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La fermesa de l’Ajuntament i la
col·laboració ciutadana minimitzen
els efectes de la vaga d’escombraries

Imatge de normalitat. L’escombradora netejant la plaça del Peix després del mercat,
l’endemà que els treballadors de FCC posessin fi a la vaga que van iniciar el 21 de juny.

L’alcalde escriu:
«En situacions
adverses com aquesta
és quan t'adones
realment del capital
humà que té el nostre
Ajuntament i tot el
municipi.»

I també:
> Èxit del MIMA, del
Festival del Còmic i de
Mediterrània, Mar Obert
> L’Ajuntament compra
l’antiga biblioteca i un
solar cèntric a l’Estartit

Ajuntament de
Torroella de Montgrí
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Editorial
Havia dedicat aquesta editorial a parlar de
la sequera, la gestió de l'aigua, l'aqüífer
del Baix Ter, la manifestació en defensa del
nostre riu i el que ha fet l'Ajuntament en
aquest tema. De fet, l'edició d'aquest IM ja
estava tancada i a punt de ser impresa
quan el passat 21 de juny els treballadors
de FCC, concessionària del servei municipal de recollida d'escombraries, es van
declarar en vaga.
Passada ja aquesta trista experiència, és
obligat referir-m'hi en aquest escrit públic
que redacto just després de 9 dies intensos de treball, quan el servei comença el
seu camí cap a la normalitat. El primer
que em ve al cap és una valoració personal, ja que en situacions adverses com
aquesta és quan t'adones realment del
capital humà que té el nostre Ajuntament.
Moltíssimes persones, des de tècnics, regidors, brigada o Policia Local, ha mostrat al
llarg d'aquests dies el seu compromís amb
el municipi, extremant la seva dedicació,
capacitat de treball i solidaritat els uns
amb els altres, creant un equip compacte
i sòlid que ha contribuït de manera determinant a minimitzar els efectes de la vaga
en la nostra vida quotidiana. D'entrada,
doncs, el meu més sincer agraïment i, per
extensió, el de tota la població.
Sobre com s'han succeït els fets i sobre
l'actuació municipal us hem anat informant puntualment mitjançant bans,
Ràdio Montgrí i els mitjans de comunicació que s'han fet ressò de la vaga. En
aquest sentit, una de les nostres prioritats
ha estat, en tot moment, mantenir-vos
informats per explicar-vos el dispositiu d'emergència que vam posar en marxa i
demanar-vos la vostra col·laboració amb
l'objectiu de minimitzar els residus.
Incompliment dels serveis mínims
Des del primer moment érem conscients
de la gravetat de la situació si no actuàvem amb celeritat i previsió. Sabíem que
els vaguistes no complirien el serveis
mínims, tal com així va passar des del primer dia, perquè aquesta és la seva estratègia sempre que es produeix un acció
sindical d'aquest tipus. Els serveis mínims
són d'obligat compliment d'acord amb el
legítim dret de vaga i el dicta la Consellera
de Treball. Amb tot, el seu desenvolupament fa que el municipi afectat pràcticament no noti les conseqüències de l'aturada i, per tant, que les reivindicacions dels
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Joan Margall i Sastre
Alcalde

