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El nou equip de govern crea
cinc macroàrees per donar
més agilitat a l’ajuntament.

Josep Maria Rufí (ERC), lliurant la vara al nou alcalde Jordi Cordón (CiU).

Jordi Cordón (CiU), elegit nou alcalde
amb el suport de L’EST i del PP, que
formen el nou equip de govern
L’alcalde escriu:

«Tenim al davant un repte col·lectiu que ens engresca i
il·lusiona perquè, malgrat el context de dificultats,
tenim molts recursos per sortir reforçats de la crisi.»

La seguretat, la prosperitat
econòmica i el diàleg seran
els eixos del mandat.
L’alcade reclama semàfors
per reduir riscos a les travesseres de Torroella.
Aquest estiu no es reobrirà
el passeig del Molinet pel
risc d’esllavissades.

Jordi Cordón Pulido
Alcalde
El passat 11 de juny vaig tenir
l'honor de ser escollit nou alcalde
del nostre municipi. Com ja vaig dir
durant el discurs d'investidura, va
representar un moment molt especial per a mi, carregat d'emoció i de
responsabilitat, unes sensacions
que creixen dia rere dia. Ara que ja
han passat les primeres setmanes
de rodatge, us puc dir que encara
em sento més il·lusionat perquè
estic constatant la veritable dimensió que comporta el càrrec.

Sóc conscient que ens trobem en
un moment difícil, ple d'incerteses
pel context econòmic i social, però
cada dia que passa tinc més clar el
potencial que tenim com a
municipi per sortir-ne reforçats. No
us enganyaré dient mitges veritats.
Qui em coneix sap sobradament
que sóc molt transparent amb tot,
tant amb allò bo com amb allò
dolent. En aquest sentit, els temors
que ja apuntàvem durant la campanya s'estan confirmant. Encara
que la situació de les finances
municipals no és extremament
dolenta, sí que hem de reconèixer
que és delicada, per la qual cosa aquesta serà una de les coses sobre
les quals haurem de posar l'accent
durant el mandat.
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El context està marcat per l'austeritat, les retallades i els retrocessos
socials. Cada cop serà més difícil
accedir a finançament extern, per la
qual cosa haurem de saber exacta-

«Tenim al davant un repte
col·lectiu que ens engresca
i il·lusiona perquè, malgrat
el context de dificultats, tenim molts recursos per sortir reforçats de la crisi.»
ment de què podem disposar per
tal de gestionar el dia a dia. Ens
toca governar amb prudència,
tocant de peus a terra, oberts al
diàleg i a la crítica constructiva, disposats a aprendre, a rectificar i a
millorar cada dia.

Potser a algú li hauria agradat més
accedir a l'alcaldia en un moment
diferent al d'ara, quan l'economia
anava a tota vela, i el boom de la
construcció ens va fer perdre el

«Governarem amb realisme i prudència, oberts
al diàleg i a la crítica
constructiva, disposats a
aprendre, a rectificar i a
millorar cada dia. El context de dificultats no ens
espanta perquè confiem
en el nostre futur.»

món de vista; però ens ha tocat
governar l'ajuntament en un context de dificultats i això no ens
espanta. Som realistes i actuarem
en conseqüència, sense que això
vulgui dir que no farem res. Al contrari, tenim en cartera un munt
d'actuacions i projectes que anirem
desplegant a poc a poc amb l'objectiu de fer avançar el municipi en
benestar i progrés econòmic. Us

demano, en aquest sentit, un xic de
paciència per veure'n els resultats.
Ja vaig dir durant la investidura que
ens trobem en un moment en què
als polítics se’ns haurà de valorar
més per «allò que no fem, que no
pas per allò que fem sense tenir
prou recursos per poder fer».

Pot semblar una contrarietat, però
el paradigma de la gestió pública
està canviant. Jo que vinc de l'empresa privada, crec que podem
aplicar molts mètodes de treball i
d'optimització de recursos que permetin fer més eficient el funcionament de l'Administració pública.
Estic segur que aquest mandat
consolidarem una transformació
que farà del nostre ajuntament un
instrument modern, àgil, proper i
sensible a les necessitats reals de la
població.

