Aprofitant les obres de remodelació de la plaça
Quintana i Combis, l’Ajuntament ha donat continuïtat
a la neteja d’imatge d’aquest sector renovant l’aspecte
del passeig Vicens Bou. Tot i que no estava previst inicialment, es van aprofitar els treballs en aquesta plaça
per retirar la terra que hi havia al passeig i col·locar-hi
sauló. A més, s’hi han col·locat nous bancs i papereres.
Tot plegat ha donat un aspecte molt més digne i diàfan
a aquest emblemàtic espai públic de Torroella.
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Menys accidents que el 2004
D’altra banda, cal ressaltar que el nombre d’accidents
registrats el 2005 al nucli urbà es va reduir d’un 25 per
cent respecte del 2004, en els casos d'accidents sense
ferits. El 2005 es van registrar 192 accidents, mentre
que el 2004 la xifra va ser de 254. Pel que fa als accidents amb ferits, la xifra va baixar d'11 a 8.
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Participació Ciutadana

Redactem un Pla director de
participació ciutadana

centre cultural
de la Mediterrània

> Aquest mes iniciarem els treballs per a l’elaboració
d'un Pla director de participació ciutadana que ordenarà, impulsarà, reglamentarà i identificarà les eines i
mecanismes i, sobretot, les temàtiques en les quals cal
que la ciutadania participi. El projecte ha rebut el
suport de la Direcció General de Participació Ciutadana
a través del Programa de subvencions 2006.

Dissabte 6
19 h Entre músics. Percussions del món.
Amb el músic Enric Canada
coneixerem i descobrirem ritmes i percussions del món.

Els primers mesos del treball serviran per diagnosticar la
situació del municipi pel que fa a organització, teixit
associatiu, canals de comunicació i espais existents de
participació. Posteriorment es procedirà a la definició
de propostes conjuntes que permetin potenciar les
oportunitats detectades i minimitzar les debilitats.
També es definiran els àmbits en els que cal la participació dels vilatans, així com els espais i mecanismes que
caldrà utilitzar per vehicular-la de forma eficient.

Dissabte 13
19 h Inauguració de l’exposició “Dones
d’aigua”de Carme Bosch. Espai 1.
Dissabte 20
19 h Inauguració de l’exposició “A la
vora del mar”, d’Albert Cuevas.
Fotografia digital. Espai 3 (cicle mar-art).

Apropar el govern a la població
El nostre Ajuntament entén que aquest document permetrà posar les bases per iniciar un procés integral d'aproximació dels ciutadans a la gestió pública. La voluntat és fer entendre que la participació ciutadana vol dir
governar no només per la ciutadania, sinó també amb
ella, escoltant i promovent debats col·lectius sobre
situacions i decisions que afecten el municipi.

Divendres 26
20.30 h Presentació del llibre Vindrà la
Fàtima de Montserrat Vilarnau.

L’ENQUESTA
> Quina d'aquestes dades de la diagnosi de l'Agenda 21 del
Baix Ter et sembla més interessant?
- El creixement natural (naixements - defuncions) al nostre
municipi és de 2,8 per mil, mentre que al Baix Ter és de 0,1.
29,4 %

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

- El 71,24 % de les persones empadronades a Torroella treballen al
mateix municipi. Al Baix Ter ho fan el 57,33%.
35,3 %

www.torroella.org

>Tauler d’anuncis

A J U N T A M E N T

- El nostre saldo migratori és 30,6 per mil, mentre que al Baix
Ter és de 27,1.
11,8 %
- La producció de residus és de 4,03 (kg/hab. dia), mentre que
al Baix Ter és de 2,01.
23,5 %

D E

T O R R O E L L A

7

D E

www.estartit.org

M O N T G R Í - L ’ E S T A R T I T

MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES
A Torroella i l'Estartit,
fem compostatge domèstic
L'Ajuntament ha posat en marxa un pla pilot per
implementar el compostatge de matèria orgànica a
la població. Si esteu interessats a participar-hi,
només cal que truqueu a l’Ajuntament (Àrea de
Participació Ciutadana-972 75 81 12) per inscriureus a la iniciativa. Es repartiran inicialment 30
compostadors casolans, i els usuaris rebreu
formació de com utilitzar-los.

Què és el compost?
És el resultat de la fermentació natural de les restes
vegetals. Aquesta fermentació és idèntica a la que es
produeix al bosc. De fet, el compost fa olor de terra de
bosc quan està humit, i és igual que la terra vegetal que
es ven en sacs.
Quant de temps triga a fer-se?
El compostatge és un procés natural que depèn de la
temperatura ambiental. A l'estiu triga prop de tres
mesos i a l'hivern uns cinc mesos.
Ocupa molt de lloc?
El compostador cap en qualsevol racó del jardí. Només
hem de procurar que estigui assentat directament a la
terra. En el cas que hi hagi paviment o vulguem tenir-lo
en una terrassa, podem optar per un vernicompostador. Aquest model també es pot tenir a la terrassa o al
balcó d'un pis.
Fa mosques o males olors?
No, si es fa com cal. Per assegurar que no hi ha problemes, l'Ajuntament oferirà un taller per aprendre a fer
compostatge casolà. A més, els usuaris rebran a casa la
visita d'un expert en compostatge per resoldre dubtes i
evitar problemes d'aquesta mena.
Porta molta feina?
No. Només cal separar les restes orgàniques de la cuina
i portar-les al compostador, més a prop que el contenidor.
Què passa quan s'omple el compostador?
No s'omple mai, perquè durant el compostatge les restes orgàniques perden un 80% del seu volum. A més,
buidem el compost elaborat a mida que el necessitem.
El compost s'utilitza igual que la terra vegetal, però té
més avantatges. Podem utilitzar-lo tant al jardí com en
jardineres o a l'hort. I a més, podem utilitzar-lo com a
adob natural.
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El servei de recollida de trastos
vells es farà, a partir del mes
de maig, els dimart a la tarda,
enlloc del dimecres, com es
feia fins ara.
Per tal de fer la recollida més
efectiva, cal trucar prèviament
al telèfon gratuït: 900 720 678
(Deixalleria Municipal)

Serveis municipals
Ajuntament
Centre de Serveis de l'Estartit
Oficina de Turisme
Àrea de Cultura
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

fax
fax
fax
fax

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

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

Urgències i Sanitat
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

972 75 01 49
fax 972 75 11 57
092
972 60 00 03
972 76 11 01
902 07 79 72
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:
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75
75
76
75
75
75
75
75
75
76
75
75
75
76
75
76
72
75
75
75

Ajuntament de
Torroella de Montgrí

