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L'Ajuntament vol utilitzar aigua de la
depuradora durant tot l’any per
regar jardins i netejar la via pública

L’alcalde escriu:
«Quan reivindiquem
l'aigua de Ter,
estem reivindicant,
també, el nostre
paisatge i, en
conseqüència, la
nostra identitat.»

I també:
> Oposició ferma al

centre de tecnificació
d’esquí nàutic

> L’Estartit s’agermanarà
amb el municipi sard
de Porto Torres

Ajuntament de
Torroella de Montgrí
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Editorial
És gairebé obligat, atesa la gravetat de la
situació, que dediqui aquesta editorial a
reflexionar sobre la sequera, la gestió de
l'aigua i sobre les mesures que hem
adoptat des de l'Ajuntament per ajudar a
minimitzar els seus efectes. Com molt bé
sabeu, ens trobem en un dels períodes
més secs dels darrers 50 anys, cosa que
ha fet baixar el nivell de les reserves dels
pantans a nivells mínims històrics.
Sortosament les pluges de les darreres
setmanes han atenuat una xic la situació,
però de no haver estat així, a hores d'ara
hi hauria molts municipis de Catalunya
on ja s'estarien realitzant talls puntuals
en el subministrament d'aigua potable.
El passat 29 de febrer vaig dictar un ban
municipal sobre els usos de l'aigua després que tant la conca del Ter com la del
Llobregat entressin en fase d'excepcionalitat 2 per dèficit de volum embassat.
Aquesta mesura es va dictar per donar
compliment al Decret 84/2007, de 3 d'abril, de la Generalitat, que adopta mesures excepcionals d'estalvi d'aigua. En el
ban es dictaven un seguit de prohibicions i recomanacions per tal de contribuir a moderar els consums i, per tant, a
fomentar l'estalvi d'aigua.
Reinvindicació històrica
Al marge d'aquesta situació, cal dir que
el nostre Ajuntament ha estat molt sensible amb aquest tema. Ens trobem en
un territori amb un règim de pluges molt
desigual i, sovint, patim estius molt
adversos, que motiven, fins i tot, protestes ben justificades de la nostra pagesia.
Per aquest motiu, com a administració
pública propera al ciutadà i al territori
hem volgut recollir aquest preocupació
generalitzada i, al marge de portar a
terme accions concretes per fomentar el
consum responsable, ens hem afegit a
les reivindicacions històriques del territori. D'aquí la nostra adhesió a la
Plataforma pel Ter, entitat promoguda
des de diferents col·lectius de regants, a
la qual s'han afegit entitats de tota
mena. L'amplitud i heterogeneïtat dels
seus membres demostra el consens en
aquesta reivindicació, que té com a base
la defensa d'un riu que ha estat maltractat des que l'any 1959 es va decidir
transvasar aigua cap a Barcelona. Això
ens ha passat factura, perquè a banda
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mar el que és just. La Plataforma del Ter
està fent bé la seva feina i està tenint un
ressò notable als mitjans de comunicació. És bo que es creï debat no només a
les nostres terres, sinó arreu de
Catalunya. Cal creure's i aplicar, d'una
vegada per totes, aquesta nova cultura
de l'aigua que una marea de ciutadans
de les terres de l'Ebre reclamava. Pel riu
Ter ha de baixar aigua, ras i curt. No pot
ser que per abastir Barcelona aquí ens
quedem eixuts.
Joan Margall i Sastre
Alcalde