«El nostre
municipi ha
estat l’escenari
d’una vaga
d’escombraries
molt dura, que
hem superat amb
la fermesa de
l’Ajuntament i la
col·laboració
ciutadana.»
vaguistes passin més desapercebudes, ja
que la repercussió mediàtica és molt
menor.
Hem de pensar que un conflicte d'aquest
tipus, en el qual l'Ajuntament és una víctima més i té poc a dir, ja que és fruit d'un
desacord entre una empresa i els seus treballadors, té un dels seus escenaris de
confrontació en els mitjans de comunicació. Durant aquests dies, malauradament,
hem estat portada i notícia a tots els mitjans nacionals i estatals. I dic malauradament perquè s'ha perjudicat greument la
nostra imatge, un aspecte especialment
sensible si tenim en compte el nostre
component turístic.
Actitud de fermesa
Des del primer dia, doncs, la nostra actitud va ser de fermesa. Com que no podíem incidir en les negociacions entre les
dues parts, més enllà de pressionar-los
perquè acceleressin l'acord, vam posar en
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marxa un pla de mesures per minimitzar
els efectes de la vaga i evitar que es
pogués produir un risc per a la salut pública. Les dates de l'aturada es van escollir,
precisament, amb l'objectiu de fer mal.
Durant el llarg pont de la revetlla de Sant
Joan el municipi tenia un ocupació del
80% amb més de 30.000 persones. Les
temperatures, a més, van situar-se en
molts moments del dia per sobre dels 30
graus. Tot plegat, un escenari perfecte per
fer mal, la qual cosa denota una greu
irresponsabilitat per part dels vaguistes i,
especialment, dels seus representants sindicals.
Col·laboració ciutadana
Sortosament, la celeritat i fermesa de
l'Ajuntament van evitar un risc sanitari evident com van alertar en dos informes el
cap local de Sanitat i l'Agència de
Protecció de la Salut. També va ser determinant la col·laboració ciutadana, de
veïns i veïnes, del sector de la restauració,
concessionaris de la platja, comerciants,
industrials, càmpings... La veritat és que
ens va sorprendre aquest exercici espontani i col·lectiu de solidaritat davant l'adversitat. Va ser aleshores quan els vaguistes,
sorpresos també per la reacció del municipi, van decidir desviar el centre d'atenció i
anar a protestar a Girona i a Barcelona.
La nostra fermesa va arribar fins al punt
d'anunciar que havíem iniciat els tràmits
per rescindir el contracte amb l'empresa
FCC, que de fet era qui havia de donar
compliment als serveis mínims. Això passava dissabte 28 i, l'endemà, empresa i
treballadors arribaven a un acord per desconvocar la vaga. És lamentable que la
manca d'entesa entre les dues parts ens
hagi perjudicat tant. Haurien d'haver
extremat els esforços per evitar la vaga,
però era evident que el que es jugava a
Torroella i l'Estartit no era només una reivindicació local. S'ha vist clarament que
hem estat el terreny de joc d'un partit
molt més ampli on s'han enfrontat interessos i demandes que van molt més enllà
del nostre municipi. Hem estat el cap de
turc, com ho podria haver estat qualsevol
altre municipi de la rodalia, però podemdir amb el cap ben alt que hem resistit i
sense que això tingui cap cost per al
municipi.
Moltes gràcies a tots i a totes els que ho
heu fet possible.
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La gestió de l’aigua

L’Ajuntament de Torroella promou la
creació d’una comunitat d’usuaris
de l’aigua del Baix Ter
Els ajuntaments, pagesos i regants del Baix
Ter estem treballant conjuntament per crear
una Comunitat d'Usuaris d'Aigües (CUA) de
l'aqüífer del Baix Ter, un ens que servirà per
gestionar els recursos hídrics d'aquesta zona
de forma conjunta amb l'administració.
> Aquesta iniciativa ha estat promoguda pel nostre
Ajuntament, conjuntament amb la Plataforma pel Ter,
amb l'objectiu d'aglutinar esforços i actuar tots units
perquè no hi hagi cap fissura. La creació d'una comunitat d'usuaris la preveu la Llei d'aigües, si bé actualment
només n'existeix una de formada al Llobregat. La comunitat inclourà tothom que té interessos en la gestió de
l'aqüífer: ajuntaments —per a abastament municipal—
i regants, i farà les funcions d'intermediària amb el
Departament de Medi Ambient.

Per tal de tractar la conveniència de tirar endavant el
nou ens, els alcaldes de 25 municipis del Baix Ter es van
reunir el 31 de maig a Can Quintana. L'acte va ser presidit per l'alcalde, Joan Margall; el president de la
Plataforma pel Ter, Francesc Camps (alcalde de Celrà); el
Diputat de Medi Ambient de la Diputació, Josep Maria
Rufí; i el rersponsable de l'ACA a Girona, Àlex Rocas.

L'objectiu és autogestionar l'aqüífer segons els interessos locals, sempre d'acord amb l'Agència Catalana de
l'Aigua a qui també interessen aquestes iniciatives perquè descentralitzen les competències. D'aquesta manera, l'administració té un únic interlocutor amb el territori representat a través de la CUA, la qual cosa facilita la
priorització i presa de decisions.

