
QUÈ ÉS  L’ASSOCIACIÓ VEÏNAL 
ELS GRIELLS? 
Es tracta d’una associació sense 
ànim de lucre . Degudament inscri-
ta al registre d’associacions de la 
Generalitat.  
Els socis i sòcies ho són a tí-
tol individual  i poden ser-ho tant 
els veïns de “Els Griells” com les 
persones que visiten l’indret i se 
senten identificades amb l’Associa-
ció.  
 
QUINES SÓN LES FINALITATS DE 
L’ASSOCIACIÓ ? 
Les finalitats de l’associació estan 
explicitades a l’article 2 dels estatuts 
registrats a la Generalitat i que es-
tan a l’abast de tothom a  

 
www.avelsgriells.org 

 
 

         MANERES DE FER-SE SOCI 
 

1- Anant a www.elsgriells.org i 
seguir les instruccions. 
 

2- Omplint la sol·licitud d’alta 
com a soci i ingressar 10 € al 
compte de “la Caixa” (ES27 
2100 0903 2802 0020 6965). 
Entregar la fitxa i el compro-
vant de pagament a una per-
s o n a  d e  l a  j u n ta  o 
col·laborador.  

     O bé dipositar ambdós (fitxa i 
comprovant de pagament a la 
bústia de l’Associació, situada 
al carrer Orquídia, 9 (local 
municipal). No oblideu de po-
sar el nom al fer l’ingrés. 

3- O bé, omplint la sol·licitud 
d’alta com a soci i entregar 
10€ a una persona de la junta 
o col·laborador que farà l’in-
grés per compta teva.  

     Et donarà el corresponent  re-
but. 

Podeu descarregar-vos aquest 
tríptic des de  

www.avelsgriells.org   
i imprimir tants exemplars com 
vulgueu per tal d’ajudar-nos a la 
seva divulgació. 
 

(manifestació estiu 2015) 

Fes-te soci! 



* Reclamarà  ser part de la promo-
ció turística de l’Estartit. 
 
* Prioritzarà  en tots els àmbits les 
persones amb discapacitat, perso-
nes grans  i famílies amb mainada. 
 

CONTACTE 
 

Associació veïnal Els Griells 
 

C/ Orquídia, núm. 9, baixos 
17.258  l’Estartit  

(Torroella de Montgrí) 
 

http://www.avelsgriells.org 
a/e avelsgriells@gmail.com 

 

* Exigirà la millora de les Infraes-
tructures, especialment les ins-
tal·lacions elèctriques, clavegue-
res i desaigües pluvials, així com 
els accessos i els aparcaments. 

* Vetllarà per la qualitat dels ser-
veis , tant de la platja com de tots 
els espais públics de la zona resi-
dencial:  neteja, recollida d’escom-
braries, manteniment d’ins-
tal·lacions, enjardinament, ...  
 
Que rebin les mateixes atencions 
que el centre i la platja gran de 
l’Estartit. 
 
* Requerirà  el servei de bus. 

QUINA SERÀ LA UTILITAT DE 
L’ASSOCIACIÓ PER ALS GRIE-
LLENCS? 
* L’associació servirà per intentar 
aconseguir allò que els asso-
ciats disposin  i que respongui al 
contingut dels estatuts.  
 
* Canalitzarà  en una sola veu, 
les propostes, demandes i 
exigències que calgui formular a 
les administracions. 
 
* Es preocuparà per la segure-
tat  de béns i persones degut al 
desemparament de l’escullera del 
passeig. 
 
* Exigirà un bon manteniment 
de places, voreres, carrers i so-
lars. 


