133
Agost
de 2008

Surt a exposició pública l’avantprojecte de llei del Parc Natural del
Montgrí, les Medes i el Baix Ter

L’alcalde, Joan Margall, i el conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar,
escoltant le explicacions d’un dels agents de vigilància del Montgrí.

L’alcalde escriu:
«El parc natural ens
aportarà més recursos
per posar en valor el
territori, una millor
gestió i una marca de
qualitat per projectar-lo a l’exterior.»

I també:
> El pavelló polivalent de
Torroella serà una realitat
a finals del 2010
> L’alcalde demana a
l’ACA que es respecti el
cabal ecològic del Ter

Ajuntament de
Torroella de Montgrí
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Editorial
Voldria, doncs, que tots plegats compartíssim un sentiment en positiu cap
a aquesta oportunitat històrica, que és
el resultat de la bona feina que generació rere generació s'ha fet a casa
nostra. Ja ho va dir el conseller de
Medi Ambient, Francesc Baltasar, en la
presentació de l'avantprojecte a Can
Quintana: «Pocs indrets de Catalunya
concentren en tan poc espai una
diversitat natural tan gran».

Feia ja un parell d'anys, aproximadament, que se'n parlava. De fet, els treballs estaven molt avançats, per no dir
enllestits, i fins i tot s'havien presentat
públicament a finals del 2005, però no
ha estat fins el passat 18 de juliol que
la declaració de Parc Natural del
Montgrí, les Medes i el Baix Ter ha iniciat formalment el seu camí reglamentari previ a l'aprovació definitiva.
A partir d'ara s'obre un període perquè
particulars, entitats i ajuntaments presentem suggeriments en la fase d'exposició pública, que s'allargarà fins a
finals de setembre. Amb tot, els ajuntaments de l'àmbit del parc ja fa temps
que tenim la proposta sobre la taula i
hem participat en els treballs preliminars previs a l'exposició del document
actual. No vol dir això, però, que encara hi hagi algun serrell o millora a concretar, però en general, i pel que fa al
nostre municipi, la proposta presentada s'ajusta a les nostres expectatives,
sobretot pel que fa a l'àmbit delimitat.
Entrem, doncs, en la recta final perquè
una bona part del nostre municipi
gaudeixi d'una declaració que reconeix
el seu alt valor natural, social i patrimonial. Som el municipi que aporta
més terreny al parc (el 56% de l'àmbit
terrestre, més les illes Medes) i la
declaració abasta un 68 % del nostre
territori. Tots som plenament conscients que és un dels actius més
importants que tenim, però la declaració de parc és un reconeixement que
ens farà donar un salt de qualitat.
Més recursos i millor gestió
Encara que molta gent pugui pensar el
contrari, hem de tenir present que un
parc natural no comporta necessàriament una limitació dels usos tradicionals que ja es poden fer en el territori.
De fet, a excepció de les Medes, que
seran declarades reserva integral, cosa
que comporta la prohibició, fins i tot,
de passejar per la part emergida si no
és amb finalitats científiques, la resta
de l'àmbit mantindrà un grau de protecció similar al que té ara.
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Joan Margall i Sastre
Alcalde

