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L’Ajuntament, la Diputació i La
Caixa col·laboren en la recuperació
de la zona cremada al Montgrí

Operaris d’una empresa especialitzada estan treballant en la recuperació del
patrimoni de pedra seca del massís.

L’alcalde escriu:

I també:

«Cal extremar les
mesures
destinades a
preservar i posar
en valor el nostre
medi natural.»

>El conseller Huguet

elogia el nostre
model turístic

>Reinvidiquem la
figura del pintor
Francesc Gimeno

Ajuntament de
Torroella de Montgrí
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Editorial
Ara fa poc més de 4 mesos un nou
equip de govern agafava el comandament de l'Ajuntament amb molta
il·lusió i ganes de treballar. Tot
aquest temps ens ha servit per analitzar la situació real del consistori i
començar a definir les prioritats i
projectes que regiran aquesta legislatura.
Els acords de govern subscrits entre
els grups d'UPM, ERC i LEI configuren un govern ampli, plural i preparat per treballar de valent pels ciutadans i ciutadanes de Torroella i
l'Estartit. En el primer mes de legislatura vam poder definir un cartipàs
ampli i ben estructurat, que s'adapta
a les necessitats reals de la nostra
institució i dóna una eficient resposta a les exigències cada cop més
grans d'una administració local amb
vocació de millora constant. Tot plegat ho volem fer amb la màxima
proximitat a tota la població perquè
entenem que aquesta és l’única via
possible per copsar la realitat d'un
municipi que volem convertir en un
referent de qualitat en la prestació
de serveis.
A part dels grans projectes que ens
ajudaran a fer un salt qualitatiu
quant als serveis al ciutadà, també
estem cuidant el dia a dia. Els regidors i regidores del govern municipal estan a peu de carrer, preocupant-se per les necessitats i problemes de la gent i intentant posar-hi
solució. És així com entenem
l'Ajuntament i és així com pretenem
treballar aquests quatre anys.
Ell full de ruta ja està marcat i tenim
projectes que ens il·lusionen i que
esperem que ben aviat puguin ser
una realitat: creació del Parc Natural
Medes-Montgrí-aiguamolls del Baix
Ter; desmuntatge del passeig de la
Pletera per recuperar la zona d'aiguamolls; pavelló firal polivalent;
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recuperar els valors naturals i paisatgístics, però també per intervenir en
d'altres aspectes com són la restauració d'elements de cabanes i murs
de pedra seca, adequació de pastures, senyalització de camins i espais
d'interès, i recuperació de la zona
agrícola. El ritme que porten els treballs i els primers resultats obtinguts
ens fa ser molt optimistes, ja que la
transformació del paisatge és més
que evident.
Joan Margall i Sastre
Alcalde

«Cal que siguem
conscients de la
fragilitat del
nostre medi
natural i
extremem, en
conseqüència,
totes les mesures
destinades a la
seva preservació i
posada en valor. »
piscina municipal; tanatori; consolidació de la zona del Molinet; arranjament de carrers tant a l'Estartit
com a Torroella; remodelació dels
passejos de Montgó i l'Estartit,
només per citar alguns exemples.
El territori, una de les
nostres prioritats
Com veureu en aquest número de
l'IM, recentment hem presentat els
treballs d'un important projecte de
recuperació de la zona cremada de
la muntanya en l'incendi del setembre de 2004, que estem executant
des del passat mes d'abril gràcies al
suport de la Diputació de Girona i al
finançament de l'Obra Social de "La
Caixa". Aquesta col·laboració institucional ens ha permès disposar d'uns
recursos per finançar actuacions per

