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Catalunya es converteix en el
principal lloc de procedència dels
turistes de l’Estartit

Una família de turistes observant com feinegen els pescadors dalt d’una
barca al port de l’Estartit.

L’alcalde escriu:
«A Torroella i l’Estartit
hem estat pioners a tot
l’Estat en l’aplicació de
projectes per
dinamitzar i millorar el
sector turístic
municipal.»

I també:
> La Generalitat s’implica
en la consolidació de la
muntanya del Molinet

> L’Ajuntament renova i
actualitza la imatge
corporativa

Ajuntament de
Torroella de Montgrí
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Editorial
L'activitat vinculada al turisme constitueix un dels principals dinamitzadors
econòmics del nostre municipi.
Conscients d'aquesta realitat, fa molts
anys que l’Ajuntament té molta cura en
tot allò que afecta aquest sector, cosa
que ens ha portat, en molts casos, a ser
pioners a l'Estat en l'aplicació d'alguns
projectes. Podem posar com a exemples
la creació de l'Estació Nàutica EstartitIlles Medes, que l'any passat va complir
10 anys, o l'obtenció de la prestigiosa
certificació de Sistema Integrat de
Gestió de Qualitat Ambiental i Turística
o de Destí de Turisme Familiar.
Aamb tot això, ara podem dir que som
el primer municipi de la Costa Brava que
disposa d'una sèrie estadística d'enquestes turístiques des de fa 25 anys. Això
demostra que els responsables municipals del moment eren molt sensibles a
l'opinió que tenien els nostres visitants.
Volien saber quines eren les seves motivacions, una informació bàsica per anar
incorporant les millores que ara ens fan
ser una destinació de referència turística a les comarques gironines.

això, hem de vetllar pel manteniment i
posada en valor d'aquest entorn. En
aquest sentit, hi ha un punt molt
emblemàtic de l'Estatit que des de fa
anys no en podem gaudir ni els veïns i
veïnes del municipi, ni els nostres visitants. Em refereixo al passeig del
Molinet, que resta tancat al trànsit de
vianants des del 2001 a conseqüència
de la inestabilitat de la muntanya.

Joan Margall i Sastre
Alcalde

«A Torroella i
l’Estartit hem
estat pioners a
tot l’Estat en
l’aplicació de
projectes per
dinamitzar i
millorar el sector
turístic.»

Amb la perspectiva que ens donen els
anys, la sèrie estadística ens revela
dades molt interessants sobre l'evolució
del perfil de turista, que són perfectament extrapolables al conjunt de la
Costa Brava. Les conclusions constaten
una clara substitució del turista que inicialment ens visitava, d'origen anglès
que venia a través d’operadors turístics,
atret per paquets de baix cost, per un
altre de més proper, d'origen català,
familiar, i que es programa ell mateix les
vacances. Pot semblar obvi, però hem
de tenir present que fa uns anys l'oferta
s'orientava preferentment cap al primer
tipus de perfil, mentre que amb el pas
del temps s'ha fet una aposta per la
qualitat i la recerca d'un turista amb
inquietuds més diverses que el sol, la
platja i la diversió.

Les dades, doncs, confirmen que anem
pel bon camí, tot i que encara ens
queda molta feina per fer perquè
també posen en relleu aspectes que
hem de millorar segons diuen els nostres visitants. Des de l'Ajuntament destinem grans esforços a millorar tots els
serveis públics, a promocionar la destinació i a incrementar l'oferta d'activitats
complementàries. El sector privat
també està fent la seva part, cosa que
és clau perquè el conjunt de la destinació és una responsabilitat compartida
entre el sector i l'administració.

Tots plegats hem de tenir això molt present, perquè actualment és molt difícil
competir en preu, quan molt a prop
nostre hi ha destinacions emergents de
baix cost que estan captant el primer
tipus de client.

