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EL PLA DIRECTOR DEL SISTEMA COSTANER, UN INSTRUMENT MÉS
D’INTERVENCIÓ EN EL TERRITORI

El Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, per
resolució de data 28 de maig de 2004, acordà l’aprovació inicial del Pla Director
Urbanístic del Sistema Costaner, un instrument de planejament que pretén l’adopció
de manera immediata de mesures per a la preservació de les àrees més sensibles de
l’espai litoral català. Aquest Pla preveu la protecció de la franja de terreny de 500
metres en projecció horitzontal que es troba actualment lliure d’ocupació i que està
classificada com a sòl no urbanitzable o sòl urbanitzable no delimitat pel planejament
municipal.
Estem, dons, davant d’un nou instrument per a la intervenció directa d’una altra
Administració sobre una bona part del nostre territori, el qual estableix, una vegada
més, mesures enormement restrictives per a futurs desenvolupaments.
Si bé el model territorial sostingut per aquest Ajuntament durant els darrers
anys, caracteritzat per la salvaguarda del procés urbanitzador d’un entorn privilegiat
paisatgísticament, coincideix bàsicament amb els valors que aquest Pla Director vol
ara promoure, s’ha cregut convenient la presentació d’un seguit d’al·legacions
municipals, aprovades pel Ple del proppassat 11 d’octubre.
Aquestes es concreten, en primer lloc, en la sol·licitud perquè el Pla Director
permeti els usos i construccions contemplats al planejament vigent al nostre municipi
per a la zona d’especial valor agrícola; en segon lloc, en la sol·licitud d’exclusió de
l’àmbit de màxima protecció del Pla de dues superfícies del nostre terme municipal, en
previsió de futurs creixements lògics i sostenibles del casc urbà; i, en tercer lloc, en la
petició perquè es regulin específicament les superfícies dedicades a l’ús de Càmping.
Com a continuació del procés començat el mes de maig, el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques ha obert un període de consulta prèvia als
Ajuntaments afectats, prèvia a l’aprovació inicial d’un nou Pla Director Urbanístic del
Sistema Costaner, aquesta vegada adreçat als sectors de sòl urbanitzable delimitat
sense pla parcial aprovat. Al nostre municipi, s’han assenyalat els següents sectors
afectats: La Gaviota, Les Palmeres, Les Dunes i La Ballena Alegre.
Ens trobem, per tant, davant d’un procés que no ha fet rés més que començar.

EDITORIAL

Després de l’aturada institucional que provocaren els recents processos
electorals viscuts al nostre país, de la qual ja us en parlava a l’edició del mes de juny
d’aquest Full informatiu municipal, hem tingut la sorpresa de comprovar com una de
les apostes de futur del nostre Ajuntament, la construcció d’un alberg de joventut a
l’antic Hostal Coll Verd, deixava de comptar amb el suport del nou govern de la
Generalitat.
Aquesta situació imprevista, juntament amb les informacions que ens estan
arribant sobre un replantejament de les característiques del projecte de depuradora
d’aigües residuals del municipi, ens aboquen a la necessitat de estudiar de nou
algunes de les actuacions futures i valorar quines han de ser les estratègies per a la
seva materialització.
No obstant, la nostra voluntat és no polemitzar amb la Generalitat sobre
aquests assumptes i, pel contrari, consolidar una línia de col·laboració institucional que
pugui donar resultats positius per a Sant Pere Pescador.
No hem d’oblidar que també tenim en marxa altres propostes, com són la
construcció del pavelló municipal d’esports o el nou pont de vianants sobre el riu
Fluvià, que sí compten amb el suport de l’Administració autonòmica i a les que, per
tant, aplicarem una acció decidida i constructiva per fer-les realitat.
Amb aquesta perspectiva, encarem l’any 2005 amb un renovat optimisme
respecte al futur del nostre municipi i, per tant, us en volem fer partícips tot esperant,
una vegada més, la vostra col·laboració i suport.
Aprofito per desitjar-vos unes bones festes de Nadal, Any Nou i Reis, i us
convido a assistir als actes que, amb motiu d’aquestes diades, han organitzat
l’Ajuntament i altres entitats del municipi.

