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El mes de març iniciarem la
implantació de la recollida dels
residus orgànics domèstics

Treballadors de la deixalleria municipal, preparant els cubells que es distribuiran
a les cases per dipositar les restes orgàniques.

L’alcalde escriu:
«Des de
l’Ajuntament hem
promogut una
millora constant en
la gestió i el servei
de les
escombraries. »

I també:
> La nova biblioteca

municipal portarà el
nom de Pere Blasi

> Campanya per
controlar els gats
abandonats

Ajuntament de
Torroella de Montgrí
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Editorial
Ja ho he dit en alguna altra ocasió,
que la gestió de les escombraries
representa actualment un dels
principals reptes per a les
administracions públiques. La
societat del benestar és una gran
generadora de residus, per la qual
cosa, tots plegats, ciutadania i
institucions, hem de tenir present
aquesta realitat, si volem preservar
el nostre entorn i recursos naturals.
Des de casa nostra podem fer
moltes coses per aconseguir una
gestió eficient de totes les deixalles
que generem. Si seguim la teoria de
les tres R (reciclar, reduir i
reutilitzar) segur que a la llarga tots
en sortirem beneficiats. Pel que fa a
les administracions, a les nostres
mans està posar els mitjans per
sensibilitzar la població i perquè la
gestió dels residus sigui el més
eficient possible.
Millora del servei
Conscients d'aquesta realitat, des
del nostre Ajuntament hem fet un
gran esforç aquests darrers quatre
anys per millorar el servei de
recollida de residus. Entre d'altres
mesures, hem promogut la recollida
de paper i cartró, envasos i residus
orgànics entre els grans productors
(restaurants, hotels, càmpings,
etc.). També hem implantat el
compostatge casolà i la recollida
selectiva al mercat setmanal de
Torroella i l'Estartit. Aquest tipus de
recollida, a més, també la fem des
de fa uns mesos als grans
esdeveniments que es fan al carrer,
siguin fires, festes o concerts.
Paral·lelament a tot això, aquest
mandat hem introduït la figura d'un
professional dins la plantilla de
l'Ajuntament que treballa
específicament en aquests temes.
Aquesta persona, concretament
una ambientòloga adscrita a l'Àrea
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amb una campanya de
sensibilització, que promou
l'Ajuntament amb la col·laboració
de l'entitat Gent del Ter. Des d'aquí
el meu agraïment a aquest
col·lectiu per implicar-se tan
activament en un projecte com
aquest, que tindrà una incidència
molt directa a totes les nostres llars.

Carles Negre i Clos
Alcalde

«Des de
l’Ajuntament hem
promogut una
millora constant en
la gestió de les
escombraries. La
posada en marxa
de la recollida
orgànica
domèstica n’és un
pas més.»
de Paisatge Urbà, realitza un
control molt exhaustiu del servei
que presta l'empresa adjudicatària
de la recollida d'escombraries. Cal
dir que d'un temps cap aquí aquest
servei ha millorat notablement.
Recollida dels residus orgànics
Com a continuació d'aquesta
millora de la recollida
d'escombraries, l'Ajuntament posa
en marxa a partir del mes de març
la recollida de la matèria orgànica.
L'objectiu és que tots els residus
que provenen de restes animals o
vegetals es dipositin a part, per ser
portats a un abocador on es fa
compost. D'aquesta manera
aconseguim transformar i reutilitzar
aquestes restes en un adob molt
beneficiós per a l'agricultura o la
jardineria. El nou servei s'iniciarà
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Vull aprofitar per animar a tots els
veïns i veïnes a fer la separació de
les restes orgàniques. La vostra
col·laboració és fonamental perquè
la inciativa sigui un èxit. Val a dir,
que a banda dels beneficis
ambientals que comporta la
recollida de la matèria orgànica,
també ens comportarà, a la llarga,
un estalvi econòmic. Actualment
aquestes restes es barregen amb el
rebuig que va a l'abocador de
Solius, al qual paguem una
quantitat per tona. Si no hi
aportem la matèria orgànica, la
xifra que haurem de pagar serà més
baixa.
Biblioteca municipal Pere Blasi
Per acabar, vull parlar de la nova
Biblioteca municipal. Les obres
estan entrant a la recta final i ja
tenim data d’inauguració: serà el
21 d’abril, a les portes de Sant
Jordi, una data molt significativa i
ben justificada per a una celebració
com aquesta. Volem que aquest
sigui un dia de festa, per la qual
cosa estem treballant en un
programa atractiu que convidi
tothom a fer-se seu aquest esperat
equipament.
Pel que fa al nom escollit a partir
del procés de participació
ciutadana, crec que ens hem de
felicitar tots plegats. En Pere Blasi
ha estat una persona molt arrelada
a Torroella, que va fer molt en
l’àmbit de l’ensenyament i de la
nostra cultura. El seu nom és una
molt bona elecció.
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Residus domèstics