T O R R O E L L A

2

D E

Nous usos del foc
Tots som conscients de la fragilitat
que actualment té el bosc i, per tant,
volem que la intervenció que fem
serveixi perquè a partir d'ara la nostra muntanya sigui més fàcil de gestionar i més resistent al foc. Tot plegat, però, serà insuficient si això no
va acompanyat d'un increment de la
conscienciació col·lectiva envers la
fragilitat del nostre medi natural. En
aquesta línia de treball, tal com
expliquem a la contraportada d'aquest IM, introduirem canvis progressius en la gestió del foc durant
l'Aplec de Santa Caterina.
Atenent la petició del Cos d'Agents
Rurals i la normativa de prevenció
d'incendis, crearem uns focs comunitaris al voltant de l'ermita a fi i
efecte que progressivament deixem
de fer focs dispersos. Potser moltes
persones pensaran que no té sentit
aquesta mesura i que sempre s'han
fet focs de camp on s'ha volgut perquè no ens trobem en època de risc,
hem de pensar que fer foc no és una
cosa gratuïta i sempre, sigui quina
sigui l'època de l'any, comporta un
perill potencial. Des de l'Ajuntament,
doncs, demanem comprensió per
l'adopció de la mesura i esperem
tenir la màxima col·laboració de les
persones que en aquest dia tan
assenyalat pugen fins a un dels
indrets més estimats de la nostra
geogràfica física i humana.
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Medi Ambient

L’Ajuntament, la Diputació i La Caixa
col·laboren en la recuperació de la
zona cremada al Montgrí
> La zona cremada al Montgrí el setembre de
2004 és objecte de diverses actuacions per
recuperar els seus valors naturals i
paisatgístics. Un dels projectes més importants
s'està realitzant des del mes d’abril en el marc
del conveni firmat entre la Diputació de Girona
i l'Obra Social «La Caixa» per impulsar accions
dirigides a la conservació i millora dels espais
naturals de Girona. El nostre Ajuntament va
rebre una subvenció de prop de 96.000 euros.
Amb l’objectiu de donar a conèixer el projecte i fer un
seguiment in situ de l’evolució dels treballs, representants de l’Ajuntament, la Diputació i La Caixa van visitar dilluns 1 d’octubre la zona objecte d’intervenció.
Algunes de les tasques més destacades que s’hi estan
desenvolupat són les següents:

Un moment de la presentació del projecte . D’esquerra a
dreta, Rafel Garcia, delegat general «La Caixa» a Girona;
l’alcalde Joan Margall i el diputat de Medi Ambient i
Territori de la Diputació de Girona, Josep Maria Rufí.

Restauració de cabanes i murs de pedra seca
Un grup d'experts de la Brigada de La Fatarella estan
recuperant estructures de pedra seca, vestigis de l'ús
agrícola i ramader del massís del Montgrí —barraques,
forns de calç, murs, pous de glaç , etc .

Retirada i acordonament de fusta
S'han tallat els peus d'arbres cremats en les zones de
Mala Terra del Montplà i de l’obaga de la muntanya
d'Ullà. Aquests s'empraran, mitjançant la formació de
cordons, com a «barreres» per evitar els processos erosius. Alguns peus es mantindran drets en forma de
bosquetons per afavorir la recuperació faunística.

Restauració d'una antiga activitat extractiva
L'any 2005 es va fer una primera actuació per recuperar
una cantera situada a peu del camí de l'ermita de Santa
Caterina, però la part baixa resta desestructurada. Es
consolidarà i s'hi plantarà nova vegetació. S'excavarà un
pas d'aigua i es millorarà com a zona de pastura.
Col·locació de rètols informatius
Un espai natural tan concorregut com el Montgrí necessita d'una constat interacció amb els visitants. Els rètols
tenen una vocació pedagògica i expliquen el perquè de
cada una de les actuacions. Volem visitants informats i
fomentar la conscienciació popular del risc d'incendis,
així com fomentar la millora de la circulació tant a peu
com amb vehicle.

Adequació de la zona de pastures i espais oberts
S'han fet tasques de neteja, conservació i creació d'espais oberts per afavorir la fauna i flora característiques
d'aquestes espais, així com per reduir el risc d'incendi.
Aquestes tasques permetran afavorir posteriorment l'ús
de bestiar com a eina de gestió dels espais oberts.

Recuperació de la zona agrícola
Amb l'objectiu de recuperar el paisatge tradicional, evitar l'abandó del medi rural i l'avanç de les superfícies
forestals sense gestionar, s'han elaborat dos documents
de referència: un Pla de gestió de la zona agrícola i un
Estudi de viabilitat econòmica de la recuperació de les
oliveres al Montgrí.