Florenci Bosch Soler
Alcalde

La paralització de la proposta de construcció de l’alberg de joventut
El nostre Ajuntament, al seu moment, efectuà un considerable esforç econòmic
per a l’adquisició de l’immoble de l’antic Hostal Coll Verd amb la finalitat d’ubicar-hi un
alberg de joventut.
La iniciativa, com ja sabeu, perseguia contribuir al redreçament del procés de
decadència urbanística que pateix una part del nucli antic de la nostra població, a més
de potenciar el seu atractiu comercial i turístic.
Per això, el mes d’octubre de 2003 signàrem un conveni de col·laboració amb
la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge de la Generalitat per tal que l’Institut
Català del Sòl aportés el 50% del cost d’aquesta actuació, a més del compromís
d’aquest per a la redacció del projecte tècnic corresponent.
Malauradament, la Generalitat ha modificat les seves intencions i, hores d’ara,
no assumeix les obligacions contingudes al conveni.
Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament està estudiant la possibilitat de vendre
aquest immoble, dons resulta inviable afegir la totalitat dels costos de construcció
d’aquest equipament a la despesa financera municipal que assumirem al seu dia per a
la seva adquisició.

Un nou plantejament per a la depuració de les aigües residuals del municipi
El conseller de Medi Ambient de la Generalitat, en resposta a un escrit adreçat
per l’Alcalde, ha manifestat que l’Agència Catalana de l’Aigua està treballant, amb les
limitades disponibilitats econòmiques actuals, per trobar la solució més satisfactòria a
la problemàtica del sanejament de les aigües residuals del nostre municipi.
S’està replantejant, sense descartar-la, la proposta inicial de connectar, a
través d’un col·lector, aquestes aigües i les provinents dels càmpings amb la
depuradora de L’Escala.
En aquests moments, l’Agència Catalana de l’Aigua valora la possibilitat de
construir un sistema de sanejament independent per als nuclis urbans de Sant Pere
Pescador i L’Armentera que no inclogui altres abocaments. Per altra banda, les aigües
residuals dels càmpings, convenientment tractades i amb els nivells de qualitat
exigibles, podrien destinar-se a usos de reg o aportació de cabal pels aiguamolls del
Fluvià, tot evitant la seva restitució al rec del Molí o a altres canals amb deficients
condicions de circulació de l’aigua.

Inauguració del Camp de futbol base
El passat 12 d’octubre, sota l’amenaça de la pluja, es va inaugurar el nou camp
de futbol base que ha estat instal·lat a l’esplanada de davant el Centre Cívic Polivalent
del nostre municipi. Durant l’acte foren presentats oficialment els cinc equips de futbol
base amb els que compta actualment el Futbol Club Sant Pere Pescador, integrats per
més de vuitanta jugadors.
Amb aquest nou equipament esportiu, l’Ajuntament ha volgut donar satisfacció
a una antiga i reiterada reivindicació dels responsables d’aquest club. D’aquesta
manera, es disposarà d’un espai amb condicions per a ús exclusiu de l’esport base,
tant pel que fa als entrenaments com per a la disputa dels partits d’aquesta modalitat.
El terreny de joc estrenat compta amb gespa natural, reg automàtic, i té unes
dimensions de 56 x 34 metres. El cost total d’aquesta actuació ha estat de 37.700
euros.

OBRES PÚBLIQUES

Remodelació simultània dels espais interiors de la Casa Consistorial i d’una part
del Centre Cívic
En aquests dies, s’estan finalitzant un seguit de treballs per a la renovació de
les mampares de divisió dels diversos espais de la Casa Consistorial, tot aprofitant per
fer-ne una distribució més funcional i ajustada a les necessitats actuals. En essència,
els serveis que precisen d’una major atenció del públic s’han ubicat a la planta baixa
de l’edifici per tal de facilitar així una millor comunicació amb els ciutadans.
Simultàniament, s’està efectuant la redistribució d’una part de la planta pis del
Centre Cívic per tal de situar-hi l’oficina de serveis socials i les classes destinades a
adults (formació bàsica de dones i homes immigrants, principalment).