Posem en marxa la recollida de la matèria orgànica domèstica a Torroella
L'Ajuntament iniciarà el març el procés per implantar la recollida orgànica a Torroella. Aquesta
iniciativa representa un pas més en la millora de la gestió municipal de les deixalles. El desplegament
es farà per fases, que coincidiran amb tres sector de la vila. Les restes es portaran a un abocador
especialitzat, on es transformaran en compost, un producte molt bo per a la jardineria i l’agricultura.
més en el procés de millora de la gestió dels residus
muncipals. Pel que fa a la recollida orgànica, durant
l'any 2006 vam iniciar la recollida als grans productors
—càmpings, restaurants, etc—. Posteriorment vam fer
una prova pilot i vam repartir compostadors casolans a
aquells veïns que ens ho van demanar. A tots ells els
vam donar suport i assessorament perquè poguessin
utilitzar el compost com a adob per als jardins. Cal dir
que en ambdós casos, l'acceptació i col·laboració ha
estat molt bona tant per part dels empresaris com dels
particulars.

> Prèviament a la recollida es portarà a terme una
important campanya de sensibilització que es va iniciar
amb la tramesa a totes les llars d'una carta de l'alcalde i
d'un tarjetó informatiu. A més, per donar a conèixer el
servei personalment, es va convocar un acte públic el
28 de febrer a Can Quintana. A més, durant la primera
setmana de març, de 10 del matí a 18 h, a diferents
llocs de la vila hi haurà un punt informatiu. Aquesta
acció es realitzarà amb la col·laboració de l'entitat Gent
del Ter. En aquest punt es podran recollir els cubells per
a la fracció orgànica. En total, es distribuiran 2.700.
La implantació del
servei es farà per
fases. Els veïns tindran un cubell
específic per als
residus orgànic i al
carrer es posaran
contenidors específics al costat dels
que hi ha per a la
recollida selectiva.
Aquest nou servei
representa un pas
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Calendari del desplegament per fases
FASE
I
2
3

BARRI
Zona oest Torroella
Zona est Torroella
Nucli antic de TM

REPARTIMENT CONTENIDORS
07/03/07
31/03/07
porta a porta

INICI RECOLLIDA
12/03/07
02/04/07
02/05/07

Quins dies es recolliran els contenidors d'orgànica?
TEMPORADA
PERÍODE
ESTIU
De Setmana Santa a finals d'estiu
RESTA DE L'ANY Finals d’estiu fins Setmana Santa
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DIES DE RECOLLIdA
Cada dia (menys diumenge)
Dimarts, dijous i dissabte al
matí (de 8 a 9 h del matí)
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Equipaments

Participació ciutadana

La biblioteca municipal portarà el
nom de Pere Blasi

El Pla director de participació
ciutadana finalitza la diagnosi

Ha estat l’opció més votada en la consulta
popular que ha fet l’Ajuntament per escollir el
nom del nou equipament

> A partir d'ara, i durant els propers dos mesos, es definiran criteris i actuacions de millora mitjançant la celebració de diferents tallers amb regidors de govern i oposició, tècnics, entitats i ciutadans. Durant els darrers
mesos s’han recollit opinions i valoracions de polítics,
tècnics, entitats i ciutadans a través de l'aplicació de
diverses metodologies d'investigació social i participatives. El procés ha servit per redactar un document que