Aquests primers dies han estat
molt intensos per a mi i per a tots
els regidors. Estem destinant moltes hores a conèixer la casa a fons,
a parlar amb tothom i a planificar
el full de ruta. Vull agrair la implicació que demostren cadascun dels
regidors del nou equip de govern, i
també, és just dir-ho, la col·laboració que prestada per l’anterior
govern a l'hora de fer el traspàs.
Tenim al davant un repte col·lectiu
que ens engresca i il·lusiona,
perquè estem convençuts que el
futur ha de ser necessàriament
molt millor que el present.

Constitució del nou ajuntament

Jordi Cordón (CiU), investit nou alcalde

El Ple de constitució del nou ajuntament, celebrat el passat 11 de
juny, va proclamar Jordi Cordón, cap de llista de CiU, com a nou
alcalde del nostre municipi.

La investidura del nou alcalde es va
fer després d'aconseguir 9 vots
dels 17 regidors que formen la corporació municipal. Cordón va rebre
el vot dels regidors de CiU (5),
L’EST (3) i el PP (1), els tres grups
que formen part de l'equip de govern. D'altra banda, el candidat
d'ERC, Josep Maria Rufí, en va

obtenir 4, i Lluís Coll, d'UPM, 3.
Cordón relleva Josep Maria Rufí
(ERC), que ha ocupat l'alcaldia els
dos darrers anys. Els dos primers
anys del mandat anterior l'alcalde
va ser Joan Margall (UPM).
La sessió extraordinària de constitució es va celebrar a l'auditori del

Regidors i regidores 2011-2015

Museu de la Mediterrània i va
començar puntualment a les 12 h,
amb la constitució de la mesa d'edat formada pels regidors de major
i menor edat, Cati Matas (UPM) i
Sílvia Comas (L’EST), respectivament. A continuació es va procedir
a l'acreditació dels regidors
i
cadascun d'ells va realitzar el jurament o promesa exigits legalment.
Posteriorment es va procedir a la
votació de l'alcalde, a la qual
optaven Jordi Cordón (CiU), Josep
Maria Rufí (ERC) i Lluís Coll (UPM).
El PP i el COET van renunciar a presentar candidatura. Després del
recompte es va procedir a la
proclamació del nou alcalde i al
protocol·lari lliurament de la vara
de mans de l'alcalde sortint, Josep
Maria Rufí (fotografia).
A continuació van intervenir els portaveus dels diferents grups, de
menor a major representació, i
finalment l'acte es va tancar amb el
parlament del nou alcalde.

Resultat eleccions del
22 de maig de 2011
Cens electoral
Vots
Vots vàlids
Vots nuls
Vots en blanc

7.124
4.110
4.007
103
173

Regidors Vots

CiU
5
946
ERC
4
859
L'EST
3
735
UPM-PM
3
617
Davant, d’esquerra a dreta, Sandra Pibernat (L’EST), Francesc
Puig (CiU),
1
289
Nœria Bosch (CiU), Sandra Bartomeus (CiU), Gregori SarquellaCOET
(COET), Cati
PP
233
Matas (UPM), AndrØs Navarrete (PP), S lvia Comas (L’EST), Jordi
Cord n 1
(CiU), Llu s Coll (UPM) i Josep Maria Ruf (ERC). Darrera, SI
Joan Ramon 0Adalid155
(CiU), Narc s Noguer (UPM),Dolors Bassa (ERC), Gen s Dalmau (L’EST),Laia

57,69%
97,49%
2,51%
4,21%
%
23,61%
21,44%
18,34%
15,40%
7,21%
5,81%
3,87%
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Cartipàs municipal