L'acte va servir per donar informació detallada del què
és una CUA i quin ha de ser el procés per a la seva constitució. En aquest sentit, la majoria de presents van
mostrar-se disposats a tirar endavant el projecte i iniciar
la tramitació als seus ajuntament. Durant la sessió, a
més, es va presentar un estudi científic sobre la situació
actual de l'aqüífer, en el qual es van repassar els seus
punts forts i les seves debilitats.

Visita del president Montilla

Manifestació en defensa del Ter

> El president de la Generalitat José Montilla va visitar
el 23 de maig el nostre Ajuntament . Aprofitant que
aquest fet coincidia amb un moment de màxima preocupació al territori a conseqüència de la sequera, l’equip de govern va demanar al president que s'entrevistés amb una delegació de regants de la zona. La reunió
(fotografia) va servir perquè li expressessin personalment la seva preocupació i perquè el president els
informés de les mesures adoptades a curt i mitjà termini per evitar els efectes de la sequera.

> Una àmplia representació de l’Ajuntament, encapçalada per l'alcalde, Joan Margall, va ser present diumenge 14 de juny a la manifestació en defensa del Ter que
es va celebrar a Girona. També van assistir-hi els màxims
representants dels grups municipals d’ERC, LEI i CiU. La
concentració va aplegar més d’un miler de persones. Al
final de l’acte, l’actor torroellenc Joan Massot-Kleiner
va ser l’encarregat de llegir el manifest en què es resumia la reclamació dels manifestants, que no és cap altra
que poder gaudir d’un riu viu.
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Medi Ambient

Participació ciutadana

Avaluem l’estat de la connectivitat
ecològica al nostre territori

Es crea el Consell de Barri al Nucli
Antic de Torroella

> L'Ajuntament ha encarregat un estudi per avaluar
l'estat de la connectivitat ecològica, social i paisatgística dins del municipi. El treball s'ha encarregat a l'empresa Fractàlia, de Girona, per valor de 17.000 euros i està
finançat per la Diputació de Girona. Els resultats permetran determinar en quina mesura la connexió entre els
espais està limitada, impedint la continuïtat d'una
mateixa tipologia de paisatge, la circulació de la fauna
i la flora (llavors...) i del pas de les persones (continuïtat
de camins públics, antigues carrerades,etc.

> El 5 de juny es va constituir el Consell de Barri del
Nucli Antic de Torroella de Montgrí. Aquest és el tercer
que es posa en marxa al municicipi, després dels que ja
funcionen a l’entorn del carrer Figueres i de la zona
Creu de la Rutlla. Els consells de barri són òrgans de
participació ciutadana consultius, que serveixen per
rebre opinions i propostes dels ciutadans respecte el
propi funcionament del barri. La creació d’aquest consell respon a la voluntat de l’Ajuntament d’obrir nous
espais de diàleg entre el consistori i els veïns i veïnes.

L'estudi es desenvolupa en tres nivells:

Transports públics

1) Gran escala: diagnosi general del municipi
2) Mitjana escala: estudi de la connexió entre espais
naturals:
a) Montgrí-Plana del Baix Ter (per la zona compresa
entre les dunes i el polígon industrial, ja que la resta
queda interromput pel sòl urbanitzable)
b) Plana-aiguamolls (per la zona Ter Vell-Pletera)
3) Petita escala: mesures correctores específiques per
corregir deficiències de connectivitat.

Adhesió al conveni comarcal per
millorar el servei de taxi

La fragmentació dels hàbitats és la primera causa de
pèrdua de biodiversitat, un aspecte que es vol preservar
i potenciar al municipi, atès que és un dels principals
valors mediambientals de què disposem.

> El nostre Ajuntament ha aprovat l’adhesió al conveni
que ha promogut el Departament de Política Territorial
i Obres Públiques de la Generalitat per a la prestació
conjunta del servei de taxi al Baix Empordà. La voluntat
és promoure aquest servei com un verdader servei
públic i com un dels elements estratègics del pla de
millora del transport públic a la comarca. Amb aquesta
proposta quedarà cobert tot el territori, del Baix
Empordà, tots els dies de l’any i les 24 hores del dia, de
manera que el servei serà més eficient per a l’usuari.