«Hem de pensar

que quan
reivindiquem
l'aigua, estem
reivindicant,
també, el nostre
paisatge i, en
conseqüència, la
nostra identitat.»
de disposar de menys aigua per al consum de boca i el regadiu, en moltes ocasions no s'ha respectat el cabal ecològic,
amb el consegüent impacte mediambiental que això comporta.
Diumenge 2 de març vaig assistir, juntament amb companys i companyes de
l'Ajuntament, a la manifestació que van
organitzar els Regants del Ter, Unió de
Pagesos i JARC al pont de Torroella.
Reclamàvem el que és just: poder tenir
aigua per regar i que el cabal que baixi
pel riu Ter sigui digne. Segurament hem
trigat massa tots plegats a començar
aquesta reivindicació i ha vingut motivada per la falta d'aigua a causa de l'extraordinària sequera dels dos últims
anys. Suposo que no hi ha res a fer i
sempre hem anat d'aquesta manera:
només reaccionem quan pinten bastos.
Malgrat tot, és bo que d'una vegada per
totes unifiquem la veu de tots per recla-
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Mesures municipals
A banda d'aquesta adhesió i reivindicació històrica, des de l'Ajuntament estem
treballant per ser els primers a donar
exemple amb el que representa un ús
responsable. En aquest butlletí us informem de dues mesures concretes. D'una
banda, hem enllestit la instal·lació d'un
sistema de reg intel·ligent a les zones
verdes, que detecta el grau d'humitat i
només s'engega quan és necessari.
D'altra banda, hem demanat al Consorci
de la Costa Brava, ens que gestiona la
depuradora, que ens permeti disposar
de manera permanent d'aigua regenerada per poder regar les zones verdes que
tenen reg automàtic i per netejar la via
pública. De moment, des del mes d'abril
ja ho estem fent així. Ara estem treballant perquè la mesura es porti a terme
encara que no patim sequera.
Que l'aigua és un bé escàs, tots ho
sabem. Cal, però, un compromís generalitzat per part de tothom, particulars,
empreses, institucions, pagesos, perquè
en fem un ús responsable, coherent amb
les nostres necessitats, per tal que
puguem fer realitat això que tant es
parla de la nova cultura de l'aigua. Hem
de pensar que la sequera no és només
un problema dels regants o pagesos.
Tots plegats ho podem patir, sigui des
d'un punt de vista ecològic, com econòmic. Us imagineu el nostre entorn sense
fruiters, camps de cereals o sense les
magnífiques postals que ens regalen els
arrossaires de Pals? Hem de pensar que
quan reivindiquem l'aigua, estem reivindicant, també, el nostre paisatge i, en
conseqüència, la nostra identitat.
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La gestió de l’aigua

L'Ajuntament vol utilitzar aigua de la
depuradora durant tot l’any per
regar jardins i netejar la via pública
L'Ajuntament ha demanat al Consorci de la
Costa Brava poder disposar d'una connexió
permanent a l'aigua regenerada a la
depuradora per tal de poder-la utilitzar per al
reg de zones verdes i per a la neteja viària
durant tot l'any i no només en èpoques de
sequera.
> La proposta té com a objectiu minimitzar el consum
d'aigua de la xarxa d'abastament municipal, que està
tractada a la potabilitzadora, per a uns usos que poden
ser perfectament compatibles amb l'aigua de la depuradora. D'aquesta manera es garantirien més recursos
hídrics per a la població, ja que no es consumiria tanta
aigua de boca, i aquesta mesura també tindria una
reducció notable de la despesa econòmica municipal
que comporta utilitzar aigua potable per al reg i la
neteja viària.

de fàcil accés per als vehicles municipals. També es pot
carregar aigua directament a la depuradora.
Agraïment als regants
L'Ajuntament vol agrair la sensibilitat i la col·laboració
que ha rebut per part dels regants, als quals està
donant tot el seu suport en favor de les seves reivindicacions. En aquest sentit, està fent i farà totes les gestions
que estiguin al seu abast per tal que es garanteixi el reg
que permeti dels seus conreus. A banda del greu impacte econòmic que la manca d'aigua podria comportar,
l'Ajuntament vol recordar la funció paisatgística que
desenvolupa l'activitat dels regants al Baix Ter, on el
territori és un dels recursos patrimonials més importants
i fonamental per a l'activitat turística.

