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Entra en servei el nou equip de
vigilància contra els incendis
forestals al massís del Montgrí

L’alcalde escriu:
«Fomentarem la
construcció
d’habitatges
protegits, pisos de
lloguer per a joves i
per a persones amb
pocs recursos.»

I també:
> La I Nit de l’Esport

aplega prop de 400
persones de 20 clubs.

> La platja Gran
recupera la Bandera
Blava.

Ajuntament de
Torroella de Montgrí
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Editorial
L'article 47 de la Constitució
espanyola diu textualment: «Tots
els espanyols tenen dret a un
habitatge digne i adequat. Els
poders públics promouran les
condicions necessàries i establiran
les normes pertinents per tal de fer
efectiu aquest dret, i regularan la
utilització del sòl d'acord amb
l'interès general per tal d'impedir
l'especulació.» De la mateixa
manera, el nou Estatut
d'Autonomia de Catalunya
concreta en l'article 26: «Les
persones que no disposen dels
recursos suficients tenen dret a
accedir a un habitatge digne, per
a la qual cosa els poders públics
han d'establir per llei un sistema
de mesures que garanteixi aquest
dret, amb les condicions que
determinen les lleis.»
Està clar, doncs, que l'habitatge
està reconegut en la nostra
legislació com un dret, i que les
administracions públiques tenen
l'obligació d'intervenir-hi per evitarne exclusions. Tothom és
plenament conscient de tot això,
però la realitat sembla que molt
sovint va per un altre costat. El
preu de l'habitatge s'ha disparat,
especialment en els darrers 5 anys,
en uns percentatges molt per
damunt de l'augment del cost de
la vida. Això, afegit a la pràctica
inexistència d'un mercat de lloguer
i habitatge assequible, ha generat
una de les principals
problemàtiques de la societat
actual. La situació és especialment
greu a les grans ciutats, a
determinats punts de la costa i a
l'àrea metropolitana de Barcelona,
on moltes persones no poden
trobar res que s'adapti a les seves
possibilitats i han de marxar fora,
a d'altres poblacions més
assequibles.
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Carles Negre i Clos
Alcalde

L’estudi sobre
l’habitatge ens
permet fomentar
la construcció
d’habitatge
protegit i corregir
les mancances que
presentava el Pla
general en aquesta
matèria.
La situació també afecta molt
directament els joves que volen
independitzar-se, iniciar un camí
comú amb la seva parella o formar
la seva família. Per tot plegat, cal
que des de les administracions ens
posem les piles decididament i
anem més enllà de l'articulat de
bones intencions.
Més habitatge protegit
A Torroella i l'Estartit no som aliens
a aquesta problemàtica. Des de
l'actual equip de govern de CiU i
LEI som coneixedors d'aquesta
realitat i hem volgut fer tot el que
està a les nostres mans. Per això, i
com us informem en aquest
butlletí municipal, hem elaborat
un aprofundit estudi sobre la
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realitat actual i a mitjà termini de
l'habitatge al nostre municipi.
Aquest voluminós treball, elaborat
pel cap dels Serveis Tècnics
Municipals, Josep Anton Fondevila
—un gran coneixedor del món de
l'habitatge a Catalunya per la seva
experiència professional en aquest
àmbit—, ens permet saber
acuradament on ens trobem, cap
on anem i com podem intervenirhi.
Un dels nostres principals objectius
és conèixer com podem promoure
la construcció d'habitatge protegit
assequible i corregir les importants
mancances que presentava el Pla
general en aquesta matèria. Com a
resultat de la feina feta, us podem
avançar que en el termini de
quatre anys tindrem una
important bossa habitatges de
protecció oficial. Amb això volem
que tots els veïns i veïnes,
especialment els que tenen menys
recursos, tinguin oportunitat de
viure al seu municipi.
Habitatges per a joves
De la feina de planificació que
estem portant a terme des de
l’equip de govern, us puc
anunciar, a més, que ben aviat
iniciarem la construcció d'un bloc
de 9 habitatges a la ronda Països
Catalans que es destinaran a
lloguer per a joves. Probablement
algú pugui pensar que es tracta
d'una xifra molt modesta,
insuficient per donar resposta a la
gran demanda que hi pot haver.
Hem de pensar, però, en l'eforç
que comporta aquest projecte i
que pot ser un primer pas per
encetar una dinàmica que
realment permeti donar
compliment als articles de la
Constitució i l'Estatut.
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Via pública