Instal·lació d’una rampa per a l’accés de minusvàlids a l’Església
Recentment, ha estat instal·lada una rampa amb fusta tractada a la porta
d’entrada de l’Església parroquial amb la finalitat de facilitar l’accés a la mateixa de les
persones amb discapacitats físiques. Aquesta iniciativa, que compta amb el vist-i-plau
del Rector de la parròquia, s’ha adoptat en resposta a la demanda efectuada a
l’Ajuntament per part de veïns del municipi, alguns d’ells d’edat avançada i amb
dificultats per pujar esglaons, i també per part d’estiuejants que visiten el temple.

Finalització de les obres del Carreró del Nord i del Carrer del Príncep
A finals del mes de setembre, s’acabaren les obres de pavimentació i dotació
de serveis (sanejament, enllumenat i aigua potable) de l’anomenat Carreró del Nord, el
pressupost de les quals ha estat assumit en la seva major part pels veïns.
Cal esmentar que el Ple municipal ha acordat recentment l’atorgament del nom
de Carrer de Viladamunt a aquest Carreró.
A la vegada, han estat executades les obres d’instal·lació de la xarxa de
subministrament d’aigua potable al Carrer del Príncep. Aquesta actuació ha pogut
portar-se a terme per iniciativa dels propietaris dels immobles situats a aquesta via
urbana i atès que els costos han estat repartits proporcionalment entre els mateixos.

Inici de les obres de construcció del Centre d’Informació de l’Itinerari Natural
Finalment, han pogut iniciar-se les obres de construcció del Centre d’Informació
de l’Itinerari Natural, adjudicades a l’empresa Obres Pirinaiques, S.L. pel preu de
226.909,34 euros. La causa del retard en l’inici de les obres ha estat la dificultat per
completar el seu finançament.
Com ja sabeu, aquest equipament s’ubicarà al terreny municipal situat a la
sortida del casc urbà, just després del pont sobre el riu Fluvià, en direcció a la platja.
Es preveu que tingui les funcions, no solament d’informació sobre l’itinerari natural al
riu Fluvia, sinó també de divulgació turística sobre el nostre municipi, els seus
establiments i l’entorn natural.
Els Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) les ha
subvencionades amb 80.000 € i, finalment, el Departament de Medi Ambient de la
Generalitat s’ha compromès a aportar-hi 73.500 € aproximadament. Igualment, l’Àrea
de Medi Ambient de la Diputació de Girona preveu una aportació de més de 36.000 €
dins del pressupost de 2005.

Finalització de les obres de la rotonda de la carretera de Castelló d’Empúries
Us mostrem aquí una imatge de la rotonda de la carretera de Castelló
d’Empúries, a l’entrada del casc urbà, les obres de la qual quedaren totalment
finalitzades durant la primera setmana del passat mes de novembre.
Aquesta actuació, portada a terme per la Direcció General de Carreteres de la
Generalitat, resulta decisiva per completar el programa de millora d’aquest accés viari
a la nostra població.

PLA D’OBRES I SERVEIS 2004-2007
La Comissió de Cooperació Local de Catalunya ha aprovat recentment la
proposta de planificació del Pla únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al quadrienni
2004-2007. Aquesta inclou dues actuacions per a Sant Pere Pescador: El pavelló
poliesportiu municipal, i el pont de vinanants sobre el riu Fluvià, ambdues per a
l’any 2006, la primera amb una subvenció de 202.164,57 € i la segona amb una
subvenció de 150.000 €.
A la vista d’aquesta proposta, l’Ajuntament ja ha iniciat els contactes amb el
Departament d’Esports de la Generalitat per tal d’assegurar un major percentatge de
subvenció per al finançament del projecte de poliesportiu.
També, ja ha estat encomanada la redacció del projecte definitiu per a la
construcció del pont peatonal i de bicicletes sobre el riu Fluvià.