De moment, per tal d'afrontar la situació de sequera,
l’Ajuntament ha aconseguit l'autorització de la Col·lectivitat de Regants del Mas Duran per poder utilitzar
aigua del seu canal de regadiu, que actualment es proveeix, de la depuradora. Aquesta connexió està en servei des de primers d’abril a la zona del safareig, un lloc

Reg intel·ligent a tots els jardins públics
> L’Ajuntament ha implementat un sistema de reg
automàtic intel·ligent als giratoris i zones enjardinades
per optimitzar el consum d’aigua. El dispositiu està
dotat d’un sensor que mesura al grau d’humitat de la
terra i de l’ambient, i activa el reg només quan és necessari. Així evitem gastar aigua quan ha plogut. D’altra
banda, en cas de tramuntana o fort vent, es deixa de
regar per evitar que l’aigua pugui caure a la via pública,
amb el risc que això comporta per a la circulació.

Adhesió a la Plataforma del Ter
> El nostre Ajuntament s’ha adherit a la Plataforma del
Ter, un grup de treball interdisciplinar creat el mes de
gener a partir de la iniciativa de les comunitats de
regants, a la qual s’han agefit nombrosos col·lectius i
municipis que estan preocupats per l'estat ecològic del
riu i per l'impacte socioeconòmic del transvasament
injust i excessiu que pateix cap a Barcelona. Entre d’altres coses, es vol lluitar pel retorn dels recursos hídrics i
per la recuperació del bon estat ecològic del riu.
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Des del col·lectiu es recorda que el cabal del Ter està
sota mínims. De fet, el riu va estar per sota del mínim
que marca el pla de cabals de manteniment de la
Generalitat 229 dies de tot l'any passat, o sigui, durant
un 64 % del 2007. La comissió de desembassament del
Ter de l'ACA va acordar el 9 de gener passat tallar el
cabal destinat als regants. Com a municipi estretament
vinculat al Ter, ens sentim plenament solidaritzats amb
aquesta reivindicació.

D E

3

M O N T G R Í - L ’ E S T A R T I T

Medi Ambient

Servei de control de la fauna urbana

Oposició ferma al centre de
tecnificació d’esquí nàutic

Campanya per reduir el nombre de
gavians al nucli urbà de l’Estartit

> L'equip de govern del nostre Ajuntament considera
un error estratègic i un risc per al desenvolupament sostenible del Baix Ter, la instal·lació del centre de tecnificació que promou la Federació Catalana d'Esquí Nàutic
a Pals, a tocar els límits del futur parc natural. Atesa la
transcendència que pot tenir la seva construcció en un
entorn tan fràgil, i partint sempre del respecte a l'autonomia municipal, sosté que no es pot obviar l'impacte
de l'activitat per al conjunt del territori, un dels principals recursos de desenvolupament econòmic pel que fa
a les activitats turístiques i agrícoles.

> La darrera setmana d’abril es va iniciar una campanya per punxar ous de gavians a determinats indrets
públics i privats del nucli urbà de l’Estartit. Amb aquesta mesura, que s’allargarà fins a mitjan juny, es vol evitar el naixement dels polls i atenuar l’impacte que ocasionen aquestes aus —brutícia, soroll—. Per reforçar la
campanya, es va repartir un díptic informatiu entre tots
els veïns en el qual també es demanava la seva col·laboració. A banda de punxar els ous, actuació que porten a
terme tècnics d’una empresa especialitzada, es demanava als veïns que retiressin els objectes que deixen els
gavians per fer els nius. Cal saber que la simple retirada
d’ous és una mesura poc pràctica, perquè els gavians
tornen a pondre. En canvi, el fet de punxar-los els inutilitza i fa que les aus continuïn covant fins que passa la
temporada de posta.