La nova organització municipal de l’ajuntament respon a una estructura de 5 grans àrees.
Cadascuna té un responsable i aplega diferents regidories (gràfic inferior). El nou model respon
a la voluntat de l’equip de govern (fotografia) d’incrementar l’eficiència en la presa de decisions, incrementar l’agilitat de funcionament i adaptar-se al nou context econòmic. D’esquerra
a dreta: Genís Dalmau, Andrés Navarrete, Sandra Bartomeus, Jordi Cordón, Sílvia Comas,
Sandra Pibernat, Joan Ramon Adalid i Francesc Puig.
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Discurs d’investidura de Jordi Cordón
Avui és dels dies de major solemnitat en el calendari polític i democràtic de qualsevol municipi.
Complim amb el mandat de constituir una nova
Corporació Municipal, que és el principal òrgan de
representació institucional de la nostra expressió
com a municipi. És un dia de gran rellevància personal per a tots els regidors i les regidores electes
que avui hem pres possessió dels nostres càrrecs,
però també ho és per al conjunt de la ciutadania.
Tanquem, així, l'enriquidor procés que sempre representen unes eleccions municipals i encetem un
nou mandat al llarg del qual, tots plegats, sigui des
del govern o des de l'oposició, donarem el millor de
nosaltres per fer avançar el nostre estimat municipi.

Permeteu-me que abans de fer unes consideracions
de caire polític, comparteixi amb tots vosaltres els
sentiments que a hores d'ara m'envaeixen. Em
sento profundament emocionat i ple d'il·lusió pel
repte que se'm presenta al davant. Per a qualsevol
persona és realment un privilegi poder desenvolupar la tasca de servei que comporta el càrrec d'alcalde. Vull manifestar des d'aquí el meu ferm compromís a desenvolupar-lo amb el més elevat grau
de responsabilitat. És la meva voluntat servir amb la
màxima exigència. Faré tot el que estigui al meu
abast per estar a l'alçada que es mereix el càrrec.

En aquest sentit, vull dedicar una menció especial
als meus predecessors, els alcaldes que al llarg dels
darrers anys han dirigit l'administració municipal i
han liderat des de diferents projectes polítics les
bases sobre les quals estem construint el nostre
municipi des de la instauració de la democràcia. El
meu agraïment, i per extensió el de la institució que
represento, a l'Albert Bou, en Josep Ferrer, en Carles
Negre, en Joan Margall i en J. M. Rufí.

Un agraïment molt especial, també, a les persones
que van confiar, amb el vot, en la candidatura que
vaig tenir el privilegi d'encapçalar, i als regidors i
regidores que han fet possible avui la meva proclamació. Amb independència d'aquests suports, a
partir d'ara vull ser l'alcalde de tots i de totes, una
persona propera i assequible, sensible als problemes i a les oportunitats que tenim, que amb la
seva dedicació, a banda d'una bona gestió, deixi en
un futur un bon record de la seva actuació.

També vull donar les gràcies a les persones que des
de l'àmbit familiar i més personal m'han donat el
suport necessari per assumir aquest repte, i especialment a la meva dona Mònica i a les meves filles
Alèxia i Nàdia, pels sacrificis que han fet i que, de
ben segur, hauran de fer com a conseqüència de la
dedicació que em comportarà el càrrec. També un
record per als que avui no poden ser aquí compartint aquest acte amb tots nosaltres, i molt especialment per a la meva mare i el meu germà, sense
ells això tampoc hauria estat possible.

Tinc clar que Torroella i l'Estartit estan per damunt
de qualsevol personalisme. El municipi és un projecte col·lectiu que es fa dia a dia, des de l'alcaldia,
les regidories, els treballadors municipals, les entitats i des de cadascuna de les nostres llars. Jo
procuraré, també, posar-hi el meu granet de sorra.

Som el resultat de moltes coses. D'una història rica
i d'un paisatge magnífic que han modelat una forta
personalitat i un caràcter singular que em comprometo a defensar amb tota la fermesa que calgui.
Assumim avui, doncs, el llegat de tots els homes i
dones que ens han precedit, i procurem preservarlo i millorar-lo per a les generacions futures.

