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L’alcalde escriu:
«El territori és la nostra
gran potencialitat.
És el que ens defineix i
fa diferents. El futur
parc natural
garantirà la seva
màxima protecció.»

I també:
> La Generalitat preveu

que el Parc Natural serà
una realitat el 2008

> 45.000 persones
visiten la 614a Fira
de Sant Andreu

Ajuntament de
Torroella de Montgrí
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Editorial
El nostre municipi té una extensió
aproximada de 66 km2. D'aquesta
superfície, només el 10% està urbanitzada i la resta està protegida.
Concretament, 60% està inclós dins
del Pla d'espais d'interès natural (PEIN)
aprovat pel Parlament de Catalunya.
Aquestes dades permeten il·lustrar
força bé el tipus de territori en què
tenim la sort i el privilegi de viure.
Poques poblacions disposen d'un equilibri entre desenvolupament urbà i
entorn natural tan notable com el nostre. En aquest racó de l'Empordà on
s'estenen els nuclis de Torroella i
l'Estartit es conjuguen una varietat de
paisatges naturals tant diversos com
de gran interès medi ambiental.
Disposem de muntanya, riu, plana,
aiguamolls, closes, platja, illes...
Sobre tot això s'ha escrit molt i molt
bé, millor fins i tot del que pugui fer jo
en aquest escrit. No és aquest el meu
objectiu. Sortosament ja disposem de
nombroses aproximacions literàries i
tècniques als valors simbòlics i naturals
del nostre entorn. Sí vull, però, referirme un cop més a aquesta realitat tan
singular amb motiu de la imminent
declaració d'una bona part del nostre
territori com a parc natural.
Recta final per al parc natural
El passat dimarts 27 de novembre el
Consell Executiu de la Generalitat de
Catalunya va aprovar la memòria per a
sotmetre a consideració del Govern la
tramitació de l'Avantprojecte de llei de
creació del Parc Natural del Montgrí,
les illes Medes i el Baix Ter, que podria
ser una realitat el darrer trimestre de
2008.
Aquesta és una molt bona notícia, i no
per esperada, menys emocionant. De
fet, el novembre de 2005 ja es va presentar als municipis inclosos en la delimitació un avantprojecte amb l'objectiu de recollir suggeriments, però no
ha estat fins el mes passat que se li ha
donat l'impuls definitiu a la tramitació
en forma de llei, que tindrà la declaració del nou parc natural.
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jugat un paper important. Sense entitats cíviques com el Casal del Montgrí,
amb la històrica manifestació de
«Salvem el Ter» i altres moviments que
el van succeir, com el Grup de Defensa
del Ter i gent anònima que ha aportat
el seu gra de sorra, la realitat seria una
altra de ben diferent. Per això, la
declaració de parc natural l’hem d’interpretar, també com un reconeixement a tota aquesta feina que ens ha
precedit i ha permès tenir el tenim.
Joan Margall i Sastre
Alcalde

«El territori és la
nostra gran
potencialitat com a
municipi, és el que
ens defineix i fa
diferents. El nou
parc natural ens ha
d’ajudar a
protegir-lo encara
més»