En una nota feta pública quan es va tenir coneixement
del projecte, que el mes d’octubre havia estat rebutjat
d’emplaçar al nostre terme, l’equip de govern demana
que no es caigui en localismes i es tingui una visió globlal del territori. Es recorda que «els arguments en què
fonamentem la nostra postura continuen essent els
mateixos que en el seu moment vam donar per oposarnos-hi. Entenem que la situació continua essent la
mateixa, només que en aquest cas l’activitat es proposa a poca distància de la inicial. Els límits del futur parc
natural no s’han d’interpretar com una línia a partir de
la qual tot s’hi val. És ben lògic que existeixi una franja
de transició on els usos permesos també siguin coherents amb la fragilitat de tot aquest territori.»
Projecte Life Emyster

Nou alliberament de tortugues
> Escolars de Torroella, l’Estartit i Pals van participar
dimarts 29 d’abril en el segon alliberament de tortugues que es porta a terme al Mas Pinell. Aquesta és una
de les actuacions centrals del projecte Life Emyster, que
té com a objectiu la recuperació de l’hàbitat d’amfibis
i la tortuga d’estany (Emys orbicularis) als aiguamolls
del Baix Ter. L’alliberament es va realitzar en una bassa
especialment condicionada per a aquesta actuació.
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Urbanisme

Fem compatible la construcció amb
la qualitat de vida de la població
>Des de l'Àrea d'Urbanisme s'han posat al dia diverses
ordenances reguladores de la construcció per evitar la
discrecionalitat i subjectivitat que es produïa en determinats casos. Es pretén, així, garantir la compatibilitat
entre l'activitat productiva i el dret que té la ciutadania
a gaudir de la via pública i del descans, per guanyar en
qualitat de vida. Aquest propòsit s'ha concretat en l'elaboració de dos nous reglaments, un per regular el desenvolupament d'obres al sector de la construcció
durant el període estival i un altre per regular la concessió de llicències d'instal·lació de grues. Així mateix, s'ha
revisat l'ordenança d'ocupació de la via pública.
La voluntat de l'Ajuntament no és, en cap cas, limitadora de l'activitat. Al contrari, únicament es pretén disposar d'un marc jurídic que tracti amb equitat i proporcionalitat el seu desenvolupament, per evitar que es
puguin generar greuges comparatius i molèsties injustificades. Hem de ser conscients de la component turística del nostre municipi i del model de qualitat i
excel·lència en el qual estem invertint tants recursos. Per
això, el treball ha de ser vist globalment i cal ser molt
curosos en tot allò que incideix en les persones.
L'Ajuntament, a més, pretén incentivar la bones pràctiques, per això ha previst una reducció de fins al 15 %
en la taxa d'ocupació de la via pública si es compleixen
determinades condicions. Preferim deixar de recaptar
aquest diferencial, si la població en surt beneficiada.
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Comerç

Cultura

I Mercat d’Andròmines
L’Àrea de Promoció Econòmica i Comerç ha organitzat
per dissabte 21 de juny, al matí, un mercat de compra,
venda i intercanvi d'objectes de tota mena. Aquesta és
la primera ocasió que es programa una activitat d’aquest tipus, que s’ha batejat amb el nom de Mercat
d'Andròmines.
És una iniciativa oberta a tothom que estigui interressat
a vendre o intercanviar coses que estiguin en bon estat
i ja no utilitzi (objectes de decoració, eines, llibres,
mobles, joguines, música, etc.).

Torroella acull la cloenda de la
campanya La Sardana a l’Escola

Funcionament:
Trobada: a les 9 h / Assignació del lloc per ordre d'arribada. Lloc: nucli antic de Torroella.
L'horari d'obertura serà de les 10 h a les 14 h.
El preu de cada article el determinarà cadascú segons el
seu propi criteri.
Inscripcions: del 12 de maig al 6 de juny.
Lloc: Àrea de Promoció Econòmica i Comerç (Can
Quintana C/ d'Ullà, 31) de 9 h a 14 h. Tel. 972 75 51 81

> Els Jardins John Lennon van ser l’escenari de la multitudinària cloenda de la campanya educativa La Sardana
a l'Escola, que pretén fomentar el coneixement d’aquesta dansa entre la mainada. La jornada es va centrar en
l'audició i ballada de sardanes on 2.277 alumnes, de 30
escoles gironines, van demostrar les habilitats apreses
durant el curs. L’acte va ser possible gràcies a la implicació del nostre Ajuntament, que va mostrar, des d’un primer moment, un gran interès per acollir la trobada.

