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La llevantada de Sant Esteve ocasiona
danys al Molinet, a Montgó i als
Griells valorats en 3,6 milions d’euros

L’alcalde escriu:
«L’Ajuntament inicia
una nova via per
aconseguir finançament
i desbloquejar la
recuperació de
l’emblemàtic passeig
del Molinet.»

I també:
> L’Estat finançarà amb 1,9
milions d’euros diverses
obres municipals

> L’Ajuntament cedeix a
un terreny per al nou
centre sanitari de l’Estartit

Ajuntament de
Torroella de Montgrí
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Editorial
Com bé recordareu, bona part de la
Costa Brava va patir el dia de Sant
Esteve un dels temporals de llevant
més forts dels darrers 50 anys. Poca
gent recorda una llevantada com
aquesta que, tot i prevista pels meteoròlegs, va superar les previsions inicials
per la seva virulència. Els efectes van
ser devastadors en nombrosos punts
del litoral català i francès: passejos colgats de sorra, murs esllavissats, mobiliari trencat, afectacions en terrasses i
establiments particulars, etc.
En el nostre cas, tot i no ser dels municipis més afectats, la llevantada també
va tenir conseqüències que, un cop
avaluades, sobrepassen amb escreix
les possibilitats econòmiques de
l'Ajuntament per fer-hi front. Com us
expliquem en aquest butlletí, les principals afectacions es van produir al
passeig del Molinet, a Montgó, als
Griells i a la desembocadura del Ter, on
la valoració de danys puja a 3,6
milions d'euros.
Només al Molinet, els danys superen
els 3 milions. En aquest punt es va
enfonsar un tram del passeig, situat
dins l'àmbit que resta tancat al pas de
vianants i vehicles com a conseqüència
de les esllavissades del 94. Precisament
el fet que el passeig no estigués consolidat va agreujar els efectes del temporal, ja que va descalçar-ne la base, i
va ocasionar un important esvoranc.
Des d'un primer moment l'actuació de
l'Ajuntament va centrar-se a fer tot el
possible per restablir la normalitat i
minimitzar els efectes del temporal. Els
treballs es van fer a través de la brigada municipal, col·lectiu al qual vull
agrair la seva implicació i professionalitat. Posteriorment vam avaluar els
desperfectes i vam enviar els corresponents informes a les administracions
superiors per sol·licitar ajuts.
En el cas del Molinet, la llevantada ens
ha fet prendre la iniciativa de manera
decidida per tal de promoure la consolidació definitiva d'aquest magnífic
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encarregarà un nou projecte que revisi el que ja hi ha fet i plantegi una
alternativa tècnica més econòmica. El
pressupost inicial era de 2 milions
d'euros, que actualitzats serien molts
més. Si aconseguim rebaixar el pressupost i obtenim les mateixes garanties
de seguretat, serà més fàcil aconseguir
finançament per recuperar aquest
emblemàtic espai públic. Ara iniciem
un nou camí que, a mig termini, estic
convençut que ens donarà resultats.
Joan Margall i Sastre
Alcalde