«El parc natural
ens aportarà més
recursos per
posar en valor el
territori, una
millor gestió i
una marca de
qualitat per
projectar-nos cap
a l’exterior.»
Tant el Montgrí, com la zona d'aiguamolls que s'inclourà al parc, ja gaudeixen d'un règim de protecció molt
estricte. La declaració de parc natural,
a grans trets, comportarà dues coses
novedoses: més diners per invertir en
la millora de l'espai, projectes de recerca, recuperació d'hàbitats, etc; i una
figura de gestió que aplegarà els diferents agents i les entitats del territori.
No hem de valorar el parc com un factor limitador, ja que la llei actualment
protegeix tots aquests àmbits, sinó
que l'hem de veure com una eina que
ens permetrà millorar-lo, gestionar-lo
de manera més eficient i, també, promocionar-lo cap a l'exterior. Aquest
concepte de marca també és un factor
que cal tenir en compte com a element de dinamització econòmica del
territori.
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L'aigua que no baixa
A banda del parc, aquestes setmanes
també ha estat notícia l'aigua i el Ter.
Sembla que la sequera ens quedi molt
lluny perquè les pluges de la primavera van recuperar el nivells dels pantans, però hem de tenir present que al
tram baix del riu la situació continua
essent preocupant. El nivell d'aigua
està molt lluny del cabal ecològic i la
gola va quedar tancada durant uns
dies a mitjan juliol.
L'aigua no té força per arribar al mar,
queda estancada, s'escalfa i proliferen
les algues superficials i les plantes
invasores, que troben unes condicions
excel·lents per desplaçar les autòctones. Preocupat per aquesta situació,
vaig enviar una carta a l'Agència
Catalana de l'Aigua on demanava que
deixin baixar més aigua i es respecti el
cabal ecològic. La resposta ha estat
negativa, però sentia l'obligació de
traslladar aquest prec que recull la preocupació de la nostra gent.
El mateix vaig fer amb el conseller de
Medi Ambient, a qui vaig dir que l'aigua del riu ha de ser un element més
a tenir en compte en el context del
parc. Em va contestar que el compromís del seu departament era anar restablint el cabal de manera progressiva
un cop entressin en servei els projectes
estructurals que estan portant a
terme, com per exemple les dessaladores. Espero que així sigui i que el riu
sigui, també, un element estructurador del futur parc natural.
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Medi Ambient

Medi Ambient treu a exposició
l’avantprojecte de parc natural
> El Departament de Medi Ambient va treure
a exposició pública l'11 de juliol
l'Avantprojecte de llei de declaració del Parc
Natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter. Es
tracta d'un pas de gran importància, ja que
després de molts anys de parlar-ne, s’inicia la
seva tramitació administrativa. Per al
departament també és un projecte molt
rellevant, i així ho va voler posar de manifest
el mateix conseller, Francesc Baltasar, que va
presentar-lo personalment el 28 de juliol al
Museu de la Mediterrània.

D’esquerra a dreta, Jordi Martinoy, delegat del Govern a Girona;
Francesc Baltasar, conseller de Medi Ambient; l’alcalde Joan
Margall i la directora de Medi Natural, Núria Buenaventura.

Presentació del conseller
Per a Medi Ambient aquest també és un projecte important, i així ho va posar de manifest el mateix conseller,
que el va voler presentar personalment a Torroella. Es
tractava d'un acte de gran contingut simbòlic de cara al
territori i un gest amb el qual va voler que es visualitzés
l'interès per mantenir un diàleg fluïd amb els ajuntaments i els agents implicats per consensuar al màxim la
proposta final. La presentació va anar precedida de la
projecció d'un petit documental molt pedagògic, en el
qual es repassaven els valors de l'espai a protegir i les
millores que comportava la declaració de parc natural.

> Des de l'Ajuntament hem iniciat un procés per tal
de fer-ne la màxima difusió i facilitar tota la informació
relativa a aquest tràmit. La memòria justificativa i la
cartografia complementària de la proposta de parc es
pot consultar a la casa de la vila i al Consell Municipal
de l'Estartit, on s’informarà tothom dels tràmits que cal
seguir per presentar al·legacions. També es pot consultar la documentació a la web del Departament de
Medi Ambient (mediambient.gencat.net) i a la web
municipal (torroella.org).
Inicialment estava previst que l'avantprojecte estigués a
exposició pública fins al 15 de setembre, però finalment el conseller va anunciar que el termini s'allargaria
fins a final de mes.
Des de l'Ajuntament pensem que la declaració de parc
natural representa una oportunitat que hem de saber
aprofitar i un reconeixement als grans valors que hem
sabut preservar generació rere generació, així com una
opció fonamental per al desenvolupament econòmic.