Cultura

Turisme

Renovem l’agenda cultural per fer-la
més atractiva i funcional
> L'Ajuntament ha redissenyat totalment l'Agenda d'Activitats que es
distribueix
entre
la
població per donar a
conèixer l'ampli ventall
d'activitats culturals, de
lleure i esportives que se
celebren al municipi.
Foto dels responsables dels establiments certificats que van
recollir el diploma acreditatiu al Consell Municipal de l’Estartit.

La nova publicació tindrà
una periodicitat mensual
i un tiratge de 2.000
El primer número de la nova
exemplars que es distri- agenda va ser el del mes d’abril.
buiran en equipaments
de proximitat i punts estratègics, per mitjà d'uns dispensadors dissenyats a mida. També s'enviarà per mailing i
es podrà descarregar de les
webs municipals
www.torroella.org i www. visitestartit.org.

Lliurament oficial del prestigiós distintiu
Destinació de Turisme Familiar
> El director general de Turisme, Joan Carles Vilalta,
acompanyat del director de Turisme de Catalunya,
Ignasi de Delàs, va entregar personalment divendres 25
d’abril el distintiu de Destinació de Turisme Familiar que
han aconseguit recentment el nostre Ajuntament i
diversos establiments. Aquesta marca d’especialització
ha estat creada per Turisme de Catalunya amb l'objectiu
de reconèixer els municipis que ofereixen els recursos i
serveis de qualitat orientats especialment a les famílies.
El 33 % de l’oferta turística local ha aconseguit la certificació, més del doble del mínim exigit el primer any.

Aquesta nova publicació ha estat el resultat d'un important treball en el qual han intervingut diferents àrees
municipals i té com a objectiu fer més propera i atractiva a l'usuari la informació sobre les activitats que es desenvolupen a Torroella i l'Estartit.
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Activitats

Hisenda municipal

Es mantenen els horaris de
tancament d’activitats recreatives

La Diputació gestionarà el cobrament
d’expedients sancionadors

> L'Ajuntament no ampliarà els horaris màxims de tancament de les activitats recreatives de restauració i
musicals, refusant, així, la possibilitat que establia la llei
per a determinats casos. La decisió s'ha pres partint dels
informes dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local amb
relació a la conflictivitat que determinats establiments
recreatius originen periòdicament. Els horaris es mantindran d'acord amb l'actual normativa.

> L’Ajuntament ha delegat a la Diputació de Girona la
gestió del cobrament dels expedients sancionadors
municipals (multes, sancions zones blaves, expedients
urbanístics, etc.). Aquesta tasca es realitzarà a través de
l’organisme autònom Xaloc, que ha estat creat recentment amb l’objectiu de prestar servei en matèria de
gestió tributària als ajuntaments de les comarques gironines que ho desitgin. Amb aquesta mesura, el nostre
Ajuntament pretén ser més eficient encarregant la gestió a un organisme que disposa de més mitjans.

- Establiments d'activitats musicals:
a) Bar musical: 2.30 hores
b) Discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle: 5.00 hores
c) Cafè teatre i cafè concert: 3.30 hores
Els establiments especificats als apartats a) i c) podran
perllongar l'horari de tancament per un període de 30
minuts la nit del divendres a la matinada del dissabte,
la nit del dissabte a la matinada de diumenge i la nit de
la vigília dels festius a la matinada dels festius.
- Establiment d'activitats de restauració
a)Restaurant, bar i restaurant-bar: 2.30 hores

Noves tecnologies

Millores en la cobertura de la xarxa
WIFI municipal

L'Ajuntament vol conciliar els drets i els interessos del
sector, amb el dret al descans de la ciutadania i serà
molt estricte en el compliment dels horaris. La decisió
s’ha comunicat per carta als responsables dels establiments, a qui s’ha demanat la màxima col·laboració.