L'Ajuntament de Torroella sempre ha
defensat, sigui quin sigui el color polític del moment, que era bo i positiu la
creació d'aquesta figura de protecció.
El territori és la nostra gran potencialitat com a municipi, és el que ens defineix i fa diferents. El nou parc ens ha
d'ajudar a protegir-lo encara més, per
poder gaudir de les nostres riqueses
naturals i oferir-lo a la gent que ens
visita. Ha de ser, doncs, el nostre gran
atractiu turístic i, per tant, una font
d'ingressos econòmics.
Reconeixement col·lectiu
És cert que hem arribat aquí gràcies a
molta gent. A polítics locals que des
dels primers ajuntaments democràtics
van defensar un model de poble diferent al que es defensava en aquells
moments. La societat civil també hi ha
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Oposició al centre d’equí nàutic
Com a govern som conscients de la
importància de gestionar amb seny i
delicadesa el nostre territori i paisatge.
Per això, entre d'altres coses, el nou
govern municipal ha decidit oposar-se
a la construcció d'un centre d'alt rendiment d'esquí nàutic que la Federació
Catalana d'Esquí Nàutic planificava a
una zona propera al mas Pinell. No és
un tipus d'instal·lació que encaixi amb
el model de municipi que volem per al
present ni per al futur.
Reclamem un consorci
Per això, també, reclamem la màxima
implicació del nostre municipi en la
gestió del futur parc. Som el municipi
que més territori aporta —4.000 ha
que representen 2/3 parts del total— i
pensem que és just que se'ns tingui en
compte. Amb aquest objectiu, el ple
va aprovar el 13 de desembre demanar a la Generalitat de Catalunya que
creí un Consorci per a la gestió del Parc
Natural, on tots els ajuntaments implicats, i sobretot el nostre, hi tinguem
molt a dir.
Aquest és el nostre compromís amb la
preservació i posada en valor del territori, conscient que som dipositaris
d'un llegat que hem de deixar a les
generacions futures com un element
d'identitat i de recursos.
Per acabar, en nom propi i de
l'Ajuntament vull aprofitar per desitjarvos bones fetes i un feliç any 2008.
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Medi Ambient

Junta rectora
L'avantprojecte també preveu la creació d'una Junta
Rectora com a òrgan director del parc, formada per
representants de les administracions, els ens locals i les
organitzacions i sectors socials, amb la finalitat que la
representació local sigui majoritària. La Junta preveu la
constitució d'un Consell de Cooperació, que és l'òrgan
col·laborador en la gestió del Parc, integrat per entitats
i associacions representatives dels sectors socials.

La Generalitat preveu que el Parc
Natural sigui una realitat el 2008
> El 27 de novembre el Govern de la
Generalitat va aprovar l'admissió a tràmit de
l'Avantprojecte de llei que permetrà la creació
del Parc Natural del Montgrí, les Medes i el
Baix Ter. Amb aquest pas es dóna l'impuls
definitiu per establir el marc legal que faciliti
la planificació, l'ordenació i la gestió conjunta
d'aquests espais d'interès natural i la
incorporació, en la delimitació del futur parc,
d'altres territoris de l'entorn.

A partir d'ara, el Departament redactarà l'Avantprojecte
de llei, que, un cop superat el procés d'informació pública, farà arribar al Govern. Aquest el trametrà al
Parlament perquè iniciï el tràmit corresponent. La previsió és que durant el 2008 es conclogui tot el procés
administratiu previ a la declaració de Parc Natural.

> La proposta de Parc Natural ve precedida d'un procés
iniciat el novembre de 2005 i ha comptat amb la participació dels ajuntaments, organismes i entitats vinculades, així com d'altres administracions, que ha permès
recollir un total de 55 propostes sobre el futur parc.
D'aquesta manera, s'ha redactat un informe que permetrà definir un model i els òrgans de govern i participació
més idonis i eficaços, així com les principals orientacions
i directrius estratègiques de la gestió del parc.

Âmbits inclosos al futur parc
• L'àmbit de Vilanera-LLes Corts i el front litoral de
l'Escala (Alt Empordà) que corresponen a la Punta dels
Cinc Sous - Bol Roig i la Torre Montgó.
• L'espai de la Xarxa Natura 2000 i del PEIN del Massís
del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter.
• L'espai que correspon a l'antic estany de Bellcaire
d'Empordà inclòs a l'Inventari de zones humides de
Catalunya i la connexió amb el Montgrí.
• L’espai de l'Inventari de zones humides de Catalunya
de l'estany de Pals i les closes Boues o antic estany de
Boada.
• L'àmbit dels arrossars de Pals i tot el sistema de
canals de rec que alimenten les Basses d'en Coll.