Recuperació de camins
Es recuperaran camins pedestres que permetran una
millor mobilitat dins de l'espai. S’actuarà en camins
públics d'interès on la vegetació ha anat creixent i obstruint el pas de vehicles i vianants.

Moltes d'aquestes actuacions, com la recuperació de
camins, la col·locació de cartells i senyals o l'adequació
d'espais oberts les porta a terme la Fundació Drissa, centre que vetlla per la integració social i laboral de persones disminuïdes psíquiques.
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Turisme

El conseller Huguet visita l’Estartit i posa el nostre municipi com a referent turístic català
> El passat 23 d'agost vam rebre la visita del conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, que va
posar el nostre municipi com un model a seguir en l'àmbit de la dinamització i la qualitat turística. Per al Conseller,
les activitats nàutiques i el submarinisme poden ser una bona manera de donar qualitat a l’oferta turística i intentar
desestacionalitzar-la. Va valorar la nostra experiència com molt positiva i va ressaltar l’aposta que hem fet per la qualitat i per convertir el territori, el patrimoni i la cultura en recursos turístics que permeten destacionalitzar i donar un
valor afegit a la tradicional oferta de sol i platja. Huguet va fer una visita molt completa: va signar en el Llibre d’Honor
de l’Ajuntament, es va reunir amb representants de l’ACTM, va visitar el nou compressor d’aire comprimit del port,
va reunir-se amb responsables de l'Estació Nàutica i es va passejar pels carrers de l’Estartit.
Medalles del Montgrí 2007

Servei de Platges

L'ACA constata l’execel·lent qualitat de
l'aigua de les platges durant l’estiu
> La qualitat de l’aigua a les platges de Torroella i
l’Estartit ha estat «molt bona» durant tot l’estiu, segons
es desprèn dels controls realitzats per l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA) durant aquesta temporada.
Al municipi de Torroella de Montgrí–l’Estartit s’han realitzat analítiques setmanals a 5 punts de control: a cala
Montgó (al centre de la platja); a la platja Gran de
l’Estartit (davant del c. Guillem de Montgrí, al Ter Vell i
als Griells) i al Mas Pinell. Només durant 3 setmanes l’aigua a Cala Montgó va ser catalogada com a «bona».
D’esquerra a dreta, Maria Rosa Salvat, SSS, l’alcalde Joan Margall
i Juli Casino.

Sanitat

Medalles del Montgrí 2007

Moció en defensa del principi d’atenció
sanitària universal

> Com és tradició, el 25 d'agost, coincidint amb el dia
de Sant Genís, es van concendir les medalles del
Montgrí, que en l'edició d'enguany han estat per al Club
Ciclista Montgrí, l'Associació Filatèlica i Numismàtica i
Maria Rosa Salvat Gay, vídua de l'escultor torroellenc
Josep Mundet. L'elecció de les dues entitats s'ha fet en
reconeixement a la seva activitat i a la celebració del seu
25è aniversari. En el cas Salvat, es vol agrair la cessió
que ha fet al municipi de part de l'obra escultòrica del
seu marit i que es pot veure a Casa Pastors.
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> El Ple municipal va aprovar el 9 d’agost una moció
en la qual es requeria al CABE de Palamós, del qual
depenen el CAP de Torroella i l’ambulatori de l’Estartit,
perquè es respecti el principi d’atenció sanitària universal, sense cap discriminació per raó d’empadronament.
La petició es va fer perquè s’ha detectat que durant la
temporada turística s’intentava cobrar el servei mèdic a
totes aquelles persones no empadronades.
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Platges

Urbanisme

Donem el tret de sortida al pla per
millorar els carrers de l’Estartit
L’actuació es farà en tres fases i comporta
una inversió de prop de 2,4 milions d’euros
> El Ple municipal va aprovar el 6 de setembre la licitació de la primera fase del projecte d'urbanització dels
carrers del nucli urbà de l'Estartit, que inclou els carrers
del Port, de la Platja, Ter Vell, l'Escala i Pelayo. Aquesta
obra està pressupostada en 892.833 euros, 300.000
dels quals provindran del Pla Únic d'Obres i Serveis de
Catalunya (PUOSC). La resta es finançarà amb una
aportació de l'Ajuntament i contribucions especials, que
s’han reduït significativament en relació a la proposta
inicial.