Muntanya de l'Estartit
Un dels aspectes que més interessen els
nostres turistes és l’entorn natural. A
banda del seu interès paisatgístic, l'oferta de senderisme, BTT i cicloturisme
està prenent cada cop més força. Per
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A banda del mal que van fer les esllavissades del 1994, la darrera llevantada de
Sant Esteve també el va deixar molt
malmès. En aquests moments ja podem
dir que s'està fent un nou projecte i que
comptem amb la implicació de l'Institut
Geològic de Catalunya i de l'empresa
pública Geocat per tirar-lo endavant.
Aquest és un gran pas que marca el
punt de partida perquè a curt termini el
passeig del Molinet torni a ser un mirador privilegiat de les illes Medes i dels
espadats del Montgrí. És un indret molt
sentimental per a torrollencs i estartidencs, que té un potencial turístic que
no podem ni volem passar per alt.
Millora de carrers
Lligat també amb la feina que promou
l'Ajuntament per millorar aspectes del
nostre municipi, podem esmentar la
millora de carrers dels nuclis antics de
Torroella (d'Ullà i Teatre) i de l'Estartit
(Port, Platja, l'Escala i Ter Vell). La imatge de la via pública és un element estratègic de la destinació i un element clau
de dinamització econòmica. És per això
que hem d'interpretar aquestes obres
com una millora per als veïns de la
zona, però també per al conjunt del
municipi, atès que es tracta de vies
situades en els epicentres comercials i
socials dels dos nuclis urbans.
Durant aquests mesos s'ha tingut cura
perquè els treballs ocasionessin molèsties mínimes. El seu desenvolupament
no ha estat fàcil, especialment al carrer
d'Ullà. És per això que vull donar les
gràcies a tothom, veïns de la zona i ciutadans en general, per la seva comprensió i col·laboració exemplar. Ben aviat
tots en podrem gaudir plenament.
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Turisme

Catalunya ja és el principal lloc
d’on venen els turistes de l’Estartit,
per damunt de França i Holanda
> L'Estartit s'ha convertit en el primer nucli de
la Costa Brava que disposa d'una sèrie
d’enquestes i de perfil de la demanda des de
fa 25 anys, cosa que permet definir com ha
anat evolucionant el model turístic al llarg
d’aquest període.
> Segons el resultat de les enquestes realitzades durant
els darrers 25 anys, el mercat britànic ha experimentat
una davallada considerable com a país de procedència
principal (1984-44% / 2008-9%). Per contra, les xifres
del 2008 constaten que el turista català ha esdevingut
el mercat més important (27%) i ha superat per primera vegada el francès (24%), al qual segueixen l’holandès
(13%) i l’espanyol (11%).

L’estudi del perfil del turista demostra que cada cop està
guanyant més pes el turisme familiar i constata un elevat
grau de fidelització.

Enquestes a Torroella
> Amb l'objectiu d'afinar la metodologia de l'estudi i
millorar la qualitat dels resultats, també es van realitzar
600 enquestes a Torroella. La regidora de Promoció
Econòmica, Dolors Bassa, diu que es vol conèixer si hi ha
coincidència entre la demanda turística dels dos nuclis.

El turista britànic que venia als 80 ho feia per opreradors turístics i atret per paquets econòmics, però ara
aquest perfil s'ha decantat cap a països emergents que
ofereixen uns preus més ajustats.
Elevat grau de fidelització
L'estudi, que desenvolupa el Centre de Recerca i
Innovació de les Indústries Turístiques (CRIIT) per encàrrec de l'Ajuntament, també constata que durant els 5
últims anys s'ha aconseguit fidelitzar el client, atès que
el 70% és repetidor.

Dades d’interès
Segons la procedència, el 31,3% ve de Catalunya, el
19,3% de França i el 10% de l’Estat Espanyol
El grup de viatge
més majoritari són la
parella i les famílies
(89,5% i 40,8% respectivament).

Durada de les estades
Aquestes noves realitats han provocat un canvi també
en la durada mitjana dels dies de vacances. Més de la
meitat passava una mitjana d'entre 8 i 15 dies. A partir
del 1999 les tendències canvien i augmenta el percentatge de gent que passa només una setmana o menys.
Els resultats del 2008 són 34% d'1 a 7 dies, 41% d'entre 8 i 15 dies, 15% entre 16 i 21 dies, i 9% més de 21.

Les motivacions principals són reposar
(55,1%), conèixer la
zona (43,3%) i fer
activitats (37,8%).

Activitats preferents
L'activitat principal que practiquen continua essent:
reposar, banyar-se i prendre el sol, però activitats com
el senderisme o les excursions en bicicleta ha, experimentat un augment considerable. També han pujat l'snorkel, el submarinisme, la pesca i el caiac.

