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S’obre al trànsit el nou
tram de la ronda Pau
Casals.

La presidenta de Càritas Baix Ter, Marina de Quintana; la regidora d’Acció Social, Sandra Pibernat; i el Bisbe de
Girona, Francesc Pardo, durant la inauguració del CDA de Torroella de Montgrí-Baix Ter.

El Centre de Distribució d’Aliments
gestionat per Càritas Baix Ter, un nou
recurs al servei dels més desfavorits
L’alcalde escriu:

«Jo no abordaré el debat sobre l'EMD en clau d'enfrontament Torroella-Estartit. Des del 2002 hi ha hagut
un ampli consens polític i seria una incoherència tornar
a posposar la seva tramitació un mandat més.»

L’Ajuntament paga els
impostos estatals a l’Agència
Tributària de Catalunya (ATC).

L’Ajuntament retornarà l’IBI
dels habitatges destinats a
lloguer social.

Sobrestany estrena la
reivindicada xarxa de
sanejament.

Jordi Cordon i Pulido
Alcalde

La reivindicació d'una major quota d’autogovern per a l'Estartit ha estat una
constant en les darreres dècades. En
una primera etapa es va vehicular a través d'un moviment segregacionista que
va prendre forma en un activisme cívic
molt potent i en un grup municipal clarament independentista. Posteriorment,
un cop esgotada la via judicial, el moviment va derivar cap a un posicionament
més moderat, que va trobar la fórmula
d'encaix en la figura d'una EMD.
Els diferents equips de govern han
trampejat la qüestió amb més o menys
decisió. La solució de compromís es va
trobar fa 11 anys en la creació del
Consell Municipal de l'Estartit, un ens
que no té reconeixement explícit en l'ordenament administratiu. Transcorreguts
tants anys, cal reflexionar sobre el nostre model d'organització municipal, i
més quan les aspiracions d'una gran
majoria d'estartidencs continuen passant per millorar l'autogovern local.
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Més enllà de posicionaments ideològics, polítics o econòmics, no podem
minimitzar el clam que representa la
petició. No es tracta d'un sector minoritari. Les eleccions municipals en són un
baròmetre per constatar que es tracta
d'una voluntat majoritària a la qual
l'Ajuntament no pot girar-se d'esquena.
Si més no, ha d'abordar la qüestió amb
determinació, sense recels i amb la
màxima transparència. Subordinar
aquesta aspiració a interessos de partit, com ha passat fins ara, és un greu
error. Estem parlant d'un tema que
afecta els drets i les llibertats, i per
tant, d'una qüestió que està més a prop
de conceptes universals que no pas de
voluntats polítiques locals.

«Jo no abordaré el debat sobre l'EMD
en clau d'enfrontament TorroellaEstartit, com sí estan fent irresponsablement alguns grups. El primer que
em plantejo com a alcalde és que no
tinc arguments ni tècnics, ni jurídics, ni
econòmics per impedir tramitar l'expedient i que la Generalitat decideixi,
finalment, si es pot crear o no.»

Amb independència de si jo com a
alcalde puc estar més o menys d'acord
amb l'EMD, el primer que em plantejo
és si l'Estartit té o no té dret a l'EMD. Fa
massa anys que donem voltes al tema,
que hi ha un consens ampli entre els
grups municipals, però quan arriba el
moment d'abordar-ho ningú és prou
valent per fer-ho i tot es posposa al proper mandat. Personalment no voldria
que això tornés a passar i que arribem
a les portes de les properes municipals

«Des del 2002, quan es
va crear la Comissió
d’estudi i el Consell
Municipal de l’Estartit,
hi ha hagut un ampli
consens polític sobre la
creació de l’EMD. Seria
un error i una incoherència tornar-ho a posposar un mandat més.»
discutint novament al voltant de l'EMD
quan, a més, el 2002 ja es va crear
una Comissió política per estudiar-ne la
creació. Tots els partits, en un moment
o altre, l'hem portada al programa. Per
tant, hem de ser coherents.
És lògic que atesa la transcendència
del tema es generi debat, però tots
hem de ser prou responsables per tal
de no caure en la demagògia fàcil. Una
EMD en cap cas representa la fi del