L'Ajuntament ha analitzat en un estudi la realitat de l'habitatge a mitjà i
llarg termini, i promourà la construcció d’habitatges protegits
> L'Ajuntament ha elaborat un exhaustiu estudi sobre la realitat de l'habitatge a Torroella i a
l'Estartit, amb l'objectiu de conèixer en profunditat la situació i poder planificar les
necessitats futures de la població.
Aquesta radiografia ha estat feta pel Cap dels
Serveis d'Urbanisme, Josep Anton Fondevila, un
veritable expert en la matèria, que en base a la
legislació actual, el poc que permet el desenvolupament de l'actual pla general (PGOU) i a un acurat estudi demogràfic, fa una síntesi de les possibilitats reals d'intervenció i les necessitats existents.
L'estudi analitza amb deteniment el desenvolupament urbanístic i les expectatives properes per
conèixer quin serà el nombre i la tipologia dels
habitatges que hi haurà d'acord amb les actuacions que ja estan en marxa o que començaran
ben aviat: Pla especial de millora del sector Països
Catalans; plans parcials del Mas Moreu, Can
Batallé i Mas Déu, Façana sud, habitatges Creu de
la Rutlla i actuació al sector ASU-2. També s'estudia l'impacte que pot tenir el desenvolupament
d'altres actuacions més a llarg termini.

Joan Ribas
Regidor d’Urbanisme

«Des de l’equip de
govern hem volgut
conèixer quina era la
realitat de l’habitatge
al nostre municipi. Ara
sabem, exactament,
què tenim i què
tindrem. D’aquesta
manera podem
avançar-nos a les
necessitats reals de la
població i no
improvisar. Volem que
tothom pugui accedir
a un habitatge digne»

Pisos de lloguer per a joves

El regidor d'Urbanisme, Joan Ribas, destaca la
importància d'aquest estudi perquè: «Ens permet
conèixer d'allà on venim, què tenim i què tindrem
pel que fa a habitatge. D'aquesta manera es podrà
intervenir amb més eficiència i avançar-nos a les
necessitats reals de la població». Ressalta el fet de
ser un dels primers municipis que disposa d'aquesta eina i que segons això es podrà planificar tot
allò relacionat amb l'habitatge protegit.

> L’equip de govern té previst iniciar ben aviat els
tràmits per construir un bloc de 9 pisos a la ronda
Països Catalans, per destinar a lloguer per a joves.
D'altra banda, també posarà a la venda, per a veïns
particulars del municipi, 20 parcel·les de les urbanitzacions Mas Moreu i Mas Déu, on s’hi podran
fer habitatges unifamiliars. Amb els diners d'aquesta venda es faran més pisos de protecció oficial. Aquestes parcel·les es vendran a preus més
assequibles que els de mercat i per accedir-hi
s’hauran de complir uns determinats requisits.

Prop de 250 habitatges protegits

Patrimoni de Sòl i Habitatge

> Segons l'estudi, en el termini d'uns quatre anys
hi podria haver a Torroella i l'Estartit una bossa
d'uns 250 habitatges de protecció oficial en els
diferents règims que estableix la llei, una part dels
quals seran de lloguer. Aquesta xifra fa que proporcionalment en el nostre municipi es tingui previst fer en aquest termini un 50 per cent més d'habitatges protegits per habitant que a la ciutat de
Barcelona. Aquesta és una dada molt rellevant,
sobretot per a aquelles persones amb menys
recursos o per a la gent jove.