Les activitats que
El mercat i les fires són les activitats
més interessen són:
més ben valorades de Torroella.
mercats i fires (75%),
festes (73,1%), gastronomia (61,1%), visites guiades
(10,7%), excursions a peu o en bicicleta (4,5%).
Entre els aspectes més ben valorats hi ha la neteja, l'oferta complementària (restaurants, bars, cafeteries), instal·lacions i qualitat dels productes.

Menys hotel, més càmping
El percentatge de turistes que utilitzen l'hotel ha disminuït (1984-36% / 2008-17%). A l'altre costat de la
balança, l'ocupació de l'allotjament en càmping s'ha
doblat (1984-19% / 2008-38%).
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Urbanisme

La Generalitat s’implica activament
en la consolidació de la muntanya
del Molinet de l'Estartit
Les gestions fetes per l’Ajuntament donen
resultat i l'Institut Geològic de Catalunya i
l'empresa pública Geocat redactaran els
projectes per consolidar la part esllavissada
de la muntanya del Molinet de l'Estartit
> L'Institut Geològic de Catalunya elaborarà l'estudi
geològic, mentre que l'empresa pública Geocat s'encarregarà de la redacció del projecte de consolidació de tot
aquest emblemàtic espai. La seva intervenció en aquesta actuació s'ha concretat arran dels contactes recents
que ha mantingut l'Ajuntament amb el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques, que s'ha mostrat
disposat a col·laborar-hi.
El primer pas d'aquesta col·laboració es va formalitzar el
12 d’abril quan tècnics de l'Institut Geològic de
Catalunya i de Geocat van visitar in situ la zona afectada i es van reunir amb l'arquitecte municipal, Lluís
Gratacós; la regidora d'Urbanisme, Caterina Matas, i el
regidor de Turisme i Platges, Genís Dalmau. Els tècnics
van recollir la informació per valorar la situació i conèixer el projecte que actualment hi ha sobre la taula, però
que l'Ajuntament considera necessari revisar per fer-lo
viable econòmicament i més integrat al medi natural.

Tècnics de l’Institut Geològic de Catalunya i l’empresa pública
Geocat, acompanyats per l’arquitecte municipal i el regidor de
Turisme i Platges, durant la visita a la zona esllavissada.

L'Estat adjudica la construcció del passeig
La consolidació és una obra imprescindible d'executar, a
més, per tal que l'Estat pugui tirar endavant la reforma
del passeig del Molinet. Precisament, el mes de març es
va adjudicar la redacció del projecte d'aquesta obra a
l'empresa ABM, la mateixa que ha redactat el projecte
de desurbanització de la Pletera.
Aquesta empresa podrà incorporar les conclusions de
l'estudi de l'IGC al seu projecte, per tal que el nou tram
de passeig sigui prou resistent a les llevantades i a l'estructura inestable del terreny.

Fires

Sant Jordi 2009

Un grup
d’escolars
sosté un dels
treballs que
es van
presentar al
pati de Can
Quintana.

Un moment
dels
passacarrers
que van
oferir els
balladors de
Cocentaina.

Meditarrània, Mar Obert 2009

Els escolars recorden Joan Amades

> El País Valencià va ser la cultura convidada en l'edició
d'aquest any de la fira Mediterrània, Mar Obert, que es
va celebrar a Torroella i a l'Estartit de l'1 al 3 de maig.
La presentació d'aquest llegat es va fa a través del
municipi de Cocentaina (Alacant). En el marc de la fira
es van celebrar les Trobades de Música Mediterrània,
que organitza el Museu de la Mediterrània, i la Fira de
Productes Ecològics, Artesania i Gastronomia i el
Mercat d'Ocasió de Material Nàutic i d'Aventura, a
l’Estartit.