municipi. Qui digui això desconeix què
representa aquest òrgan i quins són els
lligams històrics, culturals i econòmics
que uneixen Torroella i l'Estartit. Tampoc
és correcte utilitzar la crisi econòmica
com a coartada. Això també és desinformar la població. L'estudi econòmic
demostra que l'EMD és viable i, tal com
l'entenem, ha de ser regularitzar jurídicament el que ja tenim, el Consell
Municipal de l'Estartit, per dotar-lo
d'una estructura moderna i reconeguda
en la legislació. Ha de ser una eina de
modernització, proximitat i participació
de la gestió municipal.
Jo no abordaré aquesta qüestió en clau
d'enfrontament Torroella-Estartit, com
sí estan fent alguns grups. Com ja he
dit, el primer que em plantejo com a
alcalde és que no tinc arguments per
impedir tramitar l'expedient. No hi ha
motius tècnics, ni jurídics, ni econòmics, que ho impedeixin. D'altra banda,
en una reflexió més aprofundida, no
considero que sigui un instrument per
dividir, sinó per millorar el que tenim.
Algú es pot pensar que representarà la
fi d'un municipi amb mil anys d'història?
Què vol dir això? Si reculem en el
temps, veurem que els nuclis han nascut i s'han desenvolupat a partir de
moltes variables i que la història no és
una força estàtica, sinó que modela
inexorablement les dinàmiques i les
relacions socials i geogràfiques.
No podem ser conservadors per a algunes coses i progressistes per a d'altres.
No podem reclamar drets i llibertats en
uns àmbits i no en d'altres. Hem de ser
coherents amb els nostres plantejaments. Aquesta és l’única via per generar confiança.

Acció social

El Centre de Distribució d’Aliments, un
nou recurs al servei dels més desfavorits
El 19 de setembre es va inaugurar el Centre de Distribució d’Aliments (CDA) de Torroella de
Montgrí-Baix Ter, una eina innovadora que té com a objectiu facilitar els aliments bàsics a les
persones i famílies que no poden cobrir adequadament les seves necessitats d’alimentació.
Està gestionat per Càritas Baix Ter i compta amb el suport econòmic de l’Ajuntament.

L’acte inaugural va congregar un bon nombre de persones i representants d’entitats, fundacions, institucions i empreses
que han col·laborat en el projecte.

El CDA funciona des de primers
d’estiu, però amb la inauguració es
va voler visualitzar la complicitat
existent entre els seus promotors.
Es tracta d’un projecte transversal
fruit d'un conveni marc entre
Generalitat, Diputació, Banc dels
Aliments de Girona, Obra Social "La
Caixa" i Càritas de Girona. Aques
treball col·laboratiu ha permès
posar en funcionament 10 centres
a les comarques girones.
Productes bàsics
En els CDA es proporcionen aliments bàsics a persones i famílies
derivades principalment de Serveis

Socials. Puntualment també es
realitzen derivacions des de Càritas
i/o altres entitats del territori. Es
distribueix quinzenalment una cistella de productes durant un període de temps determinat. El número
de productes varia en funció dels
membres de la família.
Implicació de l’Ajuntament
L'adequació del local ha anat a
càrrec del nostre Ajuntament, que
també n’assumeix el lloguer i les
despeses dels subministraments
de llum i aigua. Així mateix, hi aporta una subvenció per a aliments. En
total, l'aportació anual és d'uns

15.000 euros. El projecte s’ha vist
reforçat especialment, els últims
mesos, per l’aportació econòmica
procedent de la Marató per la
pobresa de TV3.
Visita del Bisbe de Girona
A l'acte inaugural hi van assistir el
Bisbe de Girona, Francesc Pardo; la
directora dels Serveis Territorials
del Departament de Benestar
Social i Família a Girona,
Montserrat Roura i la regidora
d'Acció Social, Sandra Pibernat; a
banda de representats de Càritas i
d'altres entitats, fundacions i
empreses col·laboradores.