Ara vull adreçar-me a tota la gent del nostre
municipi. Ens trobem en un moment clau de la
nostra història i al davant se'ns presenten importants reptes que caldrà abordar de manera decidida amb la implicació de tothom.

La nostra és una societat cada cop més complexa,

més diversa socialment: l'esperança de vida és cada
cop més llarga, els joves tenen importants dificultats per emancipar-se, la diversitat cultural és un fet
que no podem obviar, tenim noves formes de construir famílies, la dona s'ha incorporat al mercat laboral i cal, més que mai, facilitar la compatibilitat
de la vida familiar amb la laboral.

A tot això, que només representa una petita aproximació a la societat d'avui dia, cal afegir-hi la crisi
econòmica que estem patint com a resultat d'un
model d'economia basat en l'especulació i l'endeutament. La redistribució dels recursos no ha de ser
en cap cas font de desigualtats, ha de ser la base
en la qual se sustenta el benestar i la cohesió social.

Res serà igual després d'aquesta crisi. Estic segur
que en sortirem reforçats, perquè està demostrat
que al llarg de la història la humanitat sempre ha
sabut avançar cap a la construcció d'un món més
pròsper i just. Hem d'aprendre dels errors i corregir
tot allò que s'ha fet malament. D'altra banda, confio plenament en les possibilitats que tenim com a
municipi per afrontar aquest difícil període. Tenim
moltíssims recursos per fer-hi front. Un sector
industrial fonamentat en la petita i mitjana empresa molt consolidat, un comerç de proximitat de
gran qualitat, un sector turístic que avança amb
fermesa cap a l'excel·lència en tots els seus serveis,
un món rural actiu i divers, una activitat cultural
que s'ha consolidat com un element de dinamització econòmica i un teixit social molt actiu, per
citar alguns exemples.

Els ajuntaments tindran un paper clau en tot aquest procés de transformació social i adaptació al
nou cicle econòmic. Com a administració més propera al ciutadà, sempre han estat una eina al servei
del progrés i del benestar. Han esdevingut un pilar
bàsic en la nostra democràcia i han assumit un rol
que molt sovint depassa les seves possibilitats.
Cada cop assumeixen més competències i despeses
que per llei no li serien pròpies, però que han anat
incorporant per responsabilitat amb la ciutadania.

En l'actual moment de crisi, doncs, els ajuntaments
han de ser més propers que mai a la nova realitat.
Han d'estar, també, al costat dels que més ho
necessiten i ser eines de dinamització econòmica.
Aquesta serà una de les meves principals prioritats.

Sóc conscient de la complexitat del moment en què
assumeixo l'alcaldia. Ho faig, però, sense cap mena
de por ni complex. Al contrari, per la meva manera
de ser m'esperonen els reptes. Sóc dels que pensa
que les persones donem el millor de si mateixes
quan estem sotmeses a moments de dificultats.

Tots plegats hem de ser realistes. Els propers quatre
anys no podrem tirar endavant grans projectes. La
capacitat de gestió serà fonamental i en aquest
sentit la gent del meu equip i jo mateix ens sentim
preparats i capacitats per afrontar-ho. Ens trobem
en un moment que als polítics se'ns haurà de valorar més per allò que no fem perquè no podem, que
no pas per allò que fem sense poder.

No us enganyaré amb falses promeses, ni faré cap
carta als reis. Em comprometo a treballar de valent
per fer avançar el municipi, però amb el màxim realisme perquè el moment requereix més contenció i
prudència que mai.

Vetllaré pel dia a dia, pels petits detalls, per millorar el que tenim i per consolidar un model de
municipi que garanteixi el benestar per a tothom,
especialment per a aquells més desfavorits.