Abans de començar l'acte, el conseller; la directora
general de Medi Natural, Núria Buenaventura, i el seu
equip, entre els quals hi havia el director dels serveis
territorials a Girona, Emili Santos i responsables dels
agents rurals; juntament amb l'alcalde, Joan Margall; la
regidora de Medi Ambient, Maria Ferrer, i el primer
tinent d'alcalde, Josep Maria Rufí, van realitzar una visita pel massís del Montgrí.

El conseller va aprofitar la seva visita a Torroella per presentar la
proposta de parc natural, per fer un recorregut pel Montgrí i
conèixer de primera mà els seus valors naturals i paisatgístics.

En acabar el recorregut, la comitiva es va dirigir a la casa de la
vila, on el conseller va signar en el Llibre d'Honor i va mantenir
una reunió amb membres de l'equip de govern.
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El riu Ter

L’alcalde demana a l’Àgència
Catalana de l’Aigua (ACA) que es respecti el cabal ecològic del Ter
> L’alcalde, Joan Margall, va enviar el 18 de juliol una
carta al director de l’ACA en la qual li exposava la seva
preocupació pel poc cabal que portava el riu Ter i l’alertava del perill que la desembocadura es tanqués, com
de fet va passar durant uns dies. En el seu escrit demanva que es garantís el compliment de la llei que fixa quin
ha de ser el cabal ecològic del riu (durant els mesos
d’estiu ha de ser de 4,5 m3 //segon). Malgrat això, la realitat era ben diferent. Segons els controls efectuats per
tècnics municipals i les dades de l’ACA, el cabal a finals
de juliol al seu pas pel pont de Torroella ha estat de:
1,02 (21/7), 0,99 (22/7), 0,88 (23/7), 0,66 (24/7) 0,6
(25/7) i 0,75 (26/7) (xifes expressades en m3/segon).
Margall lamenta que a dia d’avui, amb els pantans de
Sau i Susqueda al 72 i 57 per cent, respectivament, el
cabal al tram del Baix Ter no hagi experimentat cap
millora. Al contrari, aquest ha anat minvant a mesura
que ha avançat la temporada. Això comporta problemes de proliferació d’algues, plantes que no són autòctones, manca d’oxigenació i mortaldat de peixos, a
banda que el riu presenta una imatge molt trista.
L’alcalde va expressar-li personalment aquesta inquietud
al conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, el dia
que va venir a presentar el parc. El conseller va assegurar que la Generalitat té un pla per anar restablint el
cabal de manera progessiva.

Aspecte que presentava la Gola de Ter el 28 de juliol.

Imatge de sota del pont del riu Ter el dia 8 d’agost.

La gestió de l’aigua

La comunitat d’usuaris de l’aqüífer del Baix Ter inicia el procés per a la seva creació
Es tracta d’un ens promogut pel nostre Ajuntament al qual s’hi podran adherir fins a 38 municipis
més, que servirà per gestionar els recursos hídrics de forma conjunta amb l’administració.

> El Ple municipal va aprovar el 8 d'agost una declaració institucional que representa el tret de sortida a la
constitució formal de la comunitat d'usuaris d'aigua de
l'aqüífer del Baix Ter, un ens que podria estar plenament
operatiu a finals d'aquest any.
La declaració reivindica la implicació del món local en la
gestió de l'aigua com un element més per millorar-ne
l'eficiència i fomentar uns usos responsables. Entre d'altres coses, en el text s'assenyala: «Pensem que l'administració competent no pot obviar l'important valor que
representa el territori i la seva gent, i que el pòsit de
coneixement que pot aportar l'experiència acumulada al
llarg dels anys hauria de ser una eina per millorar la gestió i fer-la més eficient.
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Per això, els ajuntaments signants d'aquesta declaració
volem manifestar la nostra voluntat d'implicar-nos de
manera activa en la millora dels nostres recursos hídrics.
En aquest sentit, pensem que la creació d'una comunitat d'usuaris d'aigua de l'aqüífer del Baix Ter permetrà
canalitzar aquesta inquietud i treballar al servei d'una
millora del seus usos.»
La declaració, que conclou amb una proposta d'acord
de creació de la CUA del Baix Ter, es passarà a tots els
ajuntaments interessats per tal que s'hi adhereixin.
Aquest procés pot durar fins el proper mes d'octubre,
quan es convocarà l'assemblea per escollir la junta rectora i aprovar-ne els estatuts, que posteriorment hauran
de ser ratificats per cadascun dels plens municipals.
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Equipaments