Amb posterioritat a la seva aprovació, el Departament
de Medi Ambient i Habitatge, amb la col·laboració de
les corporacions locals de la zona i els altres departaments de la Generalitat que tenen competències en
l'àmbit del parc, formularà i tramitarà el Pla especial de
protecció del medi natural i el paisatge del Parc Natural
que, amb caràcter de Pla d'ordenació dels recursos naturals, fixarà els aspectes generals i permanents de l'ordenació del parc natural: zonificació, infraestructures i serveis bàsics, regulació d'usos i activitats, etc.

Aquests espais formen part dels municipis de Torroella
de Montgrí, Pals, Bellcaire d'Empordà, l'Escala, Palausator, Ullà, Fontanilles i Gualta.

Nou mapa del territori
> El nostre municipi disposa d’un nou mapa del territori amb informació actualitzada i una nova imatge per
mostrar tots els recursos, tant mediambientals, com
patrimonials o vies de comunicació d’una manera clara,
moderna i entenedora. El nou mapa ha estat impulsat i
finançat per l’Ajuntament, el Patronat Medes-Montgrí i
el Departament de Medi Ambient i Habitatge.
La novetat més destacada és que l’àmbit territorial
supera l’estrictament muncipial per abastar el que es
preveu seran els límits del futur parc natural. La presentació es va fer el 27 de novembre i va comptar amb la
presència del director dels serveis territorials de Medi
Ambient, Emili Santos, que va lloar el treball realitzat i
el fet que incorpori l’àmbit de referència del futur parc.

El director dels serveis territorials de Medi Ambient, Emili Santos,
i l’alcalde, Joan Margall, observen el nou mapa del territori
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614a Fira de Sant Andreu

A dalt, un moment de l’acte inaugural,
que es va fer dissabte al matí. A la
dreta, el conseller Antoni Castells
conversen amb l’alcalde, Joan Margall, i
la regidora de Promoció Econòmica,
Dolors Bassa, davant de l’estand de
l’Ajuntament. A sota, imatges de la Fira
en el Record, la Fira del Cavall i del Poni,
el passeig de Catalunya ple de visitants,
la Jornada Tècnica de la Poma-Pomatec
2007, que es va fer divendres, i el
Concurs de Gossos d’Atura.

45.000 persones visiten la 614a Fira de Sant Andreu
> Torroella va viure el primer cap de setmana de desembre una de les fires més exitoses i concorregudes dels
darrers anys. Segons els càlculs oficials, l’estimació de
visitants ha estat de 45.000 persones, una xifra sensiblement superior a la passada edició (40.000). Només en el
Concurs de Gossos d'Atura de diumenge al matí hi van
assistir 2.500 persones —1.000 més que l'any passat. El
bon temps hi ha tingut un paper determinant, però
també la consolidació d'un model de fira que combina
propostes ben diverses de tipus comercial, industrial,
agrícola i ramader, sense oblidar l'atapeït programa d'activitats culturals complementàries.
La regidora de Promoció Econòmica, Dolors Bassa, ha
destacat la gran col·laboració i implicació que ha existit
per part del sector comercial local i assegura que es traballarà decididament per fer d'aquesta complicitat l'eix
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central per continuar fent de la fira un veritable aparador
de la vitalitat econòmica, cultural i cívica del municipi i
del Baix Ter. Per a la regidora, «la col·laboració del sector
és fonamental per donar sentit a la feina que es fa des
de l'Ajuntament per organitzar un esdeveniment que s'ha
convertit en un referent per al conjunt de la comarca i tot
Girona.»
La inauguracó oficial va anar a càrrec del torroellenc
Jordi Martinoy, delegat del Govern a Girona. L’acte va
comptar amb una àmplia representació d’autoritats del
món econòmic i d’ajuntaments de la rodalia. A la tarda
vam rebre la visita institucional del conseller d’Economia
i Finances, Antoni Castells, que després de signar al Llibre
d’Honor, va visitar les parades del passeig i la carpa
comercial. Castell va destacar el model de la nostra fira
com un exemple de dinamisme econòmic emprenedor.
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Medi Ambient