> El nostre municipi va viure el 23 d’abril una diada de
Sant Jordi intensa, plena d’actes i molt participativa,
que es va veure acompanyada pel bon temps. Entre els
actes programats, l’Àrea de Cultura va proposar una
activitat ludicopedagògica als centres de primària que
girava al voltant del folkolrista Joan Amades, amb
motiu del cinquantenari de la seva mort. L’activitat es
va desenvolupar al pati de Can Quintana, on els escolars van fer diferents presentacions de l’obra d’aquest
prolífic autor.
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Urbanisme

La reforma del carrer d’Ullà i del
Teatre entra en la seva recta final

La primera fase de la millora dels
carrers de l’Estartit acabarà el juny

> El mes de juny acabaran les obres de reurbanització
dels carrers d'Ullà i del Teatre, situats al nucli antic de
Torroella. Els treballs, d’una gran complexitat atès que
es tracta d’una via molt concorreguda, posaran fi a
moltes mancances que existien tant des del punt de
vista de serveis, com de seguretat. La seva remodelació
està seguint els mateixos criteris urbanístics que el tram
del carrer Primitiu Artigas. Aquesta obra millorarà la
qualitat de vida dels veïns i millorarà la imatge general
del carrer, cosa que permetrà potenciar aquest eix
comercial com un element estratègic de dinamització
econòmica del municipi.

> El mes de juny acabaran les obres de la primera de les
tres fases de la millora dels carrers de l'Estartit, una
actuació de gran abast que dignificarà bona part del
centre urbà. En aquesta fase, que es va iniciar l’octubre,
s'ha actuat en els carrers Port, Platja, l'Escala i Ter Vell.
L'obra ha tingut un cost de 901.780 euros i compta
amb una subvenció de 300.000 euros del PUOSC. Les
dues següents fases es desenvoluparan conjuntament a
partir de setembre. La inversió serà d’1.464.723 euros i
abastarà els carrers Eivissa, Roma, Pintor Mascort, Roca
Maura, Església i Víctor Concas. També es compta amb
una subvenció de 300.000 euros.

Imatge corporativa

L’Ajuntament renova la imatge corporativa, per fer-la més moderna i eficient
Es vol facilitar la identificació de tot el material gràfic editat per l´Ajuntament i aconseguir una
comunicació més fluida i directa entre la institució i la ciutadania.
> L’Ajuntament no disposava fins ara d'un manual d'imatge corporativa que fixés els criteris a utilitzar a l'hora d'aplicar l'escut municipal i els logotips municipals en
les diferents publicacions i productes de difusió. Per
aquest motiu, cada àrea feia servir diferents aplicacions
i models, sense cap criteri concret. D’aquest a manera
la imatge de la institució es dispersava i perdia potencial comunicatiu cada vegada que s'editava un fulletó
amb un format diferent perquè es feia difícil la identificació dels productes provinents de l'Ajuntament.
El manual, que va aprovar el Ple de març, defineix
aspectes com els colors que identifiquen l’Ajuntament,
les tipografies a utilitzar, la disposició de la informació,
etc. També concreta com s’ha de reproduir l’escut
municipal, el del Consell Municipal de l’Estartit, la
marca turística, i la seva col·locació en els documents.
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Infraestructures

Normalització lingüística

Millores al Torrent de l’Ayats

Campanya de parelles lingüístiques

El projecte pretén millorar el drenatge del
torrent per evitar inundacions d'alguns
habitatges del sector sud del nucli urbà i dels
camps de conreu.

40 alumnes han participat a la campanya de
parelles lingüístiques que s’ha desenvolupat a
l'IES Montgrí i al CEIP Guillem de Montgrí.

> El Ple de març va aprovar inicialment el projecte d'endegament d'aigües pluvials de la riera de ca l'Ayats.
Correspon a la segona fase d'un projecte general que
preveu la millora del desguàs de les conques naturals
més importants del municipi que es van veure afectades
pel cobriment d'antics recs.
L’obra afectarà 419 m de torrent. S'inicia al límit SE del
Pla parcial camps de can Bataller i té el seu punt final i
de desguàs al rec del Molí.
Té un cost de 673.841 euros i l'ACA finançarà el 75%.
L'Ajuntament està buscant ajuts per al 25% restant.
El torrent de ca l'Ayats té per conca tota la solana del
Montgrí, entre la muntanya i el Montplà, a través del
coll d'en Garrigàs. Anys ençà l'aigua s'infiltrava al terreny
o s'escolava pels torrents des dels aspres cap a la plana.
Un cop allà era reconduïda a través de recs i branques
cap als escòrrecs principals, que la conduïen cap als
aiguamolls i finalment cap al mar.
Policia Local