Nou servei de guarderia infantil a la platja

En el mateix Ple es va aprovar inicialment el projecte
d’urbanització de la 2a i 3a fase, que milloraran els
carrers Roca Maura, l'Església, pintor Mascort, Eivissa,
Rom i Víctor Concas. El seu pressupost és de 1.477.000
euros i es presentaran a la propera convocatòria del
PUOSC per aconseguir el màxim de subvenció possible
amb l'objectiu de reduir tant l'aportació municipal com
la dels veïns. Amb aquesta important actuació es renovaran les diferents xarxes de serveis (subministrament
elèctric, telèfon, gas i aigua potable), l'enllumenat i la
xarxa de clavegueram. El conjunt de la intervenció
suposarà un embelliment de tots aquests carrers.

> L'Ajuntament ha posat en funcionament aquest estiu
un servei de guarderia infantil a la platja que té com a
objectiu reforçar els serveis adreçats a les famílies que
passen les vacances al municipi. El nou equipament,
que ha tingut una molt bona acollida —l’han utilitzat
més de 500 nens i nenes—, és un dels requisits necessaris per tal d'obtenir la marca de Destinació de Turisme
Familiar que atorga Turisme de Catalunya. Aquest segell
reconeix municipis o zones turístiques catalanes amb
una oferta d'allotjament i restauració adaptada a les
necessitats de les famílies, amb una gran varietat de
propostes d'oci i entreteniment.

Infraestructures

Fires

Giratori a la plaça Empordà
> A finals de setembre van començar les obres de
construcció del nou giratori que se situarà a la cruïlla
del carrer del Roser amb la carretera de Verges. Aquesta
obra té com a objectiu reordenar el trànsit i millorar la
seguretat en aquest punt estratègic de la xarxa viària,
on conflueixen dues vies amb molta càrrega de vehicles.
A això cal afegir l'important trànsit de vianants cap als
centres escolars.
Telecomunicacions

Millores per fer arribar la TDT a l’Estartit

La Fira de Pirates omple l’Estartit

> Properament s’iniciaran els treballs per adequar la
base de telecomunicacions de Rocamaura als serveis de
televisió digital terrestre. D’aquesta manera es posarà fi
a les mancances de cobertura que pateixen els veïns de
l’Estartit. Ara ja es poden veure en digital les emissions
de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (TV3,
C33, 3/24 i 300). El següent pas serà col·locar els equips
per a la resta de canals (La Sexta, Td8, locals, etc.)

> L’Estartit va reviure el cap de setmana del 22 i 23 de
setembre l’època en la qual els pirates actuaven per
aquests rodals de la Costa Brava amb la III Fira de
Pirates i Corsaris, que continua incrementant el realisme
de tots els seus elements i reforçant el seu caràcter
familiar amb noves propostes lúdiques i culturals. La
fira va tornar a omplir de gom a gom el nucli i demostra l’atractiu d’una fira ja plenament consolidada.
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Diada Nacional de Catalunya

A l’esquerra, un moment de la conferència pronunciada per la professora de la UdG Anna Maria Garcia. Al centre, les corals El Recer i
el Cor Anselm Viola cantant Els Segadors. A la dreta, la trobada de puntaires.