«Una eina estratègica al servei de la cohesió social»
La regidora d’Acció Social, Sandra
Pibernat, es va mostrar molt satisfeta per la posada en marxa del
CDA i va agrair-ho a totes les persones i institucions que ho han fet
possible. Va agrair, especialment,
la dedicació de Càritas Baix Ter, no
només per aquest projecte, sinó
per tot el que estava fent al municipi des que va començar la crisi.
Pibernat va argumentar que
«l’Ajuntament ha incrementat nota-

blement les ajudes socials en tots
els àmbits, però que la tasca pública no tindria sentit i seria del tot
insuficient si no fos per la implicació de la societat civil». Tot i desitjar que aquest tipus de serveis no
siguin necessaris ben aviat, va afirmar que «en l’actualitat són eines
estratègiques al servei de la cohesió social i de suport a les persones
que més malament ho estan passant amb la crisi».
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Institucional

Habitatge

Medalles del Montgrí 2013

L’Ajuntament
retornarà l’IBI dels
habitatges destinats
a lloguer social

D’esquerra a
dreta, Francesc
Batlle; Toni
Lorente (germà
d’Àlex Lorente);
l’alcalde, Jordi
Cordon; i
Montserrat
Sarassa,
presidenta de la
Fundació
Hospital Asil de
Pobres i Malalts.

L'arquitecte i activista cultural,
Francesc Batlle; la Fundació
Hospital Asil de Pobres i Malalts de
Torroella de Montgrí i el biòleg Àlex
Lorente, a títol pòstum, van rebre el
23 d'agost la Medalla del Montgrí
2013. L'acte va tenir lloc a l'auditori del Museu de la Mediterrània, en
el marc dels actes de la Festa

Major de Sant Genís. La Medalla
del Montgrí és el màxim distintiu
cívic que concedeix l’Ajuntament
des del 1986 (es va instituir per
acord de Ple el 23 de desembre de
1985) amb l’objectiu de reconèixer
les persones i els col·lectius que
han destacat en algun aspecte de
la vida municipal.

Via pública

S’obre al trànsit el nou tram de
la ronda Pau Casals
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A primers de setembre es va obrir
al trànsit el nou tram urbanitzat de
la ronda Pau Casals, fet que ha
implicat una important millora en la
mobilitat d’aquest sector. El nou
vial ha permès reordenar els fluxos
viaris entre els àmbits de la zona
esportiva, el Col·legi Sant Gabriel i
el CEIP Guillem de Montgrí. Els
accessos en tot el sector són molt
més fluids, tant per als usuaris dels
equipaments, com per als veïns.
Un cop urbanitzat el sector i recep-

cionat per l’Ajuntament, també
s’ha donat continuïtat al carrer
Santa Margarida fins al carrer del
Pintor Mir. Tan aquest tram, com la
ronda tenen dos sentits de circulació. En el cas de la ronda, però,
serà fins al carrer Bellavista, ja que
el carrer del Roser es manté de
pujada. D'altra banda, l’antic vial de
baixada de la ronda fins al carrer
Santa Margarida s’ha eliminat i s’hi
ha construït una escala per facilitar
l’accés de vianants.

L’Ajuntament vol promoure i incrementar el parc d’habitatges de lloguer social a Torroella i a l’Estartit.
Per aquest motiu es retornarà
l’Impost de Béns Immobles (IBI) a
tots aquells propietaris que lloguin
un habitatge a través de la Borsa
de Mediació de l’Oficina Local
d’Habitatge del Consell Comarcal.
Aquesta mesura es promou en el
marc del Pla Local d’Habitatge.
Esperem que cada any n’augmenti
el nombre i així poder oferir als
veïns i veïnes que ho necessiten un
habitatge digne i assequible.
Més informació:
habitatge@torroella-estartit.cat
Horaris:
Els dijous de 10 a 14 h a Casa
Pastors (972 75 73 01) i el 1r
dijous de mes al Consell Municipal
de l’Estartit (972 75 25 33).
Sostenibilitat

Cartell divulgatiu
sobre la central de
biomassa del
Guillem de Montgrí

L’Ajuntament ha instal·lat un plafó
informatiu a l’exterior de la central
de biomassa per informar les persones i, sobretot, els escolars que
visiten la instal·lació, sobre el seu
funcionament i el projecte de millora, estalvi i eficiència energètica
municipal.