> Aquesta iniciativa, que s’ha fet de desembre a març,
pretén fomentar l'ús i el coneixement del català mitjançant la pràctica, de manera que els alumnes que el parlen habitualment
conversin amb d'altres que no ho fan
perquè agafin fluïdesa.
La iniciativa ha
estat organitzada
pel servei Llengua,
interculturalitat i
cohesió social del
Baix
Empordà;
l'Oficina de Català
de Torroella i l'Àrea d'Educació, conjuntament amb la
direcció i tutors dels centres.
La cloenda de la campanya es va fer el divendres 27 de
març al Museu de la Mediterrània, amb un acte al qual
també es van convidar els pares dels participants.
Promoció Econòmica

L’Ajuntament implanta un nou sevei
per ajudar els aturats a trobar feina
> L'Ajuntament ha signat un conveni de col·laboració
amb el Consell Comarcal del Baix Empordà per implantar al nostre municipi el Club de la Feina, un servei que
disposa de recursos per afavorir la inserció laboral dels
aturats i dels qui volen canviar o millorar de feina.

Nous vehicles de la Policia Local
> La Policia Local ha incorporat dos nous vehicles tot
terreny i una nova grua al seu parc mòbil. Els dos cotxes (Nissan QASHQAI) han estat adquirits pel sistema
de renting, la qual cosa suposarà un estalvi notable a
llarg termini per a l’Ajuntament. El fet de ser tot terreny
permetrà que s’utilitzi per paratges de difícil accés.
Amb aquesta renovació del parc mòbil es vol oferir un
millor servei a la població.

A J U N T A M E N T

D E

El nou servei, que està obert al públic des del 24 d’abril,
s'ha emplaçat a l'edifici de Casa Pastors i compta amb
l'assessorament d'una tècnica especialitzada que ajuda
els usuaris a utilitzar cadascun dels recursos que tenen
a l’abast. Funciona, de moment, 1 dia a la setmana, els
divendres de 8 a 15 h, i cal concertar hora prèviament.
No es descarta ampliar-lo més dies si la demanda així ho
requereix.
El servei compta amb un espai amb ofertes de premsa,
ordinadors amb recursos de software i accés a Internet,
un ampli ventall d'informació relacionada amb ocupació i una tècnica que assessora de forma personalitzada
de com buscar feina.
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Curs del trimestre

Exposició

Contes de la Mediterrània

Els fogons de la mediterrània

El Museu de la Mediterrània ens proposa, a partir del 4
de juliol, tornar a viatjar a la nostra infantesa amb l'exposició «Contes de la Mediterrània».

Voleu viatjar per la Mediterrània a partir de l'aroma
d'un bon menjar? Us proposem un taller de cuina
que dóna a conèixer d'una manera molt pràctica els
principals secrets de la cuina mediterrània.

L'exposició gira al voltant de 7 contes recollits per nouvinguts a
Torroella, que es presentaran en la seva
llengua d'origen i en
català, i estaran acompanyats per il·lustracions
de
l'artista
Delphine Labedan.

De la mà del reconegut gastrònom Pep Salsetes,
viatjarem des de la cuina catalana fins a les cuines
del nord d'Àfrica, Grècia, Turquia, Sicília, Sardenya,
l'Alguer, Còrsega o Provença. Per llepar-se’n els dits!
Dies: 19 i 26 de maig i 2 i 9 de juny
Hora: 19,30 h (cada sessió durarà entre 2 i 2,30 h)
Preu: 35 euros
Places limitades (25 places)

Vols formar part de
l'exposició i ajudar-nos
a fer-la més gran?
L'exposició no es vol
quedar només amb aquests 7 contes i en volem exposar molts més. Per això es dedicarà un espai per mostrar
els contes que ens feu arribar!

Apropem-nos al Baix Ter

Sortida a l'illa del Ter, a Jafre
El Baix Ter és un territori amb una gran riquesa històrica, paisatgística, natural i cultural, i moltes vegades,
per proper, és desconegut per la població local.
Aquesta vegada anirem a visitar Jafre i l'illa que hi ha
al Ter, un paratge de gran riquesa natural.