Commemoració reivindicativa i lúdica de la Diada Nacional de Catalunya
> El nostre municipi va viure intensament la Diada de l'11 de Setembre amb un atapeït programa que combinava
propostes lúdiques amb d'altres de caire més reinvidicatiu. Entre els actes programats podem destacar la conferència que va pronunciar la professora de la UdG Anna Maria Garcia Rovira, a l'auditori de Can Quintana, sota el títol
«Memòria i història. Un patrimoni col·lectiu». En acabar, les corals El Recer i el Cor Anselm Viola interpretaren el Cant
dels Segadors, al pati de Can Quintana. D'altra banda, a l'Estartit es va desenvolupar la Fira del Vent, des del dia 8 a
l'11, que va incloure el Mercat d'Artesans de la Terra i la Fira Mercat de final de temporada Outlet & Ocasions.
Diumenge dia 9, de 10 a 14 h, es va fer un taller exhibició i volada d'estels a la platja Gran, al costat de la caseta del
servei de salvament marítim. El Recer va oferir el seu dinar de germanor i al matí hi va haver trobada de puntaires.
La celebració va continuar a la tarda vespre amb sardanes, cercavila, ball i havaneres.
Jornades gastronòmiques

Sol·licitud ajuts Llei de dependència
La Llei de dependència s’emmarca dins de les polítiques de
protecció a les persones amb dependències i a les seves
famílies. El seu desplegament defineix que s'aniran aplicant
recursos de forma progressiva durant diversos anys.
Aquest any s'han començat a aplicar a les que es troben en grau III, que són les que necessiten ajuda diverses
vegades al dia o han perdut tota la seva autonomia personal i necessiten d'una tercera persona de forma continuada.
Els ajuts oferts poden ser serveis (teleassistència, serveis d'ajuda a domicili, centre de dia, atenció residencial…), o bé
prestacions econòmiques.

Jornades gastronòmiques «La Poma a la cuina»

Per fer la sol·licitud cal adreçar-se a:
Àrea d'Acció Social i Ciutadania de l'Ajuntament
c/ Teatre, 9 (Galeries «El Centre»)

> Set restaurants de Torroella i l'Estartit ( Mont-pla,
Jocs, Picaso, Robert, Can Dalfó, la Gabiota i Molí del
Mig) han participat del 29 de setembre al 14 d'octubre
en la segona edició de les Jornades Gastronòmiques «La
poma a la cuina», que promouen l'Ajuntament i
l'Estació Nàutica Estartit-Illes Medes, amb l'objectiu de
potenciar el coneixement de la gran varietat de possibilitats culinàries que ofereix aquest producte. La poma és
actualment un dels productes agrícoles més importants
en l'economia local, per la qual cosa les jornades volen
donar-ne una visió molt més àmplia, més enllà del
coneixement típic que tenim com a postres.
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La sol·licitud es tramet a la Generalitat, que envia una persona a domicili per a fer la valoració de la persona dependent.
Si s'ha rebut una valoració positiva de grau III, després caldrà dirigir-se de nou a l'Àrea d'Acció Social de l'Ajuntament.
El termini de presentació de les sol·licituds és fins a
finals de desembre.
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Reinvindiquem la figura del pintor
Francesc Gimeno
El Museu de la Mediterrània va inaugurar dissabte 15
de setembre l'exposició «Francesc Gimeno i els
paisatgistes del Montgrí», un projecte comissariat per la
doctora en Humanitats i crítica d'art Mariona
Seguranyes, que mostra el pas per les terres
empordaneses i gironines d'un dels pintors més
destacats de la pintura catalana de tots els temps.
Paral·lelament a l'exposició es va presentar el catàleg del
projecte, que és el fruit d'un intens treball de recerca
iniciat fa dos anys per Seguranyes arran de la concessió
d'una beca per estudiar el pas del pintor per Torroella
dins les IV Beques de Recerca Joan Torró i Cabratosa.

La presentació va omplir l’auditori de Can Quintana.

La inauguració va comptar amb la presència de Francesc
Fontbona, doctor en Història de l'art i membre de
l'Institut d'Estudis Catalans; Josep Maria Trullen, director
del Museu d'Art de Girona; Josep Maria Rufí, regidor de
Cultura i Joan Margall, alcalde de Torroella de Montgríl'Estartit. Tots ells van coincidir a destacar la rellevància
de l'exposició, una de les produccions més importants
del Museu de la Mediterrània, i el just homenatge que
amb aquesta es feia a un pintor tan valuós com
desconegut en el seu temps.