«L’Ajuntament
inicia una nova
via per
aconseguir el
finançament
necessari i
desbloquejar la
recuperació de
l’emblemàtic
passeig del
Molinet.»
racó de l'Estartit, un mirador privilegiat
de les Medes i del nostre litoral, del
qual no podem gaudir des de fa molts
anys. Hem de recordar que el 2001
l'Ajuntament va prohibir-hi l'accés per
la inestabilitat de la montanya. Vuit
anys després, i vista de la manca de
finançament, la situació continua igual
i la fragilitat del passeig fa que els
efectes dels temporals siguin més
greus. Per tot plegat, des de
l'Ajuntament hem pres la iniciativa per
desbloquejar la situació i poder finançar aquesta obra.
En aquest indret s'han de fer dues
actuacions: consolidar la muntanya i
construir un nou passeig des de l'aparcament del port. L'Estat ja ha encarregat el projecte del passeig, però no té
sentit fer-lo si la muntanya no està
consolidada. Per això, l'Ajuntament
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Crisi econòmica
També destaquem en aquest butlletí la
important inversió que farem a
Torroella i l'Estartit gràcies al fons
extraordinari que ha posat en marxa
l'Estat per fer front a la crisi mitjançant
la contractació d'obra pública. En el
nostre cas hem aconseguit 1,9 milions
d'euros, que destinarem a obres que si
no fos per aquesta partida, hauríem
d'haver esperat força temps a poder
fer. D'acord amb les bases de la convocatòria, a l'hora de contractar les obres
es tindrà en compte que siguin empreses de la zona, que ocupin el major
nombre possible de persones i que es
contractin aturats.
Des de l'Ajuntament també estem treballant a favor de la dinamització econòmica. En aquest sentit, les principals
inversions que estem desenvolupant
tenen com a finalitat generar infraestructures o equipaments que reverteixin en una millora de la nostra promoció exterior o de l'oferta comercial,
turística i cultural. Uns clars exemples
són la reforma del carrer d'Ullà o la
dels carrers del nucli urbà de l'Estartit,
o la construcció del pavelló polivalent.
En un moment de dificultats, les administracions tenen l'obligació d'estrènyer-se el cinturó i ser molt cautes amb
les despeses, però han de saber liderar
i ser el motor a partir del qual generin
confiança. En la mesura de les nostres
possibilitats, l'Ajuntament continuarà
essent un dinamitzador econòmic,
però tampoc no oblidarà el seu vessant social i estarà al costat dels que
més greument pateixen aquesta crisi.
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Llevantada

El fort temporal va ensorrar i descalçar el tram final del passeig del Molinet (imatge esquerra). A la dreta, dues imatges dels efectes de
la llevantada a Montgó, on el passeig va quedar totalment colgat de sorra i el mar va arrossegar la caseta de vigilància.

Els danys de la llevantada de Sant Esteve pugen a 3,6 milions d’euros
La valoració dels desperfectes ocasionats per la llevantada dels dies 26 i 27 de desembre al
litoral de Torroella de Montgrí-l'Estartit puja a 3.615.000 euros, segons les estimacions que han
realitzat els tècnics municipals. La major part de danys s'han centrat al passeig del Molinet,
on la valoració se situa al voltant del 3 milions d'euros.
Passeig de Montgó
L'altre sector afectat va ser el remodelat passeig de
Montgó (acumulació de sorra, desperfectes en les instal·lacions elèctriques, sanejament, arbrat, caseta del
vigilant, acumulació de roques, etc). La valoració en
aquest cas és de 175.000 euros.

>La força del mar va ensorrar part del passeig en el seu
tram final i va provocar un despreniment parcial de la
muntanya. També va ocasionar un buidat del subsòl i
una gran acumulació de roques i sorra.
Desembocadura del Ter
Un altre àmbit força afectat ha estat la desembocadura
del riu Ter, on la valoració és de 250.000 euros. En
aquesta zona s'ha deteriorat l'escullera de protecció de
la mota del riu des de la gola fins a la desembocadura.

L'informe de danys s'ha enviat a la Generalitat, a la
Diputació i a l'Estat, tot esperant que s'obri la línia d'ajuts per poder portar a terme els treballs.

Els Griells i platja Gran
També va resultar afectada la urbanització els Griells i la
platja Gran de l'Estartit. En aquesta zona es van produir
deteriorament de talussos, gran acumulació de sorra i
buidat parcial del subsòl que sosté el passeig. En aquest
àmbit la valoració és de 190.000 euros.

L’endemà del temporal, l'Ajuntament va destinar quatre
operaris de la brigada per fer tasques de neteja. També
s'ha enviat una carta a l'Agència Catalana de l'Aigua on
s'informa del trencament de l'escullera de la mota del
riu Ter, per tal que intervingui, ja que és un àmbit de la
seva competència.

Nova estratègia municipal per desbloquejar
l’arranjament del passeig del Molinet
> L'Ajuntament revisarà el projecte de consolidació de
la muntanya del Molinet i estudiarà si hi ha alguna
alternativa tècnica més econòmica per consolidar la
part que es va esllavissar l'octubre de 1994. Malgrat que
s’han fet moltes gestions durants aquests anys, no ha
estat possible aconseguir el finançament necessari per
sufragar els 2 milions d’euros que costa l’obra. Per això
l’Ajuntament ha decidit prendre la iniciativa i encarregar un nou projecte que prescindeixi dels costosos murs
de contenció, aposti per un rebaix de la muntanya i faci
més assumible la reparació. Això permetrà, a més, que
l’Estat pugui fer el passeig. Precisament el mes passat va
treure a licitació la redacció del projecte constructiu.