El pavelló polivalent de Torroella serà una realitat a finals del 2010
L'equip de govern ha adjudicat la contractació del projecte executiu del pavelló polivalent de
Torroella, que s'emplaçarà en la confluència del carrer del Riu amb el nou passeig que es farà en
el marc del projecte de reordenació de la façana sud.

> L’adjudicació del projecte es va fer el mes d’agost,
amb la qual cosa la previsió és que el projecte definitiu
estigui enllestit a final d'any.
Prèviament a tot això, s’ha portat a terme un procés
intern a nivell de tècnics municipals responsables de les
àrees que tindran alguna implicació en els usos de l'equipament per tal d'incloure els seus suggeriments i
definir un projecte que s'adapti a les diferents necessitats del nostre municipi.
Durant el mes de setembre, a més, es mantindrà contacte amb el teixit associatiu per recollir les seves aportacions. D'aquesta manera es disposarà de tota la informació suficient per definir el projecte final. Tot aquest
procés s'està efectuant a partir d'una memòria valorada
que ja apunta a grans trets el concepte i els criteris tècnics que tindrà el nou equipament.
L'objectiu és que el projecte es pugui aprovar inicialment entre gener i febrer de 2009. El termini de construcció serà d'un 18 mesos, amb la qual cosa podria ser
una realitat a finals del 2010.

C/ del Riu

Com bé indica el seu nom, el nou equipament tindrà un
caràcter marcadament polivalent, la qual cosa representa un repte des del punt de vista tècnic, però també un
al·licient perquè tots plegats puguem gaudir d'un espai
multidisciplinari, amb capacitat per acollir concerts de
música de tota mena, la Fira de Sant Andreu, activitats
esportives oficials, teatre, balls popular, etc. Ha de ser,
doncs, un espai on tothom hi tingui cabuda, al servei
del desenvolupament econòmic, la millora de la qualitat
de vida i la cohesió social al nostre municipi.
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Cultura

L’Ajuntament edita una guia d’art per
projectar conjuntament l’àmplia i
variada oferta expositiva del municipi
> El nostre Ajuntament ha editat una guia d'art amb
l'objectiu de fer promoció conjunta de l'oferta expositiva que s'ofereix, des de fa temps, al nostre municipi. Es
tracta d'una publicació que segueix el format de
l'Agenda d'Activitats (AdA) que hem redissenyat recentment, on s’inclou una fitxa de cada centre amb una
ressenya i la informació bàsica de contacte, que ha
estat traduïda al castellà i a l'anglès.
S’ha fet un tiratge de 4.000 exemplars que es distribuiran a través dels espais expositius, equipaments municipals, oficines de turisme de les comarques gironines i
centres especialitzats de Catalunya.
El regidor de Cultura i promotor de la iniciativa, Josep
Maria Rufí, assegura que «el nostre municipi és actualment un centre de referència en el món de l'art i amb
aquesta guia hem volgut reforçar la seva projecció». Hi

ha pocs llocs on s’ofereixi una varietat i quantitat d’espais tan àmplia. En total disposem d’11 centres: les
galeries Àtrium Roca Sans, Botó de Roda i Traç d’Art; les
fundacions privades Mascort-Casa Galibern i Vila CasasPalau Solterra; les sales d’exposicions municipals de la
Capella de Sant Antoni i del Consell Municipal de
l’Estartit; l’espai d’art Michael Dunev; l’espai expositiu
de tapissos Embolic; el Claustre de l’Hospital, espai
dedicat a la fotografia, i el Museu de la Mediterrània.