> Properament es constituirà el Patrimoni de Sòl i
Habitatge del Municipi, on es destinaran totes les
aportacions que es derivin del desenvolupament
d'actuacions privades. Aquests ingressos són els
que es destinaran a promoure habitatges protegits. La Llei d’urbanisme estableix l’obligatorietat
de constituir aquest cens, que es nodreix de les
incorporacions del percentatge d’aprofitament de
cessió obligatòria i gratuïta, tant en sòl urbà com
urbanitzable, així com el producte d’alienació del
que no tingués la qualificació d’habitatge protegit.
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Patrimoni

Via pública

Esports

Apadrinem la font de Santa Anna
El 15 de juny es va celebrar la festa
de cloenda del procés d’apadrinament de la font de Santa Anna de
l’Estartit, que ha anat a càrrec dels
alumnes de l’escola Portitxol.
Aquest projecte pedagògic també
s’està portant a terme amb dos elements més: els alumnes del Sant
Gabriel apadrinen la torre de les
Bruixes i els del Guillem de Montgrí
el Monument a la Sardana.

Passos de vianants més segurs
Aquest estiu s’ha reforçat la senyalització vertical dels passos de vianants al passeig de l’Estartit. Els
nous senyals alerten els conductors
de l’emplaçament dels passos, i es
veuen clarament perquè sobrepassen els vehicles estacionats al
davant. Això ocasionava un buit de
visibilitat i, per tant, un cert risc per
a les persones que sortien darrere
els vehicles.

Nedadores d’elit a l’Estartit
Les components de l’equip de
l’Associació de Nedadores Catalanes per a la Travessia del Canal de
la Mànega han escollit l’Estartit per
preparar aquest important repte
esportiu. Des del mes de maig, les
esportistes, supervisades pel seu
equip tècnic, fan la volta a les
Medes cada diumenge, sempre i
quan les condicions climatològiques ho permeten.

Esports

Societat

Més de 400 persones a la I Nit de l’Esport
> Unes 400 persones, en representació de 20 clubs,
van assistir el dissabte 27 de maig, al sopar de la I Nit
de l'Esport, que va organitzar l'Ajuntament amb l'objectiu d'aglutinar esportistes i entitats, així com reconèixer
les millors trajectòries individuals i col·lectives de l'any.
En total es van lliurar 10 mencions: Laura Regincós, del
Club d’Escacs Montgrí; l’equip cadet femení del club
Gimnàstic Montgrí; Joan Aguilera, del Club Ciclista Baix
Ter; l’equip infantil del Club Handbol Montgrí; Josep
Maria Gómez, del Tennis Taula; l'equip infantil femení
del Bàsquet Club Torroella; el sènior masculí del Club
Balonmano Sant Genís; Miquel Esparch, de l'Associació
de Tir Olímpic; l'equip de 1a Nacional Femení de la UE
l'Estartit, i Cristina Mascarreras, esportista d'elit de BTT.

Visita del cònsol de la Gran Bretanya
> El Consell Municipal de l'Estartit va acollir el 9 de juny
una trobada del cònsol general de la Gran Bretanya,
David Smith, amb més de 90 socis de l'entitat U3A
Costa Brava. En l'acte, també hi van participar l'alcalde,
Carles Negre, i el president del col·lectiu, Trevor Rushby.
L'objectiu de la trobada va ser el de donar a conèixer
quina era la feina del consolat. Per la seva banda, Negre
va parlar de la col·laboració que manté l'Associació amb
el municipi i la comarca. Va destacar la importància de
la feina que estan fent per vertebrar tot aquest col·lectiu i va ressaltar, a més, l'èxit que està tenint la celebració del Dia d'Europa al municipi.
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Platges

A l’esquerra, una de les noves passeres per a vianants.

Enderroc del
Tropical
el 5 de juny el
Ministeri de Medi
Ambient va enderrocar el quiosc bar
conegut com a
Tropical. Aquesta
actuació complementa l'enderroc
d'altres 5 blocs, que
es va realitzar durant
els mesos d'octubre
i novembre.