La política actual està dominada per la paraula
retallades. Em consta que al nostre ajuntament s'ha
fet un gran esforç per adaptar les finances municipals. Segurament que el proper mandat caldrà
mantenir els ajustos, però em comprometo a prio-

ritzar el manteniment d'aquelles partides que fan
referència a serveis a les persones. En moments de
dificultats, els ajuntaments hem d'estar al costat
dels que més ho necessiten. A banda de fer front a
la crisi, al davant tenim grans reptes com a model
de municipi.

Aquests quatre anys haurem de posar en marxa
l'Espai Ter, un equipament que hem de saber adaptar a les possibilitats i necessitat reals de la nostra
població.
Caldrà aprofitar la recent declaració de parc natural
per incrementar la valorització del nostre territori i
incrementar la notorietat exterior i dinamitzar el
sector turístic local.

Haurem de resoldre definitivament l'encaix de
l'Estartit d'acord amb la voluntat del poble
majoritàriament expressada a les urnes.

Treballarem per una ciutat cohesionada i segura.
Perquè seguretat és un concepte que l'entenem de
forma àmplia. Seguretat és també política social,
lluita contra l'exclusió social, serveis públics de qualitat, integració, respecte, educació en valors,
civisme, convivència.

Perquè el municipi vagi endavant ha de funcionar
tota l'estructura administrativa. Cal que acostem
l'administració als ciutadans i que sapiguem atendre les seves peticions amb la màxima diligència.
Crec en el treball en equip i, en un ajuntament,
aquest equip el formen els regidors, els tècnics, l'equip de funcionaris i treballadors municipals. A tots
els demano la seva col·laboració. Vénen nous
temps i treballant amb rigor, seny i sentit comú
podrem afrontar-los amb il·lusió.

Em comprometo a fer possibles amplis consensos
en temes d'especial transcendència, perquè hi ha
decisions que van molt més enllà de les que pot
fixar un equip de govern en aplicació de les seves
prioritats. Des d'aquí estenc la mà de manera sincera als grups que estaran a l'oposició.

En aquest sentit vull fer una sincera declaració de
principis. La meva investidura s'ha fet a partir d'un
pacte de govern amb L'EST i el PP. Aquesta no era
l’única opció que hi havia, però després d'una profunda reflexió col·lectiva hem entès que era el millor per a la governabilitat i l'estabilitat del proper
mandat. No voldria que en cap cas això s'interpretés en clau de guanyadors i vençuts. No em
sento gens còmode si algú aplica aquesta lògica.
Tots els que estem aquí asseguts i formem part del
plenari ho fem amb el mateix propòsit de servei al
municipi. Tots, tant govern com oposició, desenvolupem una tasca important. Òbviament, l'equip
de govern tindrà la potestat de dirigir, planificar i
executar, però l'oposició té la no menys rellevant
tasca de fiscalitzar l'acció de govern. Estic convençut que es desenvoluparà de manera responsable, respectuosa i constructiva, com d'altra banda
sempre ha passat al nostre ajuntament.

El meu màxim objectiu és ajudar a mantenir viu l'esperit que ens defineix i en singularitza com a
municipi i que no és patrimoni exclusiu de ningú,
sinó que ho és de tots i cadascun de nosaltres.

Tot això no ho faré sol. Compto amb un equip amb
el qual confio, que està plenament preparat i que
comparteix el mateix entusiasme i grau d'exigència.

Us ofereixo humilment lideratge, ambició, treball i
tenacitat. Però alhora us convido a somiar en el
nostre projecte col·lectiu. Per acabar, us dic de tot
cor que vull governar el present, imaginant el futur.
VISCA TORROELLA DE MONTGRÍ I L'ESTARTIT
VISCA CATALUNYA
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Seguretat viària

Jordi Cordón reconeix que
«algú pot considerar pintoresc
que no tinguem semàfors al
municipi, però això és un
argument poc consistent
quan el risc que existeix a la
carretera és tan elevat».
A la imatge, l alcalde (al centre) i el cap de la Policia
Local, Vicen Montero, inspeccionant un pas de