> Per nombre de vots, les opcions proposades han quedat en el següent ordre: Biblioteca Municipal Pere Blasi,
Biblioteca Municipal El Cau del Llibre, Biblioteca
Municipal Vila Vella, Biblioteca Municipal El Cau de les
Lletres, (La) Mar de Llibres. Biblioteca Municipal,
Biblioteca Municipal del Montgrí i del Baix Ter i La
Mediterrània. Biblioteca Municipal. Les propostes van
ser fetes per diferents entitats del municipi i les persones interessades van poder emetre el seu vot a les
biblioteques de Torroella i l’Estartit i a l’estand que
l’Ajuntament va muntar per la Fira de Sant Andreu. La
biblioteca s’inaugurarà el proper 21 d’abril.
Blasi (Puigcerdà 1885-Barcelona 1961) va ser una persona molt arrelada al municipi, on va exercir com a professor durant 23 anys. Com a mestre, Blasi va deixar
una empremta profunda. El 1922 va rebre el premi de
l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana per un
manual titulat Geografia Elemental de Catalunya, considerat modèlic en el seu temps. Blasi va ser elegit diputat al Parlament de Catalunya l’any 1932. Acabada i
perduda la guerra, va exiliar-se.

esdevé el pal de paller del projecte i que posa sobre la
taula la situació actual de l'Ajuntament quant a l’organització interna i del sistema de relacions amb la ciutadania. El document analitza elements bàsics del context
municipal, la situació actual de l'Ajuntament en temes
d'organització interna i els canals i sistemes de relació
amb la ciutadania, amb l'objectiu d'ordenar la política
participativa al municipi.

Via pública

Medi Ambient

Campanya preventiva per evitar una
plaga que afecta les palmeres
Demanem la col·laboració ciutadana per
evitar-ne la proliferació
> La brigada de parcs i jardins portarà a terme de manera imminent una campanya preventiva davant la possible arribada d'una plaga que destrueix les palmeres.
L'animal que la causa és un escarabat conegut com el
morrut de les palmeres. Va arribar a la Península pel sud,
l'any 1992, i a hores d'ara ja se n'han trobat colònies a
Girona. Per minimitzar l'impacte que pot tenir la seva
arribada al nostre municipi, cal estar molt alerta per
poder actuar ràpidament. A causa que els tractaments
insecticides són poc eficaços, és bàsica la ràpida detecció del focus per tal de procedir a l'arrencament i destrucció de les palmeres afectades i evitar la dispersió de
la plaga. Per aquest motiu, demanem la col·laboració
ciutadana. Si observeu algun canvi d'assecament de les
fulles centrals de la corona, us preguem que ho comuniqueu a l'Àrea de Medi Ambient També demanem la
col·laboració dels particulars que tinguin palmeres.

L’alcalde presenta els ajuts a la gent gran
>L'alcalde, Carles Negre, va oferir el 19 de febrer, a El
Recer, i el 2 de març al Bell Racó, una xerrada per informar de diferents ajuts que ofereix l'Ajuntament a la
gent gran. Va anunciar que la connexió a la xarxa WIFI
municipal per connectar-se a Internet serà gratuïta per
als majors de 65 anys. També va informar de la bonificació del 20% de la taxa d’escombraries i va fer balanç
del servei d’atenció a les persones grans «La policia,
més a prop».
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Noves tecnologies

Via pública

Donem suport al comerç de l’Estartit per
adaptar-se a les noves tecnologies
Un total de 23 comerços de l'Estartit rebran
assessorament extern relacionat amb
l'adequació de les noves tecnologies

> El programa, impulsat per la Cambra de Comerç de
Girona i promogut al nostre municipi per l’Ajuntament,
s'executarà durant el mes de març i consisteix en la realització d'una diagnosi sobre l'adequació dels establiments a les noves tecnologies. Un consultor expert en
noves tecnologies farà una visita d'entre 2 i 4 hores, en
funció de la complexitat de la gestió de l'establiment, i
posteriorment entregarà un informe de resultats perquè els responsables de les empreses puguin adequar
els aspectes proposats.