Acció social

Turisme

L’Ajuntament redacta un Pla d’igualtat
d’oportunitats entre homes i dones

Periodistes especialitzats en turisme
familiar visiten l’Estartit

> L’Ajuntament ha encarregat a una empresa especialitzada l’elaboració d’un pla d’igualtat que permeti promoure accions concretes per fer front a les desigualtats
de gènere. Com a pas previ a la redacció, es farà una
diagnosi sobre la situació social de les dones, que servirà per detectar les seves necessitats específiques.
Aquest procés s’iniciarà passat l’estiu mitjançant entrevistes i tallers participatius. En concret, es constituiran
quatre aules participatives integrades per polítics; tècnics municipals; entitats i associacions i ciutadania. La
previsió és que el ple aprovi la diagnosi a finals d’any.
Dolors Bassa, regidora d’Acció Social, assegura que
aquest instrument és important no només per corregir
desigualtats, sinó també per fomentar la cohesió social:
«El pla serà una eina transversal que es dirigirà a tota la
població, dones i homes, amb una intenció clara i definida de fer comprendre la nova definició de rols, incorporant la perspectiva de gènere en totes les actuacions.
Per això, el Pla estructura i coordina les accions de discriminació positiva que es puguin dur a terme».
L’objectiu és que les dones es desenvolupin lliurement i
que participin activament i equilibradament en tots els
àmbits, públics i privats, i siguin protagonistes en la
defensa dels seus drets.
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Un grup de periodistes de diferents revistes estatalsespecialitzades en la família —Mi bebé y yo, Crecer feliz,
Guía del Niño, Niños de hoy, Estrella Digital— van visitar el 10 de juliol l’Estartit per conèixer l’oferta municipal i privada vinculada a la recentment obtinguda certificació de Turisme Familiar. Els periodistes van ser rebuts
pel regidor de Turisme i Platges, Genís Dalmau.
Turisme
D’esquerra a dreta,
Genís Dalmau,
regidor de Turisme
i Platges; l’alcalde
Joan Margall;
Eduard Vila,
president del
Consell Municipal
de l’Estartit; Josep
Maria Rufí, primer
tinent d’alcalde i el
cap de la Policia,
Vicenç Montero.

Bandera Blava. La platja Gran de l’Estartit disposa
novament aquesta temporada de la Bandera Blava,
guardó que certifica tant la qualitat de l’aigua, com de
la sorra i dels serveis. La hissada institucional es va fer el
4 de juliol.
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Ramon Llull i l'encontre entre cultures

Divendres 26 de setembre, a les 19.30h
Presentació del llibre de l'escriptor Jordi Lara Una
màquina d'espavilar ocells de nit. L'acte estarà acompanyat amb melodies de Marina Rossell.

L’exposició repassa la seva vida i obra de l’autor, tot destacant la faceta del diàleg intercultural amb el món
musulmà en una època en què la Mediterrània era
fonamentalment un espai tant per al conflicte com per
a l'intercanvi comercial. L'exposició presenta el cas de
Ramon Llull com un producte paradigmàtic de la trobada de cultures que es produeix en època medieval.

Dissabte 27 de setembre, a les 11h
Jornades Europees del Patrimoni
Un matí de patrimoni i música a l'església de Sant
Genís guiada per l'arquitecte Francesc Batlle. L'acte es
completarà amb un repertori de cançons a càrrec de
Mar Serinyà, soprano, i Antoni Huertas, orgue.

Inauguració: dimecres 10 de setembre a les 19 h
Dates: de l'11 de setembre al 31 d'octubre

Divendres 3 d'octubre, a les 20h, a la Biblioteca
Pere Blasi
Presentació del llibre de la IV Jornada Ernest Lluch Els
límits del creixement, el valor de la sostenibilitat, a
càrrec de Xavier Quintana, professor de la UdG i director de la Càtedra d'Ecosistemes Litorals Mediterranis.

V Jornades Ernest Lluch
La Mediterrània és una cruïlla entre Àsia, Àfrica i
Europa, un espai de trobada i d'intercanvi de cultures.
És el bressol de tota la mitologia greco-romana i de les
tres grans religions, que tant han influït en les civilitzacions posteriors. Les V Jornades Ernest Lluch, se centraran a debatre a l'entorn del diàleg intermediterrani des
de diferents perspectives que de ben segur fomentaran
el debat.