L’alcalde reclama semàfors per reduir
riscos i optimitzar la Policia Local

El nou equip de govern ja ha
començat a treballar per concretar
a curt termini una solució que posi
fi al risc existent a les principals
travesseres urbanes de Torroella.
Per bé que era un tema inclòs en
l’acord de govern, la decisió es va
accelerar arran de l'atropellament
mortal que es va produir el 26 de
juny al pas de vianants de la cruïlla
entre la GI-641 i el carrer Amadeu
Vives. Arran d'aquest lamentable
succés, l'alcalde va demanar urgentment a Carreteres, titular de la
via, que instal·lés semàfors en els

punts més conflictius per forçar els
conductors a reduir la velocitat.
Fruit de la petició, tècnics de
Carreteres van desplaçar-s’hi el 30
de juny per conèixer in situ la proposta de l'equip de govern.

També es va demanar que s’estudiï
la regulació del trànsit mitjançat
semàfors o un giratori a la cruïlla
del carrer Garbí i la carretera de
l’Estartit; i que adeqüin convenientment les parades d’autobusos al
llarg de la carretera de l’Estartit.
Cordón reconeix que «algú pot con-

siderar pintoresc que no tinguem
semàfors, però això és un argument poc consistent quan el risc
intern és tan elevat».

Millor optimització de recursos
Els semàfors també permetrien
optimitzar millor els efectius de la
Policia Local, ja que la manca de
regulació obliga a tenir dos o tres
policies destinats diàriament a
algunes cruïlles. Òbviament, això
també representaria un estalvi
econòmic i una millor redistribució
de tasques entre dels agents.

Turisme

XVI Jornades Gastronòmiques Tastets de Mar: La Clova
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10 restaurants han participat durant el mes de juny en les XVI Jornades Gastronòmiques Tastets de Mar: La Clova,
que tenien com a principal novetat la celebració de diferents actes paral·lels. A banda de la tradicional musclada
a l’envelat de la Llevantina, aquest any s'ha organitzat un concurs per escollir el millor musclo —premi que va recaure en el restaurant Les Corones—, una xerrada sobre les arts de pesca de la clova i una degustació, a càrrec de
Pere Estradera, president de la Confraria de Pescadors de l'Estartit, i una sessió de maridatge de vi del celler Castell
de Peratallada amb clova, a càrrec del sommelier de Bodegues Peralada, Diego González, a la Bodega Can Falet.

Nits d'Estiu

Vine a gaudir de les càlides nits d'estiu a l'immillorable
espai del pati de Can Quintana.
Dissabte 16 de juliol, a les 22 h
Projeccció del documental Els caus del Montgr
de ,
Jordi Bellapart
Divendres 22 de juliol, a les 22 h
Lectura de poemes Poesia al parc, a càrrec de Carles
Lapuente i Rosa Pou. Música: Xavi Llosas

Divendres 29 de juliol, a les 22 h
Lectura de contes. Contes per a adults, a càrrec de
Joan MassotKleiner i Anna Orra.
Dijous 4 d'agost, a les 22 h
Beth Nahrin
Concert de músiques de l'Orient Mitjà i el Magrib
Dijous 11 d'agost, a les 22 h
Axul y Nácar
Concert de música flamenca.

Platges

La platja Gran obté la prestigiosa
certificació Q de qualitat turística

L’alcalde, Jordi Cordón, va presidir el divendres 1 de juliol
l’acte protocol·lari d’hisada de la bandera Q de Qualitat de
Turística que ha obtingut la platja Gran de l’Estartit. Aquest
és un prestigiós guardó que atorga el Instituto para la
Calidad Turística Espanyola. D’aquesta manera es reconeix
la tasca realitzada tant per l’Ajuntament com per les empreses concessionàries de serveis a la platja en la implantació
de sistemes de qualitat.

Visites guiades

Aquest estiu tornem a programar un seguit de visites
guiades per descobrir i conèixer millor el nostre territori.
«Una nit màgica al Museu de la Mediterrània». Visita
teatrañitzada amb música en directe.

«Les illes Medes, Mediterrània viva». Visita comentada
a l'exposició.