Envieu-nos els contes que us explicaven de petits a:
contes@museudelamediterrania.org o porteu-los al
museu. Us hi esperem!

Sortida: diumenge, 24 de maig, a les 9,30 h

Torroella i l’Escala signen un conveni sobre la prestació de serveis a Montgó
> Els ajuntament de Torroella i l'Escala han signat un
conveni en el qual es detalla el repartiment de serveis
que cadascun prestarà al nucli de Montgó.
Aquest acord defineix, per primer cop, quins serveis
assumeix cada municipi. Això permetrà aclarir una situació d'indefinició històrica que servirà per optimitzar la
coordinació de recursos i millorar els serveis que es presten tant als veïns com als turistes.

També mantindrà la competència de seguretat, tot i que
la primera intervenció en cas d'urgència la farà la policia
de l'Escala. Aquest municipi farà la neteja del passeig i de
l'aparcament, assumirà la vigilància de la zona i gestionarà un mercat setmanal. També gestionarà el salvament
de la platja. Pel que fa als tributs i taxes, cada ajuntament mantindrà el que ja té.

Torroella s'encarregarà de la gestió i elaboració del pla
d'usos de la platja, dels sistemes de gestió i certificacions
de qualitat i medi ambient, del manteniment i de la
neteja de la platja, del manteniment de les zones verdes,
del mobiliari urbà i l'enjardinament dels espais públics,
del pagament de la factura de l'enllumenat de la caseta
de salvament i de l'enllumenat públic, i de la instal·lació
de la caseta de salvament a la platja.
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Joan Margall,
alcalde de
Torroella, i Estanis
Puig, alcalde de
l’Escala, van
presentar l'acord
en un roda de
premsa conjunta
que van realitzar
el 27 de març.

D E

M O N T G R Í - L ’ E S T A R T I T

MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES

Millores a la deixalleria municipal
Des de l'Ajuntament estem destinant molts esforços i recursos, tant tècnics com humans, a millorar tot allò que fa
referència a la gestió i eliminació dels residus. Aquesta
voluntat de millora s'ha concretat els darrers anys amb iniciatives com la implantació de la recollida orgànica, la consolidació dels serveis porta a porta de paper i vidre als
grans productors, o la renovació de contenidors i vehicles.
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XIV Jornades
Gastronòmiques de la Clova
Del 29 de maig al 24 de juny
Dissabte, 30 de maig
Presentació oficial de les jornades amb
una musclada popular al recinte de
l’esplanada del Port de l’Estartit

També estem introduint canvis en el funcionament de la
deixalleria municipal, un servei que vam inaugurar el 1998.
Tot i que el balanç que en fem és bo —en aquest període
s'ha doblat el nombre d'usuaris—, pensem que entre tots
podem fer-ne un millor ús.

Targeta identificativa
Per millorar l'ús que tots plegats en fem, hem optat per
regular-ne l'accés mitjançant el control de les entrades a
través d'una targeta identificativa personal. D'aquesta
manera, per exemple, podrem comptabilitzar millor la
quantitat i diversitat de residus que s'hi aporten, mitjançant un control estadístics per dimensionar millor el servei.
Hem d'incorporar les noves tecnologies en els procediments de gestió dels serveis municipals i aquest és un pas
més cap a la implementació d'eines que revertiran en una
millor gestió dels recursos públics.
Horaris de la deixalleria municipal
- de l’1 de novembre fins al 30 d’abril
• De dilluns a dissabte, de 9 h a 18 h
• Diumenges i festius, de 10 a 14 h
- de l’1 de maig fins al 31 d’octubre
• De dilluns a dissabte, de 9 a 19 h
• Diumenges i festius, de 10 a 14 h
Les instal·lacions romandran tancades el 25 i
26 de desembre, i l’1 de gener.

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:

Agenda 21

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

Amb aquest propòsit, el novembre de 2007 vam aprovar
una ordenança per regular-ne l'ús i la gestió. Entre d'altres
coses, volíem eradicar els abocaments massius que alguns
usuaris, preferentment empreses o indústries, realitzaven
sense prou rigorositat. Això feia que un percentatge important de residus no es pogués reciclar i acabés anant a l'abocador de rebuig, amb el sobrecost que això comporta
per a les arques municipals.