> Els veïns de l’Estartit i la plana agrícola tenen plena
cobertura a la xarxa municipal d’accés a Internet sense
fils després que l’Ajuntament ha completat la
instal·lació de noves antenes per cobrir els punts foscos
que hi havia fins ara. Aquests àmbits estaven situats al
nucli urbà, a les urbanitzacions els Griells i el Mas Pinell,
i a la plana agrícola. La solució s’ha implementat mitjançant la instal·lació de noves antenes a la muntanya
de Rocamaura que utilitzen la tecnologia prewimax,
molt superior al WIFI —té un major abast i el seu radi
abasta una extensió de fins a 7 km.

Infraestructures

Cultura

Visita conseller Nadal

Sant Jordi 2008

> El conseller de Política Territorial i Obres Públiques,
Joaquim Nadal, va inaugurar el 20 d’abril les obres del giratori de la Plaça Empordà, a Torroella, i la millora de la carretera de Torroella, a l’Estartit. En el primer cas l’actuació ha
servit per millorar la seguretat i l’ordenació del trànsit en un
punt força conflictiu. En el segon, la millora ha potenciat el
caràcter urbà de la via i la renovació dels serveis.

> Més de 900 nens i nenes de primària van participar
en la proposta educativa que es va fer des de l’Àrea de
Cultura amb l’objectiu de reflexionar sobre les llengües
durant la diada de Sant Jordi, aprofitant que el 2008 ha
estat declarat Any Internacional de Les Llengües.
L’activitat va tenir molt bona acollida i va ser un dels
actes centrals d’una exitosa i multitudinària diada.
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Activitats maig - juny
Divendres 9 de maig, a les 20 h
Conferència-tast: «L'arròs, del camp a la taula», a
càrrec de Josep Clausell i Joan Parals del Molí de Pals.
Durant l'acte es cuinarà un arròs per part d'un cuiner.
Preguem que confirmeu l'assistència.
Dissabte 31 de maig, a les 19.30 h
Estrena oficial de l’audiovisual «Costa Brava, la
mirada del viatger» d'Antoni Martí (Vídeo Play
Serveis). Es tracta del darrer treball d’aquest prestigiós
realitzador independent, que en aquesta ocasió s’ha
centrat a mostrar-nos com era la Costa Brava entre primers del s. XX i el 1969, a partir d’imatges d’època
que es conserven en diversos fons cinematogràfics
públics, privats i particulars.

Conveni amb l’empresa Enplater
> El Museu de la Mediterrània és, des de l’1 de gener,
un organisme autònom. Aquesta nova fórmula de gestió del centre aporta diferents beneficis. Un d'ells és el
fet que pot signar convenis de col·laboració amb entitats privades. En aquest cas, el passat 16 d'abril, es va
subscriure un conveni de col·laboració amb l'empresa
Enplater de Torroella de Montgrí. Es tracta, com van
assegurar els seus responsables, d’un primer pas amb
l’objectiu d’anar ampliant la seva col·laboració, que es
concreta en una aportació econòmica anual.

Diumenge 8 de juny, a les 9 h
Sortida del trimestre «El paisatge de l'arròs».
Itinerari amb bicicleta fins al Molí de Pals.
Dissabte 21 de juny, a les 19 h
Inauguració de l'exposició del III Cicle de Mar Art.
«Screen body's / Colors i cossos del
Mediterrani», de Joan Comalat.

L’Estartit inicia el procés per
agermanar-se amb el municipi
de Porto Torres (Sardenya)
El Consell Municipal de l'Estartit ha iniciat els tràmits
amb el municipi de Porto Torres, a l’illa de Sardenya,
per formalitzar l'agermanament entre els dos
pobles. La iniciativa s'ha pres arran de l'interès del
consell d'establir relacions amb una població de
característiques similars. Els criteris preestablerts
eren que fos de dimensions similars, que estigués
vinculada històricament al mar i que la seva realitat
socio-econòmica estigués enfocada al sector serveis
i al turisme, amb sensibilitat manifesta per la protecció i posada en valor dels recursos naturals.