La platja Gran recupera la Bandera Blava després de 14 anys d’haver-la perdut
> La platja Gran de l'Estartit ha rebut aquest any la Bandera Blava, un guardó i un sistema de certificació de la qualitat ambiental, creat i gestionat per la Fundació per a l'Educació Mediambiental (FEE) des de 1985, que reconeix la
qualitat de les platges en l'àmbit de la Unió Europea. Aquest distintiu es va perdre fa 14 anys, i s'ha pogut recuperar després d'una important tasca en la millora dels serveis i la gestió de la platja —noves dutxes, nous WC, enderrocs dels antics blocs de serveis, noves passeres, accessos per a minusvàlids, nou enllumenat del passeig entre la
Pineda i els Griells, ampliació del període d'obertura del salvament de la platja, millora en el servei de neteja, recollida selectiva i nous jocs infantils, etc. Des de l'any 2004 s'està treballant en el Pla de qualitat de les platges.
Prevenció d’incendis

L’Ajuntament obliga a netejar els solars
per evitar incendis i millorar la imatge
> L'Ajuntament, amb l'objectiu de tractar d'evitar la
propagació en cas d'incendi, i per tal de millorar la
imatge global del municipi, s'ha proposat treballar activament per què tots els solars del nostre poble estiguin
nets i desbrossats. És per això que en compliment de
l'article 20 de l'Ordenança de neteja, ha enviat un
requeriment a tots els propietaris de solars per tal que
els netegin. S’han donat diferents terminis, el darrer
dels quals s’ha fixat per al 26 de juny.
En el cas que pel motiu que sigui els propietaris no realitzin la neteja i el desbrossat, ho farà l'Ajuntament de
forma subsidiària. En aquest cas els costos seran a
càrrec del titular del solar, segons els preus públics
aprovats a les Ordenances fiscals del 2006.

Entra en servei l’equip de vigilància
contra els incendis al massís del Montgrí
> El 17 de juny es va posar en marxa el nou servei de
vigilància i prevenció d’incendis al massís del Montgrí.
El servei, el realitzen tres persones —dues contractades
per la Diputació, més el guarda contractat entre la
Societat de Caçadors, l’Ajuntament i l’ADF Montgrí—.
Els guardes, que també faran tasques d’informació i
conscienciació, disposen d’un vehicle equipat 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. El servei
de vigilància estarà operatiu fins a mitjan de setembre.
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Es restringirà l’accés quan el risc sigui alt
> En principi, l’accés al Montgrí no s’ha restringit, però
això es farà en funció del risc d’incendi. El Departament
de Medi Ambient fa arribar cada dia a l’Ajuntament un
mapa de risc d’incendi forestal. Quan aquest sigui molt
elevat, es tallaran els accessos fins que el perill no abaixi. La restricció es comunicarà a la població mitjançant
un ban i la web municipal.
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Noves tecnologies

L’Ajuntament agilita la tramitació de les
llicències urbanístiques per fer obres menors