Servei municipal de neteja

Turisme i promoció econòmica

Nou vehicle de recollida d’escombraries

Jornades gastronòmiques Tastets de Mar

> L'Ajuntament ha adquirit un nou vehicle per fer la recollida d'escombraries porta a porta al nucli de Torroella i en
altres zones on per problemes logístics no pot passar el
camió de gran tonatge. Aquest vehicle entrarà a formar
part de la flota de vehicles de l'Ajuntament, gestionats per
Fomento de Construcciones y Contratas, actual concessionari de neteja viària, de platges, escombraries i deixalleria.

> 10 restaurants han participat aquest mes de juny en
les XIII Jornades Gastronòmiques Tastets de Mar, que
han tingut com a protagonista la clova. L'acte de presentació es va fer dissabte 31 de maig i va consistir en
una musclada popular que es va fer a la plaça del Port,
en la qual es van repartir, gratuïtament, prop de 200 kg
de musclos cuinats de 10 maneres diferents
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Festival Medes, Imatge i Medi Ambient (MIMA 2008)

L’Estartit tanca una de les edicions més exitoses i amb més participació del MIMA
> El Festival Internacional Medes, Imatge i Medi
Ambient (MIMA 2008), que es va celebrar del 2 al 8 de
juny, ha viscut aquest any una de les edicions amb més
participació i qualitat en els treballs presentats, la qual
cosa el confirmen com a mostra de referència europea
en l’àmbit de la imatge submarina. La cloenda oficial va
coincidir amb la cerimònia de lliurament de premis de

les diferents modalitats, acte que es va fer a l’envelat
del port de l’Estartit.

Patrimoni

Solidaritat i cooperació

Com en anteriors edicions, el festival ha convidat una
personalitat destacada en l’àmbit de la imatge submarina. En aquest cas vam tenir el privilegi de comptar
amb el francès Albert Falcó, el mític capità del Calypso.

Destinem 8.000 euros a la reconstrucció
de la zona afectada pel tifó Nagris
> El Consell de Solidaritat i Cooperació ha acordat destinar 8.000 euros a la reconstrucció de la zona afectada pel cicló Nagris, a Birmània. Aquest ajut es vehicularà a través de Creu Roja, que és l’única entitat que té
permesa l’entrada al país. L’aportació sortirà de la partida de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament, que
representa el 0,6% del pressupost municipal —65.000
euros.
La signatura del conveni es va formalitzar el 6 de maig.

El mateix consell ha aprovat el repartiment de la partida del 2008: el 25% es destinarà a campanyes d’emergència, el 60% a projectes concrets i el 15% a accions
de sensibilització a la població.

Cessió del fons documental de Josep
Vert, un dels pioners en la recerca local
> El Museu de la Mediterrània custodiarà, inventariarà
i difondrà el fons documental de Josep Vert i Planas
(1914-2002), un dels promotors de la recerca en matèria de patrimoni cultural al massís del Montgrí i a la
plana del Baix Ter. Autodidacte de formació, Vert va
aprofundir en diversos àmbits de la cultura local i va
publicar nombrosos llibres de recerca. Enre d’altres iniciatives, es va implicar de ple en el Centre d'Estudis del
Montgrí i en la creació d'un museu monogràfic, fet que
va servir per bastir el projecte del Museu del Montgrí i
del Baix Ter l'any 1983.
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Pel que fa als projectes, les aportacions es faran segons
una distribució equitativa dels territoris, les diferències
temàtiques generals i el codesenvolupament, sobretot
tenint en compte les comunitats que estan presents en
el nostre municipi. Pel que fa a les campanyes de sensibilització, aquest any està previst organitzar una jornada de debat de cap a on ha d'anar la cooperació
municipal i de com es treballa en diversos municipis,
així com fer un repàs dels projectes en què s'ha cooperat en els darrers anys.
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II Festival del Còmic