Projecció feta per ordinador de la reordenació projectada.

Presentem la millora del carrer del Roser
> El 13 de febrer es va fer una reunió del Consell de
Barri del Carrer Figueres, en el decurs de la qual es va
presentar l’avantprojecte de millora del carrer del Roser,
una de les actuacions que ha reclamat el mateix
Consell. L’Ajuntament disposa ja d’una primera proposta, que ha estat elaborada amb les aportacions del
veïns. Es planteja que el carrer tingui dos sentits de circulació, unes voreres més àmplies, nou arbrat i mobiliari urbà. Es crearan zones de càrrega i descàrrega.
L’actuació servirà per fer-lo més apte per als vianants.

Millorar la qualitat del servei
Dels 23 establiments, 8 són de comerç al detall, 5
empreses d'activitats recreatives, 3 restaurants, 3 càmpings, una empresa de lloguer d'apartaments i un artesà. Aquesta iniciativa permet fer un pas més en el procés de reconversió de l’oferta turística per tal de millorar el nivell de qualitat del servei i el grau de satisfacció
dels turistes que ens visiten.

Via pública

Millorem els nostres carrers
> L’Ajuntament ha invertit més de 120.000 euros en l’asfaltatge de diferents carrers. Els treballs s’han fet a diferents
trams dels carrers Bellavista, Pep Ventura, Víctor Català, del
riu Ter, plaça Quintana i Combis, plaça Espanya, Hospital i
pg. Vicenç Bou, i el carrer Verges, a Torroella. A l’Estartit s’ha
actuat als carrers de la Garrotxa, de l'Empordà i
Mediterrània. Aquesta actuació forma part del Pla de millora de la via pública del nostre municipi, en què també s’inclouen actuacions en l’enllumenat, la supressió de barreres
arquitectòniques, l’arranjament de voreres i parcs i jardins.

Donació voluntària de sang
A Torroella de Montgrí

A l’Estartit

DISSABTE 10 DE MARÇ
LLOC: convent dels Agustins
HORA: tot el dia

DIJOUS 29 DE MARÇ
LLOC: Centre de Serveis de l'Estartit
HORA: 17-20 h

Organitza: Germandat de donadors de sang
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Serveis

Enllumenat públic

Noves tecnologies

La nostra web s’inclourà al
catàleg del Patrimoni digital
de Catalunya

> L’Ajuntament ha signat un conveni amb la Biblioteca de Catalunya
per implantar al nostre municipi el
projecte PADICAT (Patrimoni digital
de Catalunya), que compila, preserva i dóna accés obert als documents
publicats digitalment que siguin
representatius de la cultura i la
societat catalana. Això comportarà
que es digitalitzi periòdicament la
portada de la nostra pàgina web,
per incorporar-la al seu catàleg.
Calendari d’activitats i festius
L’Ajuntament ha editat, per segon any,
un calendari en què figuren les principals activitats anuals del nostre municipi i les principals festivitats europees.
Amb això es vol oferir una eina molt
útil per a la població en general i per a
la gent que es dedica al sector serveis o
de restauració, que tenen un referent
per planificar-se les seves tasques. Es
pot recollir a l’Oficina de Turisme o a
Can Quintana.

Renovació de l’enllumenat
Continuen els treballs de millora de
l’enllumenat públic. Aquest mes
han començat els treballs al carrer
Fàtima, Santa Caterina (en el tram
comprès entre el Fàtima i l’escola
Guillem de Montgrí). També s’està
completant la renovació de la xarxa
al centre la vila i a l’Estartit, on els
treballs estan molt avançats. Els
nous punts de llum són de baix
consum, però de major rendiment.