Serveis

Entra en servei el nou sanejament de Sobrestany

El Consorci de la Costa Brava i l'Ajuntament han
enllestit les obres de construcció de la nova xarxa de
sanejament de Sobrestany. D'aquesta manera s’ha
posat fi a una vella reivindicació del nucli i es completa
l'actuació que l'any passat es va desenvolupar a la
Bolleria per tal de resoldre les deficiències existents en
aquest àmbit del municipi. La xarxa existent es limitava
a un parell d’emissaris terrestres que abocaven directament al medi, concretament a la riera sense cabal que
finalment surt al rec de Cinyana, situat dins del parc
natural. L'Ajuntament considerava molt necessari posar

punt i final a aquesta situació i va establir contactes
amb el Consorci Costa Brava per tal de portar a terme
l’actuació de manera conjunta. En l’execució de les
obres hi ha participat directament la brigada municipal,
que ha fet l'obra civil, mentre que la redacció del projecte, els equips mecànics i la direcció d’obres han anat
a càrrec del consorci. Aquesta col·laboració ha permès
construir el nou sanejament amb un bombament que
porta les aigües residuals fins a l’estació de bombeig de
Bellcaire, des d’on es deriven fins a l’estació depuradora de l’Escala.

Hisenda

Medi Ambient

L’Ajuntament paga els impostos estatals
a l’Agència Tributària de Catalunya

L’ADF Montgrí
instal·la una
càmera de
vigilància forestal

L'Ajuntament ha formalitzat el primer pagament d'impostos del tram
estatal a l'Agència Tributària
Catalunya (ATC), enlloc de fer-ho
directament a l'Agència Tributària
de l'Estat. D'aquesta manera es
dóna compliment a l'acord de Ple
del mes de maig de 2013 pel qual
es donava suport a la moció de
l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) sobre la sobirania fiscal. Aquesta moció va ser
presentada al Ple de forma conjunta pels grups municipals de CiU,
LEST, ERC, UPM i COET. Aquest fet
simbòlic pretén posar de manifest
la suficiència fiscal de Catalunya.
En concret s’ha ingressat l’IRPF de
les nòmines de juliol i agost i el
corresponent a un lloguer municipal (uns 110.000 euros). L’alcalde,
Jordi Cordon, dóna molt valor a
aquest gest simbòlic i per aquest

motiu va voler anar personalment a
la seu de l’ATC a Girona, el 16 de
setembre, per tal de formalitzar
aquest tràmit.
Cordon està convençut que: «Cada
cop més ajuntaments, particulars,
empreses i entitats seguiran
aquesta via en resposta a la situació d'asfíxia financera a la qual
l'Estat sotmet Catalunya. Per lluitarhi fan falta gestos simbòlics i de
sobirania nacional».

L’ADF Montgrí, en col·laboració
amb l’ADF Gavarres Marítima i la
Federació d’ADF Les Gavarres-Baix
Empordà i Gironès, va posar en
funcionament el 31 d’agost una
càmera de vídeovigilància al Roca
Maura. Aquesta iniciativa s’emmarca dins del programa que la federació porta a terme per reforçar la
prevenció i vigilància als principals
massissos de la comarca.
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Organització municipal

El Ple aprova inicialment el projecte de l’EMD
Després de pràcticament 11 anys de treballs, el Ple de setembre va aprovar inicialment el projecte per crear una Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) a l’Estartit. La seva viabilitat es
va començar a estudiar el 2002 un cop la via judicial va posar fi a les aspiracions segregacionistes. A partir d’aquell moment es va iniciar un procés, amb el consens de tots els grups municipals, per valorar la viabilitat de l’EMD i es van encarregar els estudis jurídics i econòmics
necessaris. Un cop fet el tràmit municipal, serà la Generalitat qui aprovarà o denegarà l’EMD.
El Ple va aprovar l'agost de 2011
iniciar l'expedient de l'EMD.
Posteriorment, els serveis tècnics
municipals van actualitzar la informació dels treballs de què ja es
disposava i, paral·lelament, es va
encarregar un nou estudi econòmic
a la Diputació. Completada aquestes dues tasques, que de fet donaven continuïtat a la feina feta per
anteriors equips de govern, el Ple
de setembre va aprovar inicialment
el projecte de creació de l’EMD i es
va obrir un període d'informació

pública, reunions i recollida de suggeriments tant de ciutadans,
col·lectius, com de partits, que s’allargarà fins el 25 de novembre.
Durant aquest període, que es
podria prorrogar, es portarà a terme
un intensiu procés de participació
ciutadana.
La Generalitat és qui decideix
Així mateix, l’equip de govern ha
creat una comissió municipal de
treball que serà l’encarregada d’estudiar les al·legacions i consensuar

el document final. Un cop finalitzi
aquest període, el Ple aprovarà provisionalment l’expedient que s'enviarà a la Generalitat, que és qui té
competències per determinar si es
pot crear o no l'EMD.
L’aprovació incial es va fer amb els
vots a favor de CiU, LEST i PP, a l’equip de govern; i els vots en contra
d’ERC, UPM i COET, a l’oposició.
D’altra banda, aquests tres grups
han rebutjat formar part de la
comissió municipal de l’EMD.