Aconseguim fer la tira còmica més llarga del món
> El nostre municipi figura ja al llibre Guiness dels rècords,
després que el cap de setmana del 17 i 18 de maig, coincidint amb la segona edició del Festival del Còmic, aconseguíssim fer la tira còmica més llarga del món. Aquest era un
dels reptes que ens havíem proposat per tal de commemorar, a la vegada, el 50 aniversari de Mortadelo i Filemón. Per
aquest motiu, la tira era una historieta d’aquesta mítica

parella. La proposta va engrescar tot tipus de públic i, fins i
tot, famílies senceres van fer la seva aportació. L’anterior
rècord era de 238,4 metres, i el nou l’hem situat en 490,
amb un total de 700 vinyetes. A banda d’això, el festival,
que va incloure un ampli ventall d’activitats adreçades tant
al públic especialitzat com al no iniciat, es va desenvolupar
amb un gran èxit de participació.

Equipaments

L’Ajuntament compra l’antiga biblioteca
de Torroella i un solar cèntric a l’Estartit
> El nostre Ajuntament ha incrementat recentment la
dotació d'equipaments municipals amb la compra de
l'antiga biblioteca de "la Caixa" i d'un solar de 2.500 m2
al carrer Eivissa de l'Estartit. L'operació conjunta ha tingut un cost d’1.645.000 euros —345.000 per a la
biblioteca i 1,3 milions d'euros per solar—, que han
estat finançats amb els diners de la venda de l'antic centre cultural El Català, de l'Estartit.
La compra de la biblioteca ve motivada per l'oportunitat de disposar d'un equipament cèntric, ben situat i de
grans dimensions, que es podrà destinar a dependències municipals. Actualment la casa de la vila es troba
totalment ocupada i a conseqüència d'això diversos serveis estan ubicats en d'altres espais propers. L'antiga
biblioteca permetrà millorar el servei que es presta a la
ciutadania i descongestionar l’Ajuntament. En aquests
moments s'està estudiant quin servei s'hi trasllada.
Pel que fa a la finca de l'Estartit, que era propietat de de
la Fundació Privada Hospital-Asil de Pobres i Malalts de
Torroella de Montgrí, de moment aquest estiu es condicionarà com a aparcament públic. L'objectiu, però, és
que hi pugui anar el futur centre d'atenció primària, un
equipament àmpliament reivindicat a l'administració
competent, i la futura nova llar d'infants.
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A dalt, l’espai de l’antiga biblioteca, que es condicionarà com a
dependències municipals. A sota, el solar de l’Estartit que es vol
destinar a la construcció de l’ambulatori i la nova llar d’infants .
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Nits d’estiu a Can Quintana

Dijous 3 de juliol, a les 22 h
Projecció del documental La Costa Brava, la
mirada del viatger, d'Antoni Martí.

Multitudinària estrena oficial del darrer
treball del realitzador Antoni Martí
> Can Quintana va acollir dissabte 31 de maig l'estrena
oficial del darrer treball del realitzador Toni Martí (Vídeo
Play Serveis) Costa Brava, la mirada del viatger. El documental, amb guió del reconegut cronista gironí NarcísJordi Aragó, repassa amb imatges de diversos fons cinematogràfics la transformació d'aquest paisatge des dels
anys 20 fins als 60. La seva producció coincideix, volgudament, amb la celebració aquest any del centenari de
l'aparició a La Veu de Catalunya de l'article de Ferran
Agulló titulat «Per la Costa Brava», que va acabar per
batejar d'una forma global aquest litoral, fins aquell
moment, sense un nom comú.

Divendres 11 de juliol, a les 22 h
Recital de poesia Arxipèlag del col·lectiu Veus
Dijous 17 de juliol, a les 22 h.
Projecció de la pel·lícula Lucía y el sexo
Divendres 25 de juliol, a les 22 h
Concert de professors i alumnes del curs d'estiu de l'aula de música tradicional i popular.
Dijous 31 de juliol, a les 22 h
Concert del cantautor Roger Mas.

Conveni amb la Universitat de Barcelona

Dijous 7 d'agost, a les 22 h
Concert de l'orquestra de Mohamed Akel.
Música andalusina.