SERVEIS
L’Ajuntament, després de valorar la necessitat de disposar d’un espai adequat
per tal d’ubicar-hi el servei de deixalleria municipal, ha acordat l’arrendament d’un
cobert de 25 x 20 metres construït sobre pilans fabricats de formigó amb sostre de
bigues i uralita, propietat del Sr. Pere Saló Compte, que es troba situat a una finca
rústica del Camí de l’Estany.
Properament s’informarà als veïns dels horaris i sistema de funcionament
d’aquest servei.
Paral·lelament, atesa la conveniència de posar en marxa la recollida selectiva
d’envasos de productes fitosanitaris, ha estat signat un conveni de col·laboració amb
l’entitat SIGFITO Agroenvases, S.L. per portar a terme aquest servei, d’acord amb la
normativa mediambiental vigent en aquest àmbit.
Estan igualment a punt de finalitzar les obres d’ampliació dels nínxols de la Illa
de Sant Sebastià del Cementiri municipal. A la fotografia adjunta podeu veure la
construcció dels quaranta-dos nínxols nous i del colombari per a vint-i-quatre urnes
funeràries.

FESTA MAJOR DE SANT SEBASTIÀ i FESTA DEL JUBILAT 2005
La Festa Major d’hivern comptarà amb l’actuació de LA PRINCIPAL DE LA
BISBAL el dijous 20 de gener, festivitat de Sant Sebastià, amb la seva participació a
l’ofici solemne, l’audició de tres sardanes al matí, el concert de tarda i el ball de vetlla.
El dissabte 22 de gener actuaran les Orquestres MAGICS i TANDEM.
La Festa del Jubilat es portarà a terme el diumenge 5 de juny de 2005 i serà
amenitzada per l’Orquestra NUEVA ETAPA.

MOVIMENT DEMOGRÀFIC
Durant l’any 2004, s’han inscrit dotze naixements i hi hagut set defuncions a Sant Pere
Pescador. D’acord amb les dades del Registre Civil, aquestes són les següents:
Naixements
Joel Gesteira Pino
Martí Puig Coronado
Sara Fouhami Raoui
Chadi Bouanani El Khalifi
Carla Martinez Saló
Carla Barneda Casanovas
Anna Barneda Casanovas
Jan Poncelas Cazorla
Joel Pagès Pal-Balaz
Valentine Louise Barrere Mautino
Oualid Herroudi Bensaria
Numu Touray

Defuncions
Guadalupe Isern Camps
Jonathan Akkermans
Mercedes Abad Abella
Magdalena Cuerva Fernandez
Maria Pujol Descarrega
Rosario Colomina Redo
Carmen Cruset Presas

Presentació d’un recurs contenciós administratiu en contra de la delimitació
entre els municipis de L’Armentera i Sant Pere Pescador
El proppassat 6 de juliol, el Departament de Governació i Administracions
Públiques dictà una resolució relativa a la delimitació entre els municipis de
L’Armentera i Sant Pere Pescador, la qual fou objecte de presentació d’un recurs de
reposició per part del nostre Ajuntament.
L’inici de l’expedient de delimitació fou promogut per l’Ajuntament de
L’Armentera en base a un document signat entre ambdós municipis l’any 1929 i,
durant la seva tramitació, quedà palesa la seva disconformitat pel que fa a la zona que
limita amb el Cortal Gran.
En concret, les divergències es cenyeixen a la fita número 4, la qual es troba al
punt on conflueixen el camí de L’Armentera al Cortal Gran amb l’eix del curs actual del
rec del Molí, i a la línia de delimitació entre les fites números 4 i 5 que transcorre per
l’eix d’aquest rec del Molí.
La resolució del Departament de Governació és favorable a la posició
mantinguda per l’Ajuntament de L’Armentera, tot donant validesa a l’esmentat
document de l’any 1929 i negant la de diverses actuacions posteriors.
En data de 22 de setembre de 2004, el Conseller de Governació desestimà el
recurs de reposició interposat i, en conseqüència, el Ple municipal acordà la
interposició d’un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.

Nomenament d’un nou Rector de l’Església parroquial
En data de 9 de setembre d’enguany, el Bisbat de Girona nomenà el nou
Rector de l’Església Parroquial de Sant Pere Pescador. Aquestes funcions són
portades a terme des d’aleshores pel Mossèn Joan Güell Noguer, el qual ha substituït
al Mossèn Miquel Jordà Mayolas.