ANTECEDENTS
(2002) La Comissió d’estudi
El procés per estudiar la creació
d'una EMD a l'Estartit es va iniciar el
23 de març de 2002 amb la creació d'una Comissió d'estudi formada
per un representant de cadascun
dels grups municipals que composaven l'Ajuntament. Era una resposta al procés segregacionista que es
va portar a terme entre els anys
1987 i 2001, quan la via judicial va
posar fi a les aspiracions d'independència de l'Estartit.
(2002) Creació del Consell
Municial de l’Estartit (CME)
Paral·lelament a la Comissió d'estudi de l'EMD es va crear el Consell
Municipal de l'Estartit (CME), un
òrgan de desconcentració i descentralització de la gestió administrativa municipal.
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(2005-2006) Estudis jurídics i
econòmics
El 2005 es va encarregar un estudi
jurídic al depatx Viella & Xifra
Advocats que conclou:
“L’EMD no comportarà una pèrdua
de qualitat en la prestació dels serveis generals del municipi.

L’entitat podrà comptar amb els
recursos suficients per complir les
seves atribucions.
Concorren circumstàncies de naturalesa geogràfica, històrica, social,
econòmica o administrativa que en
justifiquen la creació.»
El 2006 es va encarregar un estudi
econòmic a la UdG que conclou:
«L’EMD és viable des d’un punt de
vista economicofinancer perquè l’evolució d’ingressos del territori permet finançar els serveis que fins
ara ja prestava i altres possibles
serveis futurs, i perquè això no desequilibra econòmicament l’altre
nucli de població.»
(2007) Fi dels treballs de la
Comissió d’estudi
La comissió va concloure que «des
d'un punt de vista tècnic i legal es
compleixen els requisits de viabilitat, conveniència i oportunitat
d'una EMD». També va valorar positivament l'esperit de consens dels
grups polítics com un factor positiu
per fer viable l'EMD.
El 12 d'abril de 2007 el Ple va

acordar deixar l'acord d'iniciar l'expedient de creació de l'EMD al nou
consistori.
(2007-2011) Sessions de treball
Ajuntament-Generalitat
D’acord amb la voluntat municipal,
durant el mandat 2007-2011 es
van continuar els treballs al voltant
de l'EMD. L'Ajuntament i la
Generalitat van mantenir nombrosos contactes, tant a nivell tècnic
com polític, fins que l'agost de
2011, ja durant l'actual legislatura,
es va aprovar iniciar l'expedient.
(2011-2013) Actualització de
l’expedient i estudi econòmic de
la Diputació de Girona.
Aquests dos anys l’Ajuntament ha
actualitzat la documentació existent, ha seguit la feina feta pels
anteriors governs i ha encarregat
un nou estudi econòmic a la
Diputació, que també conclou que
el nou ens és viable.
(2013) Aprovació inicial de la
tramitació de l’expedient, informació pública i creació de la
Comissió municipal.

Organització municipal

Preguntes i respostes sobre l’EMD de l’Estartit
Què és una EMD?
• És un òrgan de descentralització i desconcentració de la gestió municipal.
• Té com a objectiu facilitar i millorar la participació ciutadana.
• Els municipis poden optar per la seva creació sempre que es reuneixin els requisits fixats per la llei.
• A Catalunya hi ha 63 EMD, xifra allunyada de Cantàbria (524), Navarra (353) o el País Basc (340).

Com es financia?
• Els diners els recaptarà l'Ajuntament i s'acordarà un traspàs en funció de la despesa dels serveis
que presti l’EMD.
• No implicarà haver de pagar més impostos i taxes, ja que no representarà un sobrecost per a les
arques municipals.
• El context econòmic actual no és un impediment per a la creació de l’EMD. Com passa en aquests
moments, si hi ha més recursos es podran fer més coses i si n’hi ha menys, s’hauran de fer menys.