> Dijous 12 de juny, el Museu de la Mediterrània i el
Departament d'Ecologia de la Universitat de Barcelona
varen signar un conveni de col·laboració per impulsar la
coneixença dels estudis que s'estan portant a terme a
les illes Medes i que permetrà al mateix temps oferir als
investigadors i gestors informació actualitzada sobre
aquest espai; informació que quedarà centralitzada al
centre de documentació del Montgrí i del Baix Ter, ubicat al Museu de la Mediterrània.

Dijous 14 d'agost, a les 19,30 h
Concert de Tríada. Veus Bulgares
Dijous 21 d'agost, a les 22 h
Concert d’Askídies. Música grega
III Mediterrània, mar obert

Les Pitiüses desembarquen i ens mostren la seva cultura
> Eivissa i Formentera van ser la cultura convidada en l’edició d’aquest any de la fira Mediterrània, Mar Obert, una iniciativa que vol apropar la població i els visitants a diferents aspectes vinculats amb aquest mar. El fil conductor de la proposta
lúdica, festiva i comercial van ser les Pitiüses, que van mostrar-nos aspectes relacionats amb la seva identitat i al seu territori,
a través d’exposicions, concerts, estands, cercaviles, etc. La fira es va celebrar de l’1 al 4 de maig i va incloure les III Trobades
de Música de la Mediterrània, la Fira d’Artesania i Gastronomia, el III Mercat d’Ocasió de Material Nàutic i d’Aventura i el I
Mercat de les Aromes de la Mediterrània.
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MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES
Jardineria de baix consum d’aigua
Aquest any 2008 s'han enjardinat tres nous espais del
municipi seguint els criteris en jardineria de baix consum hídric, tant pel que fa al sistema de regs, com per
les espècies vegetals que s'hi han plantat. Aquests
espais han estat els giratoris de l'avinguda Grècia amb
l'avinguda Roma, a l'Estartit; el del passeig Vicenç Bou i
la ronda Països Catalans i el de la plaça Empordà amb
el carrer del Roser, a Torroella. Tant l'enjardinament,
com el disseny dels espais l'han realitzat els treballadors de Parcs i Jardins de l'Ajuntament.
Tenint en compte el règim irregular de pluges que
tenim a la conca Mediterrània, on podem passar períodes llargs de sequera com el que hem viscut els darrers
mesos, és molt important que les zones verdes municipals tinguin capacitat d'adaptar-se a aquesta circumstància. En aquest sentit, l'Ajuntament ha fet un important esforç instal·lant en tots els espais automatismes
que mesuren la humitat del sòl i activen el reg automàtic només quan és necessari. També eviten que es regui
quan plou o bufa un fort vent.
La xerojardineria, com en botànica s'anomena la forma
d'optimitzar la jardineria i adaptar-la als recursos de
zones amb sequeres, va començar als EUA cap als anys
setanta a Califòrnia i Colorado, i a fer presència per
Espanya als noranta. Ara mateix són molts els municipis que es plantegen fer més xeroenjardinaments,
aprofitant l'ampli ventall de planta autòctona mediterrània de baix consum que tenim al nostre abast.
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FESTIVAL DE MÚSIQUES DE
TORROELLA DE MONTGRÍ
18 de juliol
Concert inaugural, a les 22 h,
a l’Església de Sant Genís
FESTA MAJOR DE
SANTA ANNA, A L’ESTARTIT
26 de juliol

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

75
75
76
75
75
75
75
75
75
76
75
75
75
75
75
76
72
75
75
75

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
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

99
02
78
51
51

19
17
53
80
82

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

Ajuntament de
Torroella de Montgrí

Dipòsit legal GI-112-1985

Al giratori de l'avinguda de Grècia s’ha optat per plantes
que aguantin la salinitat i la sequera: la festuca blava a
tota la part baixa de la rotonda simulant l'aigua de mar i,
tocant a la part alta, el miscanthus o eulàlia, que quan floreix simula el picament de les onades. Per sobre es va
instal·lar un sistema de regs per degoteig autocompensat per afavorir la implantació de les espècies durant el
primer any. (Informació facilitada per Josep A. Vergara)

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