Dissabte 4 d'octubre
V Jornada Ernest Lluch. El diàleg intermediterrani, amb
Sami Naïr, catedràtic de Ciències Polítiques de la
Universitat París VIII; Tomàs Alcoverro, corresponsal de
La Vanguardia a Beirut; Andreu Claret, exdirector de
l'Institut Europeu de la Mediterrània i director de la
Fundació Anna Lindh

Dates: dissabte, 4 d’octubre
Cultura i patrimoni

Demanem que s’incloguin els
gegants de Torroella en el Catàleg
del Patrimoni Cultural Català
> El Ple
juliol la
Cultural
Torroella

municipal va aprovar per unanimitat el 9 de
petició a la Direcció General del Patrimoni
perquè inclogui els gegants centenaris de
en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català.

Aquests gegants són dels més antics de Catalunya.
Documentats ja al segle XVII, actualment se'n conserven
dues parelles: les figures de l'exposició permanent del
Museu de la Mediterrània (originals del 1880) i les figures que surten cada any per Sant Genís i durant altres
celebracions, que són originals del 1948 i es fan construir a imatge i semblança dels del segle XIX.

Imatges dels dos gegatns centenaris (1880) que es troben
exposats al Museu de la Mediterrània.

atesa la seva antiguitat, la seva significació i la seva tradició, mereixen una protecció i una difusió com a elements de valor històric que continuen vius en les celebracions de la població i a l'imaginari col·lectiu dels
torroellencs i torroellenques.

Aquests gegants, propietat de l'Ajuntament, són un
dels elements de més rellevància del Patrimoni Cultural
Moble del municipi. La Colla Gegantera, l'Àrea de
Cultura i el Museu de la Mediterrània entenen que,
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MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES

La problemàtica de les
tortugues exòtiques
La coneguda tortuga de Florida (Trachemys scripta elegans) és una espècie de tortuga exòtica que s'ha importat massivament per al comerç en aquaris i com a animal domèstic. Té una gran capacitat per colonitzar
espais i actualment és la tortuga aquàtica més abundant a Catalunya. Competeix amb les tortugues aquàtiques autòctones, la tortuga d’estany principalment
(Emys orbucularis) per accedir als llocs d'insolació, llocs
importants per al cicle biològic de qualsevol rèptil, i
també hi competeix per l'hàbitat i l'aliment.
Aquest és un dels motius pels quals la tortuga d'estany
es troba en franca regressió a tota la seva àrea de distribució, especialment al sector nord. Està considerada
com un dels rèptils més amenaçats d'Europa.
Un dels objectius del projecte Life EmysTer, que ha tingut lloc al nostre municipi i al de Pals, és la millora de
l'hàbitat de la tortuga d'estany i el posterior alliberament d'aquesta espècie en aquests indrets, on havia
viscut de forma espontània.
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Diada Nacional de Catalunya
Conferència «L'exili del Baix Empordà
al 1939», a càrrec de Jordi Gaitx
Molto. A les 12h, a l’Auditori de Can
Quintana.
A les 13 h, la coral El Recer i el Cor
Anselm Viola interpretaran el Cant
dels Segadors al pati 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

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
Perfil i panxa de
la tortuga
americana,
coneguda com a
tortuga de
Florida, una
espècie invasora
molt agressiva
que desplaça la
tortuga
autòctona.

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

Si per alguna raó sou propietaris d'una tortuga exòtica i us
en voleu desprendre podeu trucar al telèfon de Control
Girona 972 40 53 40, o bé portar-la al Centre de
Reproducció de Tortugues de l'Albera (Tel. 972 552245 o a
crt@tortugues.cat)

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

Recordeu que alliberar al medi la tortuga americana d'orelles vermelles, coneguda com a tortuga de Florida, és un
acte d'irresponsabilitat i a més, constitueix una infracció
administrativa qualificada de molt greu, segons estableix la
llei de protecció dels animals.

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