L’alcalde, Joan Margall, i el regidor de Turisme, Genís Dalmau,
durant una visita sobre el terreny per avaluar els danys del
temporal al passeig del Molinet.
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Inversions

L’Ajuntament aconsegueix 1,9 milions d’euros de l’Estat per a obres municipals
Set projectes municipals es beneficiaran del Fons Estatal d’Inversió Local que s’ha creat com a
mesura extraordinàra per fer front a la crisi i generar ocupació mitjançant obra pública
El govern de l’Estat ha aprovat els set projectes que el nostre ajuntament ha presentat per optar
al finançament del Fons Estatal d'Inversió Local. La creació d’aquest fons es va decretar el mes de
novembre per via d’urgència com una de les mesures per fer front a la crisi, amb l’objectiu
principal de generar llocs de treball mitjançant l'execució d'obra pública.
> L'Ajuntament invertirà pràcticament la meitat de l'assignació concedida en la convocatòria (1.933.420
euros) a urbanitzar l'entorn del nou tanatori i del local
polivalent. En total, aquestes dues actuacions sumen
886.128,84 euros —400.000 i 486.128,84 euros, respectivament— i permetran completar la seva plena
integració a la trama urbana. La construcció del tanatori ja ha estat adjudicada i s'iniciarà en breu, mentre que
la del polivalent està programada per al segon semestre d'any. La possibilitat de disposar d'aquests diners
permetrà agilitzar les obres molt abans del que les possibilitats econòmiques pròpies haguessin permès.

D'altra banda, a la convocatòria s'han presentat d'altres
actuacions també molt significatives i que entraven dintre de la planificació d'obres previstes a mitjà termini,
però que aquesta assignació podran fer realitat aviat:
construcció d'una nau per a la brigada municipal
(380.232,64 euros); pla d'asfaltatge de diversos carrers
del municipi (336.937 euros), i la rehabilitació d'edificis
emblemàtics del patrimoni local com són el convent
dels Agustins, el Cine Petit, la Capella de Sant Antoni, el
Cinema Montgrí, la Sala, l'antiga biblioteca municipal
(equipament adquirit aquest any per l'Ajuntament) i el
Centre de Serveis de l'Estartit (329.701,52 euros).

Els nostres projectes

Urbanització de l’entorn del
pavelló polivalent

Urbanització de l’entorn del
tanatori (1a fase)

Construcció d’una nau per a la
brigada municipal

OBJECTE
S’urbanitzarà el tram situat entre la
façana principal del nou equipament i el carrer del Safareig. Es farà
un tram de la nova avinguda de la
façana sud i s’adequarà una zona
àmplia zona verda. També s’actuarà
al tram final del carrer del riu Ter.

OBJECTE
La construcció i la gestió del tanatori ja ha estat adjudicada i s'iniciaràproperament. L’obra del nou edifici,
però, s’ha de complementar amb la
urbanització del seu entorn (vial,
voreres, serveis...), des de la capella
fins al nou equipament.

OBJECTE
Es construirà en uns terrenys del
polígon industrial que són propietat
municipal. Les actuals instal·lacions
de l’antic escorxador són insuficients
i hauran d’anar a terra perquè estan
afectades pel giratori que preveu el
pla general a l’accés al nucli urbà.

PRESSUPOST
486.128,84 euros

PRESSUPOST
400.000 euros

PRESSUPOST
380.232,64
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Els nostres projectes

Rreforma parcial del Cinema
Montgrí i de la Sala

Asfaltatge de diversos carrers
de Torroella i l’Estartit

OBJECTE
Al cinema es repararan les humitats
de les teulades i terrasses, s'adequarà un accés per a minusvàlids i
també es repararan les butaques i el
paviment, entre d’altres. A la Sala
s'ampliarà la potència elèctrica i es
col·locaran vidres nous.

OBJECTE
S’actuarà en vies importants com
són el carrer de l'Església i el passeig
Vicenç Bou, a Torroella i uns trams
dels carrers Barcelona, Dàlia, Devesa,
La Sala, Falaguer i Tascons, a
l’Estartit. També es pavimentarà la
plaça Jacques Cousteau.