Ensenyament

L’equip de govern formalitza la seva
negativa al centre d’esquí nàutic

L’escola Portitxol, de l’Estartit, disposa
aquest curs de dues noves aules

> L'equip de govern va comunicar a finals d’octubre a

> El CEIP Portitxol disposa aquet curs de dues noves
aules que s’han construït per atendre les necessitats
creixents d’alumnat del centre. Les aules són una
ampliació de l’edifici principal i estan situades a la zona
nord. Cadascuna d’elles té uns 52 metres quadrats i
han comportat una inversió de prop de 97.000 euros,
que ha aportat el Departament d’Ensenyament.
Aquests dos nous espais es converteixen en la 3a i 4a
aula del desdoblament del cicle inicial. La previsió de
creixement, però, fa que l’Ajuntament tingui previst
construir un nou edifici al pati que convertirà el centre
en una escola amb dues línies, per donar una resposta
completa a les necessitats de la població.

la Federació Catalana d'Esquí Nàutic la seva negativa al
centre d'esquí nàutic perquè no encaixa en el seu model
de municipi. Tot i que fins ara no s'havia entrat cap projecte a l'Ajuntament on es concretés la proposta tècnica de l'equipament, el govern municipal ha volgut deixar ben clar quin és el seu posicionament per esvair
qualsevol dubte i permetre que les gestions de la
Secretaria General de l'Esport es puguin centrar a buscar un altre emplaçament.
Preservar el territori
Els motius en els quals es basa la decisió són de tipus
territorial i de model de desenvolupament econòmic.
L'espai on es proposa la instal·lació és molt fràgil, per la
qual cosa no es considera oportú permetre-hi una activitat d'alt impacte ambiental que, a més, desplaçaria els
usos agrícoles tradicionals de l'espai.

Esports

Remodelem els vestidors al camp l’Estartit
> La brigada municipal ha remodelat completament
els vestidors del camp de futbol de l’Estartit. Aquesta
actuació es feia del tot necessària atès el deficient estat
en què es trobaven les instal·lacions i la bona imatge
que havíem de donar, sobretot a partir de l’ascencs
aconseguit per l’equip femení a la Superlliga. El material que s’ha utilitzat per fer les obres ha estat aportat
per l’empresa Euromat, patrocinador del primer equip.

Dubtes sobre l'impacte econòmic
Pel que fa a l'activitat pròpia del centre d'esquí, aquesta podria provocar pertorbacions a la fauna per soroll i
atropellaments, i tampoc quedaria justificat el sacrifici
territorial que comportaria amb relació al rendiment
econòmic pràcticament nul que tindria per al conjunt
del municipi. D'altra banda els accessos no són adequats, queda mal comunicat amb Torroella i es podrien
generar conflictes amb els pagesos.

Via pública

L’Estat preveu iniciar la remodelació del
passeig marítim de l’Estartit el 2008

Via pública

Campanya per foragitar els estornells

> Els pressupostos de l’Estat preveuen una partida de
200.000 euros per començar la remodelació del passeig
marítim de l’Estartit. Inicialment, el Ministeri de Medi
Ambient, que és de qui depèn l’obra, no tenia previst
destinar-hi cap quantitat, però, finalment, una reunió
entre els responsables municipals i els de Costes van fer
canviar la previsió. La idea és que a primers d’any es posi
el projecte a exposició pública i es liciti l’obra perquè
comenci passada la temporada turística. Posteriorment,
la inversió s’anirà fent a mesura que avancin els treballs,
pressupostats en 6,5 milions d’euros.