Un moment de
la visita de la
delegació sarda
el maig passat
durant la fira
Mediterrània,
Mar Obert.

de la participació en el projecte pilot MARIMED, promogut per la Unió Europea, que té com a fil conductor la pesca tradicional com a factor de desenvolupament d'un turisme sostenible. Posteriorment, el 2007
l'illa de Sardenya va ser la cultura convidada en les
Jornades de Música Mediterrània. A mitjan d'aquest
mes d'abril, l'alcalde, Joan Margall, i el president del
Consell Municipal de l'Estartit, Eduard Vila, juntament
amb un tècnic municipal, van traslladar-se a Porto
Torres per avançar en el procés d'agermanament.

Porto Torres encaixa perfectament en aquest perfil i
la proposta ha estat molt ben acollida, fins al punt
que l'Ajuntament de la localitat italiana ja ha aprovat iniciar els tràmits d’agermanar-se. La relació
entre les dues poblacions es va iniciar el 2006 arran
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MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES

El Decret 328/998 sobre cens i identificació de la
Generalitat de Catalunya, obliga a la identificació i el
cens dels animals de companyia.
a) IDENTIFICACIÓ. Aquest procediment es realitza mitjançant la implantació d'un microxip homologat.
S'utilitza un mètode indolor i ràpid que no dura més de 10
minuts, mitjançant el qual s'implanta un microxip al coll del
l’animal que porta un codi d'identificació. La persona o entitat
responsable de la identificació (normalment el veterinari) ha de
lliurar a la persona posseïdora de l'animal un document acreditatiu en què constin les dades de la identificació. Així mateix,
ha de comunicar les dades de la identificació al registre general d'animals de companyia en el termini de 20 dies, a comptar de la identificació.

Museu de la Mediterrània
Dissabte 31 de maig
a les 19.30 h
Estrena oficial del
documental «Costa Brava, la
mirada del viatger» d'Antoni
Martí (Vídeo Play Serveis)

Serveis municipals

b) CENS. L’Ajuntament disposa d’un registre municipal
d'animals de companyia. En aquest cens, que en el cas del
nostre municipi el fa la Policia Municipal), hi han de constar les
dades de la persona propietària i/o posseïdora i les dades d'identificació de l'animal (entre d'altres, el número de xip).

Ajuntament

Per llei hi ha un termini de tres mesos des del naixement de l'animal o de trenta dies des de la data d'adquisició, canvi de residència, mort o modificació de les dades incloses en el cens d'aquest animal en el cens municipal.

Àrea de Cultura

Altres consideracions importants a tenir en compte són:

Centre de Serveis de l'Estartit
Oficina de Turisme

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

- Els gossos, gats i les fures han de dur, d'una manera permanent, pels espais o les vies públiques, una placa identificadora
o qualsevol altre mitjà adaptat al collar en què han de constar
el nom de l'animal i les dades de
la persona que n'és posseïdora o
propietària.

Policia Local

- Les persones propietàries o posseïdores d'animals de companyia
estan obligades a comunicar la
desaparició de l'animal a
l'Ajuntament on estigui censat en
un termini de 48 hores, de manera que en quedi constància.

Urgències
Urgències mèdiques
Consultori mèdic Torroella
- per concertar cita prèvia
Consultori mèdic l'Estartit
Ambulàncies
Mossos d’Esquadra
Bombers
Centre d’Emergències de Catalunya

- Les persones propietàries o posseïdores d'animals de companyia que provinguin d'altres comunitats autònomes o de
fora de l'Estat i que esdevinguin residents a Catalunya han de
validar-ne la identificació i registrar-los d'acord amb la normativa catalana.
- Qualsevol transacció duta a terme sense que hi consti la identificació de l'animal és nul·la i es té per no feta. La nul·litat de
la transacció no eximeix la persona posseïdora de les responsabilitats que li puguin correspondre.
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Urgències i Sanitat
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 Torroella «Pere Blasi»
Biblioteca de l'Estartit
Cinema Montgrí
Museu de la Mediterrània-Can Quintana

Amb la col·laboració de:

Agenda 21
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Ajuntament de
Torroella de Montgrí

Dipòsit legal GI-112-1985

Identificació obligatòria dels
animals de companyia
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