Casa Pastors tindrà un punt
d’accés lliure a internet

L'Ajuntament ha volgut facilitar i simplificar la concessió de les llicències d’obres
menors i reduir el temps de resposta i agilitar els procediments. Per això ha substituït la necessitat de llicència urbanística per a l'execució de determinades obres,
per la comunicació prèvia. A aquest efecte, s'ha aprovat l'Ordenança municipal
sobre la tramitació de les llicències d'obres menors pel procediment de comunicació prèvia, que ha estat publicada al BOP núm. 50 del dia 13-3-2006. Aquesta
novetat es va donar a conèixer de primera mà en una reunió amb els promotors
i constructors locals. Els casos que es relacionen tot seguit són els que es poden
tramitar amb el procediment de COMUNICACIÓ PRÈVIA d'execució d'obres:
A. Obres a l'interior que no modifiquin distribució, estructura ni façana
B. Obres a l'interior d'un local que no modifiquin distribució, estructura ni façana
C. Obres a l'interior d'elements comuns que no modifiquin distribució, estructura ni
façana
D. Construcció de guals
E. Execució de rases a la via públic.
F. Obres de restauració de façanes, mitgeres, patis i terrats
H. Instal.lació de baixants i xemeneies
I. La primera ocupació d'edificis
J. Moviments de terra i obres d'esplanació en qualsevol classe de sòl
K. Construcció i instal.lació de murs i tanques
L. Instal.lació de rulots (excepte en els càmpings) i hivernacles
M. Col.locació de cartells i elements publicitaris visibles des de la via pública
N. Constitució del règim de propietat horitzontal o la seva modificació
O. Instal.lació d'aparells d'aire condicionat
On s'ha de presentar?
Casa de la Vila - Planta baixa
Plaça de la Vila, 1
17257 - Torroella de Montgrí
Qui la pot presentar?
La persona interessada a fer les obres, personalment o a través del seu representant.
Com s'ha de fer?
Presentant, en mà o per correu, una sol.licitud segons el model oficial, degudament omplerta i signada, junt amb la documentació que es demana per a cada
cas.
Què hauré de pagar i on?
Les Ordenances fiscals municipals fixen les taxes i impostos que s'han de pagar. A
les oficines municipals us farem el càlcul del pagament, ja que varia segons el
pressupost i el tipus d'obra. No obstant l'anterior, us el podeu fer personalment a
través del full d'autoliquidació d'impostos i taxes d'obres que trobareu a la web
municipal (wwww.torroella.org). Un cop omplert, el podeu imprimir i ja us servirà per fer el pagament. El pagament el podeu fer de la següent manera:
- Personalment a la Caixa Municipal de l'Ajuntament - Plaça de la Vila, 1
- Per transferència bancària. En aquest cas, us heu de posar en contacte amb el
número de telèfon 972 758112 o a través de l’e-mail jdarder@torroella.org
Un cop presentat el full de comunicació prèvia i pagades les taxes ja puc
començar les obres?
NO. En cap cas es podran començar les obres abans del termini d'un mes. Si un
cop transcorregut aquest termini, a comptar des de la data de presentació al
registre d'entrada, l'Ajuntament no us ha manifestat la seva disconformitat,
podreu iniciar-les.
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>L’Ajuntament ha signat un conveni
amb la Generalitat per posar en funcionament als baixos de Casa Pastors
un telecentre equipat amb un servidor,
sis ordinadors i dues impressores (una
làser blanc i negre i una de raig de
tinta de color). Es tracta d’un punt
d'accés públic a internet, és a dir, obert
a la població en general que, a més a
més, oferirà altres recursos com ara
formació, materials didàctics i divulgatius, programari, etc. L’objectiu de la
xarxa de telecentres de Catalunya és el
d'afavorir la cohesió digital i l'equilibri
territorial de Catalunya en la societat
del coneixement. Per aquest motiu,
són serveis especialment útils per a
aquells veïns i veïnes que no tenen
connexió a internet. Tot i que a
Catalunya ja funcionen punts d'aquest
tipus, la particularitat que tindrà el del
nostre municipi serà que el seu funcionament estarà basat en programari
lliure. Precisament, una de les voluntats de la Generalitat en aquest àmbit
és el de promoure la implantació d'aquest tipus de software a
l'Administració, per la qual cosa ha
creat un pla pilot al qual el nostre
Ajuntament s'ha adherit.

RESULTATS
REFERÈNDUM SOBRE EL
PROJECTE D'ESTATUT
D'AUTONOMIA DE
CATALUNYA
Cens
6.458
Vots
3.274
Abstenció 49,30%
Sí
No
Blancs
Nuls

2.274 / 69,99 %
734 / 22,59 %
241 / 7,42 %
25
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centre cultural
de la Mediterrània

Nits d’estiu

Visites comentades «Viu l’estiu»

Les Nits d'estiu us ofereixen la possibilitat de gaudir d'un
cicle de cinema italià, d'audicions musicals i d'una lectura poètica; tot, a la fresca.

Us proposem descobrir els secrets més ben guardats de
la vila mil·lenària de Torroella i gaudir de la Mediterrània
amb els cinc sentits, amb unes visites comentades pensades per a tota la família.