«Torroella de Montgrí. Mil anys d'història i de llegenda».Passejada per la vila apta per a tota la família

«Re-descobrir el riu Ter». Passejada per comprendre la
importància del riu.

«L'Estartit, terra de pescadors. 60 minuts de tradició
pesquera». Passeig per descobrir el passat mariner.

Per a més informació, consulteu la nostra web:
www.museudelamediterrania.cat

Via pública

L’Ajuntament no reobrirà aquest
estiu el passeig del Molinet

La reobertura és inviable perquè encara es produeixen
despreniments i en el ferm ha aparegut un profund esvoranc de 4 metres quadrats. «En cap cas, ni aquest ni l'any
passat, és proporcional el benefici que aporta la reobertura en relació a l'elevat grau de perillositat existent», ha dit
l'alcalde. Cordón es prendrà aquest tema com una prioritat i insistirà davant les administracions competents pequè
executin els projectes de consolidació i millora del passeig.
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Què és la xarxa WI-FI municipal ?
És una instal·lació de l’Ajuntament que emet ones
sense fils i permet connectar-se a Internet amb
ordinadors de sobretaula, portàtils, PDA, etc., a
un preu molt competitiu.

Quina cobertura té?
Cobreix el 90% del casc urbà de Torroella i
l’Estartit i les urbanitzacions Torre Gran, Torre Vella
i Mas Pinell. A altres urbanitzacions, com els
Griells, les Dunes, així com a la zona de la plana
agrícola, s’ha de fer una prova de cobertura.

IMPORTANT
Cal tenir visió directa des de casa vostra amb
algun dels sis punts emissors. És imprescindible
instal·lar-hi un punt d’accés (aparell receptor que
s'instal·la en el teulat o a la terrassa).

Quant costa?
7,50 euros al mes (90 euros l’any).
Gratuït per als majors de 65 anys empadronats al
municipi.
Cal afegir-hi el cost de la compra dels equips necessaris dins l'habitatge de l'usuari (punt d'accés).
•Antenes WI-FI: 120 euros (IVA inclòs)
•Antenes pre-WiMAX: 230 euros (IVA inclòs).
Només a la zona de l’Estartit, plana agrícola i urbanitzacions Mas Pinell, Griells, Torre Vella i Mas Pinell.

Qui instal·la el punt d’accés?
> Torroella de Montgrí:
• Magda Prats Informàtica
(C. Roser, 6. Tel. 972 76 10 15)
• Informàtica i Molt Més
(C. Porta Nova, 25. Tel. 972 75 90 24)
> L’Estartit:
• Servei Tècnic Blau, SL
(Av. de Grècia, 37 baixos. Tel. 972 75 20 27)
Amb la col·laboració de:

FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL CARME
Dissabte 16 de juliol
29è FESTIVAL DE MÚSIQUES
del 30 de juliol al 26 d’agost

FESTA MAJOR DE SANTA ANNA
del 23 al 26 de juliol
FESTA MAJOR DE SANT GENÍS
Del 24 al 28 d’agost

TELÈFONS D’INTERÈS

Serveis municipals

Ajuntament

Centre de Serveis de l'Estartit

Oficina de Turisme
Àrea de Cultura

Recaptació municipal
Serveis Socials
Promoció Econòmica i Comerç
Pavelló poliesportiu
Punt Klau
Ràdio Montgrí (107.1 FM)
Oficina de Català
Servei de Control de Mosquits
Deixalleria i neteja
Llar de jubilats de l'Estartit
Llar de jubilats de Torroella de Montgrí
Tanatori municipal

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
Grupo Especial de Actividades Subacuáticas

Equipaments docents

Escola bressol Petit Montgrí
Escola bressol Mar i Cel
Escola bressol Els Petits
CEIP Guillem de Montgrí
CEIP Portitxol
IES Montgrí
Col·legi Sant Gabriel
Escola Municipal de Música
Escola Municipal d'Adults

Equipaments culturals

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