PRESSUPOST
122.880,72 euros

PRESSUPOST
336.937,01 euros

A dalt, el passeig Vicenç Bou, de Torroella. A
sota, la plaça Jacques Cousteau, de l’Estartit.

Millores al convent dels Agustins i al Cine Petit

Reforma de l’antiga biblioteca

OBJECTE
Al convent dels Agustins i al Cine Petit es milloraran els accessos mitjançant la
construcció d’un ascensor. També es construirà una rampa d'accés per a minusvàlids a l'accés principal del convent i es repararan les humitats de la teulada.
La millora de serveis es completarà amb uns nous lavabos al primer pis.
Al Cine Petit es millorarà la calefacció, es repararan les butaques i es farà un
repàs de pintura..

OBJECTE
Es condicionarà l’espai amb nous
despatxos per acollir diversos serveis
municipals. Aquest equipament va
passar a ser propietat municipal després que l’auntament el comprés a la
Caixa el mes de maig de 2008.

PRESSUPOST
143.196,08 euros

PRESSUPOST
63.624,72 euros
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Noves tecnologies

Consell Municipal de l’Estartit

Millores a la xarxa WI-FI
> L'Ajuntament ha ampliat la cobertura a la xarxa
municipal d'accés sense fils a Internet mitjançant una
nova antena preWIMAX que dóna plena cobertura a
tota la urbanització Torre Vella. Per altra banda, també
ha posat en funcionament un nou hotspot per accedirhi des de a la via pública, a la plaça de la Vila i a la plaça
Pere Rigau de Torroella. S’hi pot accedir comprant unes
targes de prepagament que valen 3 euros i permeten
navegar durant 5 hores. Aquestes targes es poden
comprar a l'Oficina de Turisme, al Centre de Serveis de
l'Estartit i també a l'ajuntament.
Normalització lingüistica

Nova edició de Voluntaris per la llengua
> Un total de 24 parelles participen en l’edició d’enguany de la campanya del Voluntariat per la llengua que
organitza l'Oficina de Català de Torroella. Aquest xifra és
tot un èxit ja que representa el doble de l’any passat. A
banda de l’Ajuntament, en aquesta edició hi col·laboren
la Biblioteca Pere Blasi i també el Bar Nafent com a punt
de trobada. Aquesta iniciativa pretén fomentar l’ús i el
coneixement del català mitjançant la pràctica, de manera que persones que el parlen habitualment destinen
una part del seu temps a conversar amb persones interessades a agafar fluïdesa i perdre la vergonya.

Millorem l’atenció ciutadana al Centre de
Serveis de l’Estartit mitjançant un OAC
> L'Ajuntament ha posat en marxa una reorganització
interna al Centre de Serveis de l’Estartit per tal de millorar els serveis que s’hi presten. L'objectiu és implementar el funcionament d’una veritable Oficina d'Atenció al
Ciutadà (OAC). Això comporta una unificació de serveis
i una ampliació de les gestions que s’hi poden fer, i
garanteix una atenció personalitzada i àgil, per fer més
propera la relació entre l'administració i els ciutadans.
Es pretén donar un servei adequat a les dimensions que
ha assolit l'Estartit en els darrers anys, tant pel que fa a
població, empreses i comerços, i disposar d'un equip
humà polivalent que pugui atendre qualsevol de les
demandes del ciutadà.

Cultura

Seguretat ciutadana

Visita del conseller de Cultura

Exposició dels 10 anys del GEAS, a l’Estartit

> El conseller de Cultura, Joan Manel Tresserras, va vistar el nostre ajuntament i el Museu de la Mediterrània
el 24 de gener. El conseller va signar al Llibre d’Honor i
es va reunir amb membres de l’equip de govern.
Posteriorment va conèixer de primera mà la proposta
museogràfica i el projecte del museu, amb una visita
guiada que va anar a càrrec del seu director, Antoni
Roviras. El conseller va manifestar la voluntat de continuar col·laborant amb el projecte.