Modificacions a la zona blava
Us informem que el conveni signat l'any 2006 entre l'Ajuntament i l'entitat concessionària
MIFAS estableix que la zona blava de Torroella tindrà una vigència anual a partir de l’any
2007. Amb aquesta mesura es pretén incrementar la rotació de vehicles i afavorir la mobilitat, especialment a la zona comercial.
Les tarifes s'han disminuït considerablement pel període d'hivern: 15 minuts (0,25 cèntims),
30 minuts (0,50 cèntims) i 1 hora (1 euro).
Als veïns empadronats als carrers afectats per la zona blava i que estiguin al corrent del pagament de l' impost de vehicles al nostre municipi, se'ls subministrarà una targeta que els donarà 1 hora diària gratuïta a la zona blava.
Les persones que estiguin interessades a obtenir la targeta, s'han d'adreçar a l'Ajuntament a
partir del dia 1 de desembre de 2007, al taulell d'informació.
En cas de no poder venir personalment, haureu de facilitar una fotocòpia del DNI i la vostra
autorització signada, a la persona que vingui a recollir-la.
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MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES
Nous usos del foc

Per un aplec de Santa Caterina sense risc
L'Ajuntament i el Departament de Medi Ambient estem treballant intensament, des de fa uns anys, amb l'objectiu de minimitzar el risc que es produeixi un gran incendi forestal al
massís del Montgrí, com el que va cremar el setembre de 2004.
Una part important dels nostres esforços pretenen millorar l'estructura forestal i promoure un canvi en la nostra relació amb el
foc. Si volem ser previsors, cal que extremem el control sobre
totes les situacions de risc i prenguem consciència que tota
foguera al mig de la massa forestal és un perill.

IM NÚM. 128 · OCTUBRE 2007

Diumenge 11 de novembre
Representació de l’obra de teatre
«Vulnerables» de l'Associació de
disminuïts psíquics El Trampolí
Lloc: Cine Petit
Hora: 18 h
Organitza: Àrea de Cultura,
Joventut i Festes.

Així, en virtut d'aquesta filosofia i en compliment de la normativa de prevenció d'incendis, l'Ajuntament es veu obligat a
promoure una reorganització dels focs que es fan durant
l'Aplec de Santa Caterina per evitar la seva dispersió.
Atenent la filosofia de la normativa i la petició expressa del Cos
d'Agents Rurals, crearem uns focs comunitaris al voltant de
l'ermita. Per tal que l'aplicació del decret sigui gradual, aquest
any no es prohibirà terminantment la creació de focs aïllats, però
es vetllarà perquè aquests estiguin situats en indrets clarament
allunyats de la massa forestal.

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

Malgrat que l'Aplec se celebra fora del període d'alt risc d'incendi —15 de juny a 15 de setembre—, la filosofia de la normativa
parteix de la idea que la prevenció no és una qüestió que
cal fer només durant uns mesos concrets, sinó que cal
fer-la vint-i-quatre hores al dia durant tot l'any. Per aquest
motiu, apostem per difondre una nova cultura dels usos del foc.
L'objectiu és fer entendre que el foc no es pot fer de manera gratuïta i que sempre, sigui l'època que sigui, comporta un risc.
Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanem la màxima col·laboració de tos els assistents, a fi i efecte de
minimitzar la dispersió de focs, fomentar la utilització dels
que s'habilitin per a l'ocasió i extremar les mesures de prevenció
en un espai tan fràgil com el de la nostra muntanya.

Detall dels
treballs que està
realitzant la
Brigada
Municipal.

Supressió de barreres arquitectòniques
> Amb l’objectiu de facilitar l’accessibilitat a la zona de serveis
de Santa Caterina, especialment per a les persones grans i amb
mobilitat reduïda, l’Ajuntament està fent un seguit de millores. En concret s’han adequat unes escales i una rampa, que
quedarà perfectament integrada en l’entorn. També s’ha habilitat un lavabo per a persones que vagin amb cadires de rodes.

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