> L'Ajuntament ha posat en marxa un dispositiu acústic que té per objectiu foragitar la important població
d'estornells que durant aquesta època de l'any (novembre-febrer) es concentren a diferents punts del centre
de la vila. Els espais més afectats són les palmeres de la
plaça Quintana i Combis, la placeta interior de la
Biblioteca i la plaça dels Dolors. La problemàtica s'acusa, sobretot, a la nit, quan el grup fa torns per dormir
i es comuniquen entre si, fent un gran escàndol que
dura fins que surt el sol. A tot això cal afegir la problemàtica dels excrements.

El projecte comportarà l’enderroc de l’actual estructura
del passeig des de l´espigó a la caseta dels socorristes.
El nou es construirà sobre una passera al damunt de la
sorra i s´aguantarà per pilotatges que s´ancoraran a
una profunditat d´entre 13 i 18 m. L´aparcament tindrà 377 places i es faran dunes artificials a l´entorn. La
platja tindrà un major desnivell entre la sorra i l´aigua,
per evitar l’entrada d´aigua dels temporals.

Les accions de control es basen en la instal·lació d'uns
emissors acústics digitals mitjançant els quals es reprodueix els crits d'alarma de l’espècie, així com altres sons
d'aus depredadores. Els sons es reproduixen 3 o 4 dies
a la setmana i de forma aleatòria per evitar que les aus
s’hi habituïn.
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Oficina de Català de Torroella de Montgrí

A l’esquerra, una de les classes de català que s’imparteixen a l’Estartit. A la dreta, un grup de persones davant de l’estand de l’Oficina
de Català de Torroella a la Fira de Sant Andreu.

El gener s’iniciarà una nova edició de la campanya «Voluntariat per la Llengua»
> A mitjan gener començarà una nova edició de la campanya «Voluntariat per la llengua» promoguda pel
Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), a través de l’Oficina de Català (OC) de Torroella. Es preveu
que en aquesta nova etapa hi participin al voltant de 15
parelles. L’OC va fer promoció de la iniciativa durant la
fira
amb un espai propi dins de l’estand de
l’Ajuntament i només en dos dies, s’hi van inscriure 7
parelles. L’objectiu del programa és facilitar a totes les
persones que tenen coneixements bàsics de català i
volen parlar-lo que el puguin practicar en un context real
i relaxat. La proposta consisteix en què les parelles es trobin 1 hora setmanal durant 10 setmanes, i conversin
perquè la persona que el vol parlar perdi la vergonya i
agafi fluïdesa.

bre i febrer, una xifra que constata l’interès d’una bona
part de la població per conèixer la nostra llengua. Des
de l'oficina s'ha observat un interès creixent per part de
la població nouvinguda, i això fa pensar que de cara al
proper trimestre de febrer/maig s'hauran d'oferir més
cursos bàsics, preferentment destinats als nouvinguts,
amb l'objectiu d'afavorir la seva integració.
Cursos inclosos dins del Pla d'acolliment
Curs
Alumnes
Basic 1
30
(curs ple)
Basic 2
25
(curs ple)
Cursos ordinaris
Intermedi 3
Elemental 1
Suficiència 3
Grup de conversa
Bàsic 1

Gran assistència als cursos de català
D’altra banda, un total de 152 persones assisteixen als
cursos de català organitzats des de l’OC entre novemParticipació ciutadana

17
15
25
10
30

(curs ple)
(curs ple)