Gestió de la fauna urbana

> Des del mes de setembre estem intentant controlar i
esterilitzar els gats abandonats que hi ha per la població. El Servei Municipal de Gestió de Fauna Urbana va
fer un estudi per establir el nombre i la localització de
les colònies, tasca que es va fer en col·laboració amb
l'Associació d'Amics Protectors i de Defensa dels
Animals.

> Per tercer any, l’Ajuntament ha
celebrat un acte públic a Can
Quintana (26 de gener) i al Consell
Municipal de l’Estartit (1 de febrer)
per presentar els pressupostos.
Aquest és el primer pressupost després de sortir pla de sanejament econòmic que vam engegar el 2003.

Amb la posada en marxa del registre municipial a les tardes, el consistori pretén ser més
eficient i adaptar-se a les necessitats i horaris
dels veïns i veïnes. Som conscients que moltes persones, per qüestions laborals, no
poden acostar-se a l’Ajuntament al matí.
Aquesta mesura farà més fàcil la comunicació amb la institució.

Un cop coneguda la distribució es van determinar unes
zones d'actuació prioritàries: c. del riu Ter, Santa
Margarida, Església i carretera de Torroella. Durant els
mesos de novembre i desembre es van instal·lar les
gàbies i es van fer captures. Els gats es van dur al veterinari, on es va examinar el seu estat per descartar
malalties greus que poguessin comportar contagi. Si
estaven bé, s'esterilitzaven i es tretornaven amb la colònia controlada. En total es van esterilitzar prop de 40
exemplars. Per tal d'assumir les despeses que comporta
la campanya, hem demanat una subvenció de 12.600
euros al Departament de Medi Ambient i Habitatge.

D E

Presentació pública dels
pressupostos municipals

El registre municipal també obre a
les tardes per facilitar les gestions a
les persones que al matí no poden
anar a l’Ajuntament

Campanya per controlar els gats
abandonats a la via pública

A J U N T A M E N T

Participació ciutadana

El registre d'entrada dóna constància de la
presentació d'un escrit o comunicació adreçat a l'Ajuntament i està ubicat a les oficines
de la casa de la vila.
L’'horari d'atenció al públic és:
De dilluns a divendres
de les 9 a les 14 h i de les 15 a les 20 h
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Arrenca el II cicle Mar-Art

Curs per entendre l'art contemporani

Amb la inauguració el 3 de març de l'exposició «Mar
intermedio» de Marcos Lopez Abreu, s'inicia el II Cicle
Mar-Art, una proposta que vol apropar l'art contemporani a la societat. amb propostes que treballen aspectes
relacionats amb la Mediterrània. En paraules del responsable del projecte, Eugeni Prieto, «si en acabar
aquest segon cicle s'aconsegueix despertar noves consciències i fer nous adeptes al art contemporani, s'hauran aconseguit, abastament els objectius fixats».

Molt lligat amb la proposta anterior, us avançem que el
mes de maig s'iniciarà un curs d'introducció a l'art contemporani. Esfarà entre els dies 8 i 22 d'aquest mes a
partir de les 20.30 h. Està obert a tothom que vulgui
conèixer i tenir elements per gaudir de l'art actual.

Escalfant motors per a l'exposició
«Francesc Gimeno i els paisatgistes
del Montgrí»

Aquestes són les propostes del cicle:
Del 3 març al 9 d'abril, «Mar Intermedio», de Marcos
Abreu
Del 13 d'abril al 20 de maig, «Maldat arran de mar»,
de Xaro Sanchez
Del 25 de maig a l'1 de juliol, «Fons marins», de
Joaquim Falcó
Del 6 de juliol al 19 d'agost, «Històries de mar», de
Pep Camps
Del 24 d'agost al 14 d'octubre, «Territori per la dignitat», de Joan Viñas
Del 19 d'octubre al 25 de novembre, «Mare
Nostrum», de Jofre
Del 30 de novembre al 6 de gener del 2008, «He
mirat el mar», de Marta Duran

El Museu de la Mediterrània, conjuntament amb el
Museu d'Art de Girona, està preparant una exposició
que mostrarà el pas per Torroella del pintor Francesc
Gimeno, lloc on va consolidar la seva tècnica pictòrica.
Serà una bona oportunitat per tornar a veure les teulades de la vila i també per mostrar obra d'altres artistes
que com Joaquim Mir i Josep Maria Mascort seguiren
l'estela deixada pel mestre, sempre amb el paisatge del
Montgrí com a rerefons.
Aquesta exposició s'inaugurarà a mitjans del mes de
setembre a l'espai 1 i rellevarà la mostra «El Montgrí,
ara fa 300.000 anys».