Dimecres, 5 de juliol - 22 h
El general de la Rovere (1959), de Roberto Rossellini

Viu la Mediterrània amb els cinc sentits
Visita al Museu de la Mediterrània
Can Quintana - 19 h
17, 24 i 31 de juliol
7, 14, 21 i 28 d'agost
4 i 11 de setembre

Dimecres, 12 de juliol - 22 h
La strada (1954), de Federico Fellini
Dimecres, 19 de juliol - 22 h
Cinema paradiso (1989), de Giuseppe Tornatore

A la llum del canelobre
Història, llegenda i música a l'església de Sant Genís
Església parroquial de Sant Genís - 22 h
2, 9, 16 , 23 i 30 d'agost
6 i 13 de setembre

Dimecres, 26 de juliol - 22 h
Las Migas, quartet de flamenc de dones
Dimarts, 1 d'agost - 22 h
Poesia i música amb el Col·lectiu Veus
Recital Paisatges

Una passejada per Torroella
Pinzellades d'història i llegenda de la vila
Torroella de Montgrí - 19 h
21 i 28 de juliol
4, 11, 18 i 25 d'agost
1, 8 i 15 de setembre

Dijous, 10 d'agost - 22 h
De Calaix
Noves polifonies tradicionals de Catalunya

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.
20,4 %

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%.
46,9 %

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.
10,2 %
- La producció de residus és de 4,03 (kg/hab dia), mentre que al
Baix Ter és de 2,01.
22,4 %
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MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES
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Piromusical 2006
Dissabte, 15 de juliol
A les 23 h, piromusical «El mar i
les estrelles».
Tot seguit, actuació dels grups
Los Rebeldes i La Guàrdia
Lloc: a la platja Gran de l’Estartit

Presentació de la diagnosi i I Fòrum de
Participació de l'Agenda 21 del Baix Ter
El 27 de maig es van presentar a Can Quintana les conclusions
de la diagnosi de l´Agenda 21 del nostre municipi i d’Ullà,
Gualta i Serra de Daró. Entre d’altres, us en podem destacar
algunes de significatives que afecten el nostre municipi:
- El parc mòbil a Torroella i l’Estartit és de 75 vehicles/100
habitants, per sota de la mitjana del Baix Ter amb 87
vehicles/100 habitants.
- Aproximadament la meitat dels residus que es recullen a la
deixalleria provenen de fora del municipi.
- El nombre d'aturats a l'hivern es triplica en comparació amb
el de l'estiu.
- Una quarta part de la població treballa fora del municipi
i el seu nombre és inferior al de la població que ve de
fora a treballar.
- Un terç de la població és estrangera, dominantment europea
(44%) i africana (38%).
- La segona residència representa el 63% dels habitatges.
- Un 76% de la població escolar d'educació infantil i primària
de Torroella de Montgrí estudia en centres públics, mentre
que el 24% restant ho fa en centres privats. En el cas de
l'ensenyament secundari, els percentatges són del 69% a
centres públics i del 31% als privats.
- Aproximadament un 40% de les entitats socioculturals del
Baix Ter són de Torroella.

L’Ajuntament repartirà 710 exemplars de
l’agenda escolar europea als alumnes d’ESO
> El nostre Ajuntament, sensible al respecte al medi ambient i
complint les indicacions del Pla d'acció local per a la sostenibilitat
del municipi, ofereix per a aquest nou curs l'Agenda escolar europea del medi ambient i el desenvolupament a tots els alumnes
d'ESO de l'IES Montgrí i el col·legi Sant Gabriel. En total es repartiran 710 exemplars d’aquesta interessant i pedagògica publicació.
En aquesta edició l’agenda està dedicada temàticament a la globalització, el canvi climàtic i les conseqüències de les activitats econòmiques en el medi ambient. L’agenda s’acompanya amb un
dossier amb informació general del nostre municipi, fent especial
emfasi en tot allò relacionat amb el medi ambient. També s’hi
acompanya una guia amb activitats didàctiques per als professors.

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
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fax
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fax
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01
14
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29
43
29
78
08
20
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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
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972
972
972
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75
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44
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51
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19
53
80
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Equipaments culturals
Biblioteca de l'Estartit
Biblioteca de Torroella
Cinema Montgrí
Centre Cultural Can Quintana

Amb la col·laboració de:

Agenda 21
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