Via pública

El Ple aprova el Pla director de
participació ciutadana
> El Pla director de participació ciutadana és el resultat
d'un procés d'anàlisi, debat i reflexió compartida que
l'Ajuntament ha dinamitzat durant els darrers mesos
amb el suport de la consultoria sociopolítica Neòpolis,
on es planifica la política participativa municipal que
vol implantar l'Ajuntament per apropar la gestió municipal a la ciutadania.
El document, que es va aprovar el mes de novembre,
assenyala línies estratègiques, criteris i propostes d'actuació que permetran un procés de millora i desenvolupament de la participació ciutadana.
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Nou giratori a l’Estartit. L’Ajuntament ha volgut
millorar la seguretat i reordenar el trànsit a la cruïlla de
l’avinguda de Grècia amb la de Roma, a l’Estartit, per
mitjà d’un giratori, la construcció del qual ha anat a
càrrec de la brigada municipal.
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Les VI Beques Joan Torro i
Cabratosa ja tenen guanyadors
El 13 de desembre es van donar a conèixer els treballs
guanyadors de les beques d'investigació Joan Torró i
Cabratosa, que organitzen el Museu de la Mediterrània
i el Patronat del Montgrí i l'arxipèlag de les illes Medes.
Els guanyadors en les seves dues modalitats —Ciències
Naturals i Ciències socials— han estat:
Ciències naturals
«Avaluació de l'estat de conservació i propostes
de gestió de la flora singular del massís del
Montgrí i la plana del Baix Ter» dels botànics Joan
Fonti Miquel Jover, investigadors i professors de la UdG
i Sandra Saura, investigadora del Centre de Recerca
Ecològica i Aplicacions Forestals. El jurat ha destacat
que la proposta, de totes les presentades, constitueix el
treball amb més alt grau de rendibilitat i aplicabilitat,
concretament en la gestió d'espais protegits, i aportarà
una eina clau per a la conservació de la biodiversitat. Els
investigadors han inventariat fins a 20 espècies
diferents de molses i plantes amb flor que pràcticament
només es troben al Montgrí i al Baix Ter.

D'esquerra a dreta: Moisès Elfa; Sandra Roura; Joan Margall
(alcalde); Miquel Jover; Toni Roviras, director del Museu de la
Mediterrània i Josep Maria Rufí (regidor de Cultura).

cabdal per al municipi. Es tracta d'un projecte amb un
interès social de rerefons inqüestionable, on l'autor ha
presentat uns objectius molt clars i una metodologia
implacable. Les conclusions del projecte aportaran una
potentíssima eina per a futurs investigadors i es podran
aplicar a l'hora d'elaborar mapes i estudis del territori.
A l'acte de presentació hi han assistit l'alcalde, Joan
Margall, i el regidor de Cultura, Josep Maria Rufí, que
han destacat la rellevància de les beques com una font
de recerca al servei de la preservació i posada en valor
del futur parc natural. Aquesta declaració, segons ells,
pot ser un incentiu més per als futurs investigadors.
D'altra banda, el parc necessita de la recerca científica
que es pot promoure des de l'àmbit acadèmic i, com en
el cas de les beques, des de l'àmbit municipal.

Ciències socials
«Recollida i estudi de la toponímia antiga i actual
del terme municipal de Torroella de Montgrí», de
Moisès Selfa, doctor en Filologia Catalana i professor de
secundària. El jurat considera que el desenvolupament
de la investigació proposada tindrà una importància

EXPOSICIONS TEMPORALS

CURS DEL TRIMESTRE

ACTIVITATS

Espai 1
«Francesc Gimeno i els paisatgistes
del Montgrí», fins al 28/01/08
«Les aromes de la Mediterrània»
de l'1/03 al 7/07/08

Cançons de la Mediterrània
amb Ramon Manent

Observatori de la Mediterrània
«Els balcans, una confrontació
latent», a càrrec de Boban Minic,
exdirector de Ràdio Sarajevo.
Divendres 25/01/08, a les 20 h.

Espai 2
«He mirat el mar» de Marta Duran
fins al 6 de gener
III Cicle Mar Art
«Més enllà de la Mediterrània», de
Kiku Auquer, del 16/02 al 14/04/08
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Un recorregut per la Mediterrània
a través de la cançó tradicional i la
polifonia popular. Aprendrem un
repertori per a ser cantat, seguint
un procediment lúdic i rigorós.
Durada de les sessions: 1,30 h.
Preu: 25 euros.
Horari: cada dilluns, del 28/01 al
10/03/08, a les 20,30 h.
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«Més enllà de la Mediterrània»
de Kiku Auquer. III Cicle Mar Art.
Inauguració: 16/02/08, a les 19 h.
Conferència «La Guerra del
Francès al Baix Ter», de Jordi
Bohigas. 22/02/08, a les 20 h.