> El Centre de Serveis de l’Estartit va acollir del 13 de
febrer a l’1 de març una exposició commemorativa dels
10 anys que porta el Grupo de Especialistas de
Actividades Subaquáticas de la Guardia Civil (GEAS) al
nostre municipi. La mostra estava estructurada en plafons que il·lustraven la seva tasca i repassaven alguns
dels sinistres en els quals han intervingut. Durant
aquests dies, diferents grups escolars l’han visitada,
acompanyats de membres del cos.
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HA TOCAT FONS LA CRISI?

Xerrades de difusió dels treballs
guanyadors de les Beques Joan
Torró i Cabratosa 2008

Dissabte 21 de març de 2009
De les 17 a les 20 h

Conferència:
«Avaluació de l'estat de conservació i propostes de gestió de la flora singular del massís del Montgrí i la plana
del Baix Ter», a càrrec de Sandra Saura-Mas, Joan Font
Garcia i Miquel Jover Benjumea.
Dia: Dissabte 18 d’abril Hora: 19 h

III JORNADA DE POLÍTICA INTERNACIONAL
DE TORROELLA

El món afronta per primera vegada una crisi econòmica
de la qual ningú no s'escapa i que ningú no sap com
acabarà. Originada inicialment el 2007 als Estats Units
per l'esclat de la bombolla immobiliària i la fallida d'alguns dels grans bancs, ningú no sap, no ja quan s'acabarà, sinó la fórmula màgica de com sortir-ne.

La conferència es complementarà ell diumenge 19 amb
una sortida pel Montgrí, que s’iniciarà a les 10 h.
Conferència:
«Toponímia del terme municipal de Torroella de Montgrí
(Torroella, l'Estartit i illes Medes, Sobrestany i la
Bolleria)», a càrrec de Moisès Selfa.
Dia: Dissabte 25 d’abril Hora: 19 h
La conferència es complementarà el diumenge 26 amb
una excursió a les 10 h per conèixer alguns topònims
sobre el terreny.

En tot cas, aquesta crisi significa la fi d'un model econòmic de creixement il·limitat i no sostenible?, d'un
retorn necessari a valors que s'havien perdut?, I quins
efectes té a Catalunya, a Espanya i a Europa?, i quines
accions ens poden ajudar a sortir de la crisi?
A aquestes i a d'altres preguntes procuraran donar resposta els participants en la jornada.

Urbanisme

Equipaments

Al·legacions al projecte de variant per
minimitzar el seu impacte al territori
> L'Ajuntament es posiciona a favor del traçat sud de
la variant, tot i que considera necessari introduir-hi
modificacions en el traçat i enllaços per minimitzar els
efectes negatius que pot comportar sobre la plana agrícola. En aquest sentit, ha presentat una al·legació en la
qual defineix diferents propostes tècniques per millorarne la integració al territori.

El solar cedit
es troba situat al
centre de
l’Estartit, just al
costat de
l’escola
Portitxol.

L’Ajuntament cedeix uns terrenys perquè
Salut hi faci el nou centre sanitari de l’Estartit
> L'Ajuntament ha ofert al Departament de Salut una
finca municipal situada al carrer Eivissa de l'Estartit per
tal que hi pugui construir el centre de salut, un equipament àmpliament reivindicat ateses les mancances que
presenta el servei. L’actual ambulatori pateix una important limitació d'espai que no permet adaptar el servei a
les necessitats reals dels usuaris, ni a curt ni a mitjà termini. A més, des del 2004 cap aquí s'han perdut progressivament hores d'atenció mèdica, malgrat l'increment que hi ha hagut de població.
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S’afirma que la proposta actual comporta una notable
afectació territorial que distorsiona el paisatge de l'entorn del Ter i obliga a una ocupació extensiva del territori. Per això, seria convenient dimensionar els enllaços
a un sol nivell i així minimitzar l'afectació sobre el paisatge, que és un dels valors més preuats de la zona.
Es demana, també, que s'incorporin traces rectes als
trams de carretera de nova construcció de manera que
es mantingui l'estructura de la xarxa viària de bona part
del Baix Ter; respectar les traces del territori i en especial
l'estructura agrària de manera que els traçats siguin rectilinis i discorrin per partions de finques .
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MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES

IM NÚM. 136 · FEBRER DE 2009
L’ESCRIPTOR JORGE BUCAY
TORNA A TORROELLA

Reduïm l’ús de bosses de plàstic

Malgrat que en els darrers any hem avançat força en
aquest terreny, encara ens queda molt camí per recórrer.
Cada cop són més les persones que separen les deixalles i
fan un bon ús dels contenidors d'envasos, paper i cartró,
vidre i rebuig, però els percentatges de residus recuperables encara els podem incrementar molt més.
La responsabilitat en aquest repte és compartida.
L'administració ha de donar les eines necessàries i fer pedagogia, però tot això seria poc fructífer si la població no
s'implica. Per això, qualsevol petit gest que fem a casa és
molt important, sempre tenint en compte que el millor
residu és aquell que no es produeix.
La regidora de Medi
Ambient, Maria Ferrer,
explica que «des de
l'Ajuntament estem fent
una gran aposta per
reforçar la recollida selectiva i ara promovem una
nova iniciativa que té per
objectiu reduir l'ús de
bosses de plàstic que utilitzem quan anem a comprar».
Els darrers anys sembla que ens haguem oblidat del cabàs
o el carretó, i el ritme frenètic del dia a dia ha donat cada
cop més protagonisme a les bosses de plàstic com a principal mitjà per portar les compres a casa. Hem de tenir present, però, que això comporta un cost molt gran al nostre
medi ambient, tant pel que fa a la fabricació com posterior
eliminació d'aquestes bosses.
Per minimitzar-ne l'ús, repartirem gratuïtament entre tota
la població una bossa de roba reutilitzable i plegable, amb
la qual podreu fer les vostres compres. Veureu que per les
seves petites dimensions, un cop plegada, és molt pràctica.
Estem convençuts que us serà útil i que amb el seu ús
farem un bon favor al medi ambient.
Com puc aconseguir la bossa?
Podeu recollir-la gratuïtament dilluns 9 de març al mercat
de Torroella i dijous 12 de març al de l'Estartit. Hi muntarem una parada entre les 10 h i les 13 h.
Què passa si no puc anar a buscar-la al mercat?
No us preocupeu, fins al dia 20 de març podeu adreçarvos a l'Ajuntament o al Consell Municipal de l'Estartit.

Conferència-xerrada amb l’escriptora
Sílvia Salinas a partir del llibre «Seguir
sin ti», del qual són coautors
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports de
Torroella de Montgrí
Dia: 17 d’abril de 2009
Hora: 19.30 h

Serveis municipals
Ajuntament
fax

Centre de Serveis de l'Estartit

fax

Oficina de Turisme

fax

Àrea de Cultura

fax

Recaptació municipal
Serveis Socials
Promoció Econòmica i Comerç
Pavelló poliesportiu
Punt Klau
Ràdio Montgrí
Oficina de Català
Servei de Control de Mosquits
Deixalleria i neteja
Llar de jubilats de l'Estartit
Llar de jubilats de Torroella de Montgrí

972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
900
972
972

88
81
02
25
25
19
17
73
74
81
00
51
07
73
74
73
96
06
00
88

09
12
36
33
15
10
49
01
37
12
29
81
04
01
14
01
43
78
08
20

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
GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas)

972 75 01 49
fax 972 75 11 57
092
972 60 00 03
972 76 11 01
972 60 92 22
972 75 00 63
972 30 00 23
088
972 75 00 75
112
972 75 11 36

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
Col·legi Sant Gabriel
Escola bressol Els Petits

972
972
972
972
972
972
972
972
972

75
75
75
75
76
75
75
75
75

19
14
72
92
00
51
92
84
82

17
47
72
42
87
44
72
16
23

972
972
972
972
fax 972

75
75
75
75
75

99
02
78
51
51

19
17
53
80
82

Equipaments culturals
Biblioteca municipal de Torroella Pere Blasi
Biblioteca municipal de l'Estartit
Cinema Montgrí
Museu de la Mediterrània-Can Quintana

Amb la col·laboració de:
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75
75
76
75
75
75
75
75
75
75
76
75
76
75
75
75
75
72
75
75

Ajuntament de
Torroella de Montgrí

Dipòsit legal GI-112-1985

Un dels reptes més importants que tenim les societats
avançades és el de reduir i realitzar una correcta gestió dels
residus que generem.