L’ENQUESTA
> Quin d'aquests aspectes valores més de la nova piscina
municipal que s'ubicarà als jardins de Santa Clara?
- Que sigui un complex esportiu (piscina, sala de musculació, sales
d'activitats, spinning, etc.)
36,4 %
- La gestió de l'equipament (horaris, programació, monitors, etc.)
L’espai de participació
ciutadana de la web
municipal t’ofereix:

30,8 %
- Els preus ajustats (tarifes familiars, jubilats, juvenils, etc)

>Fil directe amb l’alcalde
>Fòrum

- Els aparcaments i accessos

>Bústia de suggeriments

2%

www.torroella.org

>Tauler d’anuncis

A J U N T A M E N T
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MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES
Recuperem la fracció
orgànica dels residus
A Catalunya es generen més de 3.500.000 de tones
d' escombraries l'any.
Cada ciutadà genera aproximadament uns 540 kg
d' escombraries l'any.

IM NÚM. 125 · FEBRER 2007

El registre municipal de
l’Ajuntament també obre a
les tardes
L’horari d'atenció al públic és:
de dilluns a divendres
de les a 9 les 14 h i
de les 15 a les 20 h

És per aquest motiu que, si fem la recollida selectiva,
estalviarem recursos i energia, i contribuirem a la
reducció de l'impacte del canvi climàtic.
Què és la fracció orgànica de les escombraries?
El 40 % del pes de les nostres escombraries són residus orgànics. Si aquests residus no es recullen selectivament i es destinen a un abocador, poden provocar problemes ambientals.
Entenem com a fracció orgànica el conjunt de residus procedents d'éssers vius: animals i vegetals. La seva composició la
formen bàsicament restes de menjar i plantes que en descompondre's es transformen en compost (adob orgànic). La fracció orgànica està composta per:
-

Restes de fruita i de verdures
Restes de carn i de peix
Closques d'ou i de fruits secs
Paper de cuina i tovallons bruts
Marro de cafè i restes d'infusions
Rams de flors i restes vegetals (gespa, fullaraca i branques
de petites dimensions)
- Serradures i taps de suro
De la fracció orgànica es fa el compost
Per cada 100 kg de fracció orgànica recollida selectivament i
compostada conjuntament amb residus vegetals s'obtenen
uns 20 kg de compost de qualitat. A Catalunya existeix una
xarxa de plantes de compostatge i de digestió anaeròbica que
reciclen la fracció orgànica. El compost pot resultar beneficiós
per al sòl i el desenvolupament de les plantes. Es considera un
adob orgànic totalment natural. La incorporació de compost
de qualitat en un sòl:
- Aporta matèria orgànica i nutrients
- Fa més solts i porosos els terrenys
- Fa que el sòl retingui més aigua
- Estalvia adobs químics
- Es pot utilitzar en: L'agricultura, la jardineria i la restauració
dels sòls.
Ara, també depèn de tu
Ajudar a transformar la fracció orgànica en compost és molt
senzill. Només cal que a l'hora de llençar els residus orgànics
no els barregis amb la resta, sinó que els dipositis en un cubell
que et regalem, preferentment, en bosses compostables.

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
73
96
00
06
00
88
51

09
12
36
33
15
10
49
01
37
04
01
14
12
01
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
Llar d’infants Petit Montgrí

972
972
972
972
972
972
972

75
75
75
75
76
75
75

19
14
72
92
00
51
92

17
47
72
42
87
44
72

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
75
75
76
72
75
75
75

Ajuntament de
Torroella de Montgrí