M O N T G R Í - L ’ E S T A R T I T

MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES

IM NÚM. 129 · DESEMBRE 2007

Millorem l’ús i la gestió de la deixalleria

La deixalleria funciona des del maig del 1999 i fins al 2006 el
nombre d'usuaris s'ha duplicat i el nombre de residus aportats
s'ha quadruplicat. La quantitat total de residus recuperats entre
juny de 1999 i març de 2000 va ser de 900 tones; mentre que
l'any 2006 va ser de 1.850 tones. Del total de residus aportats
entre el juny del 1999 i el març del 2000, un 58% va ser recuperat, és a dir, va ser valoritzat, mentre que un 42% van anar a
dipòsit controlat. El 2006, tot i haver quadruplicat el tonatge de
residus entrats respecte al 1999, només un 51% va ser recuperat, mentre que un 49% van anar a dipòsit controlat.
Increment d’usuaris
L'increment en el nombre d'usuaris i de residus aportats ha provocat que en molts casos s'hagi vist desbordada. A aquest fet cal
afegir-hi les despeses de la gestió de residus que són potencialment valoritzables i que han d'acabar dipositats en un abocador
com a resultat d'una mala separació d’aquests.
Millorar el control d’accés
Entre d'altres aspectes, la nova ordenança estableix la necessitat
de millorar-ne el control d'accés per tal de garantir un correcte
ús per part de tots els usuaris. Des del mes de novembre, el personal del servei supervisarà tots els residus que s'hi aporten i
reforçaran el seu paper informatiu per tal que cap residu s'aboqui allà on no toca.
Evitar abocaments massius
Amb això es volen eradicar els abocaments massius que alguns
usuaris, preferentment empreses o indústries, realitzaven sense
prou rigorositat. Això feia que un percentatge important de residus no es poguessin reciclar i anessin a l'abocador de rebuig,
amb el sobrecost que això comporta per a l’Ajuntament.
Límits per a les empreses
D'altra banda, l'ordenança establirà uns límits per a les empreses
i indústries que vulguin utilitzar el servei. Cal tenir en compte
que segons la Llei 6/1993 de residus de Catalunya, les deixalleries estan pensades per rebre residus municipals d'origen domèstic, comercial, d'oficines i serveis. Això exclou, en principi, les
indústries, que no serien usuàries de les deixalleries i que han de
tractar els seus residus a través de gestors privats autoritzats per
l'Agència de Residus de Catalunya. Aquesta exclusió es deu principalment al volum elevat de residus que generen i al fet que
molts dels seus residus són de tipus especial.
Servei gratuït per a particulars
La prestació del servei de deixalleria es realitzarà de forma gratuïta per als usuaris particulars i per als titulars d'activitats econòmiques sempre que no se superin uns límits màxims permesos d'aportacions de materials que siguin assimilables als municipals. Superats aquests límits, en alguns casos, es podran entrar
els materials previ pagament del preu públic corresponent.

Presentació del darrer
número de la revista
«Gavarres»
Dissabte, 26 de gener
Hora: 19 h
Lloc: Auditori de Can Quintana

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

Amb la col·laboració de:
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Ajuntament de
Torroella de Montgrí

Dipòsit legal GI-112-1985

L'Ajuntament ha elaborat una nova ordenança per regular l'ús
ne el funi la gestió de la deixalleria amb l’objectiu de millorar-n
cionament i la gestió dels residus aportats, i donar resposta a
l’increment del nombre d’usuaris i dels residus aportats.