Com s’escullen els reprentants?
• L’EMD tindrà 1 president i 6 vocals. Tots ells formen la Junta de Veïns. (Cal tenir en compte que
actualment el Consell Municipal de l’Estartit té 1 presidenta, un vicepresident i 6 vocals).
• El president s’escull per elecció directa. Els veïns de l’Estartit votaran en dues urnes (una per a escollir regidors i una altra per a escollir el president de l’EMD).
• Els vocals els escollirà cada partit segons els resultats obtinguts a la mesa electoral de l’Estartit.
• No hi ha cap sou estipulat. Això és una de les coses que decideix la Junta de Veïns. En qualsevol
cas, la creació de l’EMD no comportarà una major despesa en sous de polítics.

Per què es tramita ara?
• Fa més d’11 anys que es van iniciar els treballs per estudiar la viabilitat i la creació de l’EMD.
• Hi ha hagut un ampli consens polític. Tots els partits han portat l’EMD en els seus programes.
• Els estudis jurídics i econòmics, interns i externs, demostren que és viable i no representarà cap
perjudici en relació amb el que ja tenim.
• Serveix per donar personalitat jurídica al Consell Municipal de l’Estartit, un ens propi, sense cap
referent similar, que es va crear per respondre a la voluntat d’apropar el govern municipal a l’Estartit,
un cop la via judicial va posar fi a l’aspiració de segregació amb el municipi.
• L’EMD no es crearà partint de zero. Tenim un Consell Municipal de l’Estartit amb 11 anys d’experiència, amb unes competències, un pressupost i una estructura de personal dimensionada als serveis que presta. Comptem, doncs, amb una gran experiència.
• No representa la ruptura del municipi. No té límits, no té fronteres. Té un àmbit d’actuació, de la
mateixa manera que el té actualment el Consell Municipal de l'Estartit.
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Harmonies
Festival de música i arts escèniques
més informació a:

www.espaiter.cat

X Jornada Ernest Lluch

La jornada s'estructurarà a l'entorn de dues
conferències marc i una taula rodona de debat,
que des de punts de vista diferents però complementaris reflexionaran al voltant del tema
principal. Els ponents d’enguany seran Joaquim
Nadal, polític, doctor en Història i professor de
la UOC; i Xavier Casals, catedràtic d’Història
Contemporània a la Universitat de Barcelona i
director del CEHI-UB.
Tindrem la possibilitat de gaudir un any més de
la presència d’intel·lectuals de primer nivell
gràcies a una jornada plenament consolidada,
que de manera ininterrompuda organitzen des
de fa una dècada la Fundació Ernest Lluch i el
Museu de la Mediterrània.

IX Beques Joan Torró i Cabratosa
El Museu de la Mediterrània i el Parc Natural del
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter han convocat
una nova edició de les Beques Joan Torró i
Cabratosa, una iniciativa que té com a objectiu
afavorir la recerca en el territori. L'àrea objecte
dels estudis haurà de ser la zona del Montgrí, les
illes Medes i la plana del Baix Ter.
S’estableixen dues modalitats: una de medi
ambient (es prioritzaran aquells treballs relacionats amb el món agrari) i una de ciències socials
(es prioritzaran aquells treballs relacionats amb la
música). La dotació de cada beca serà de 3.000
euros i el termini de presentació dels projectes
s'acaba el 31 de gener de 2014.
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Ajuntament
Centre de Serveis de l'Estartit
Oficina de Turisme
Àrea de Cultura
Oficina Municipal d’Escolarització
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
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Llar de jubilats de Torroella de Montgrí
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Sistema d’Emergències Mèdiques-SEM
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Policia-Mossos d'Esquadra
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Guàrdia Civil-GEAS
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Sanitat
Consultori mèdic - CAP de Torroella
Consultori mèdic de l'Estartit
Cita mèdica prèvia
Sanitat respon-consultes sobre salut
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Equipaments docents
Escola bressol municipal El Petit Montgrí
Escola bressol municipal 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
Amb la col·laboració de:
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Biblioteca municipal de Torroella Pere Blasi
Biblioteca municipal de l'Estartit
Cinema Montgrí
Museu de la Mediterrània-Can Quintana

Dipòsit legal GI-112-1985

El dissabte 19 d'octubre tindrà lloc al Museu de
la Mediterrània la X Jornada Ernest Lluch. Sota
el títol genèric La política avui davant la fi dels
grans consensos es portarà a terme una reflexió plural i contrastada sobre quins són els consensos establerts als anys 70 i principis dels
80, com s'han anat esberlant i quines conseqüències té això actualment a casa nostra.