Modificació de les Ordenances Fiscals per a l’any 2005
El Ple municipal, en sessió de 3 de novembre, acordà l’aprovació de la
modificació de les Ordenances Fiscals per a l’any 2005. Les tarifes dels diferents
impostos i taxes han experimentat una puja del 4% respecte l’exercici anterior.
Únicament ha tingut un increment superior la taxa corresponent a la recollida
d’escombraries, tenint en compte que s’han d’equilibrar els ingressos municipals
obtinguts per aquest concepte amb els cada dia més elevats costos que comporta la
prestació d’aquest servei.

ACTIVITATS AL CASAL
Durant el curs 2004/2005, s’han programat diversos cursos i tallers al Casal: Anglès
per a adults, Català per a adults, Català per a no catalanoparlants, Classes de Ioga,
Taller de Manualitats, Taller de Consciència Corporal i Micro-Moviments, Taller
d’Automaquillatge, Curs de mecanografia per ordinador, i Taller d’iniciació a Internet.
A més, s’han reprès les ja tradicionals sessions de cinema del divendres a la nit.

HISTÒRIA LOCAL

Venedors i Comerciants
En el països catalans cada territori o comarca, de vegades també cada localitat o cada
mercat utilitzava els seus propis pesos i mesures. A partir del segle XIX, i de forma
molt lenta, es va anar implantant arreu el nou sistema mètric decimal. El 1889 es van
reunir a Paris catorze països europeus, amb la finalitat de donar validesa als nous
patrons i a afavorir la seva distribució .
Tres anys més tard, l’octubre de 1892, el plenari de l’Ajuntament de Sant Pere decidí,
davant les múltiples queixes dels veïns , obligar a tots els venedors de vi, aiguardent,
oli, carn, pa, farina, arròs, mongetes, peix, patates, blat, blat de moro, ordi i civada que
utilitzessin el nou sistema mètric decimal. I a més els donà un plaç de vuit dies perquè
tots els industrials que venguin els esmentats productes disposin obligatòriament dels
pesos i mesures oficials.
Davant d’aquesta resolució i encuriosits pel tema, hem consultat les dades d’un
Anuari editat l’any 1914 i elaborat pels estadistes Baylly, Balliere i Riera, on hi
apareixen els noms del venedors, artesans i comerciants.
Estanquer: Miquel Serrat
Botigues i drogueries: Joan Bofill, Joan Compte, Sebastià Roig i Francesc Vila
Queviures: Rosa Ametller, Francesc Puig i Francesc Vila.
Flequers: Josep Armengol i Joan Carreras
Peix fresc: Joan Carreras, Joan Llorenç i Francesc Fullà
Carnissers: Cristòfol Gardell, Andreu Quintà
Premses d’oli: Joan Pagès i Dolors Serradell
Tavernes propietaris: Josep Bosch i Sebastià Roig
Cafès: Ignasi Ribot – ca l’Ignasi- i Teresa Maimí –can TonicuEspectacles públics: Saló de ball Ignasi Ribot

Fuster: Jaume Borràs, Jaume Nierga i Pere Rich
Mestres de cases: Josep Bosch i Pere Cruset
Baster: Emili Dalfó
Ferrer: Emili Condom i Domènec Riera
Carreters: Pere Marquès, Joan Torrent.
Magatzems de grans: Josep Roig Armengol i Ramon Roig Saló
Comerç de farines: Josep Armengol
Comerç farratges: Pere Compte, Ramon Roig i Francesc Vilà
Comerç de teixits: Miquel Serrat i Francesc Vilà
Sabaters: Julià Bassieres, Llorenç Feliu, Miquel Serrat i Francesc Vilà
Sastre: Narcís Puig
Modistes: Josepa Bosch, Dolors Casamort i Anna Feliu
Espardenyer: Narcís Roig
Barbers: Jaume Ferrer, Josep Font i Francesc Masó
Marisa Roig

ACTIVITATS NADALENQUES: Desembre 2004/Gener 2005
Dia 17 de desembre:
A les 9 del vespre – Quina a l’Escola
Dia 18 de desembre:
A les 10 del vespre: Pastorets al Centre Cívic
Dia 19 de desembre:
A les 2/4 de 7 de la tarda: Pastorets al Centre Cívic
Dia 21 de desembre:
A les 9 del vespre: Cantada Les Figures del Pessebre a càrrec dels nens i nenes de
l’Escola Llagut al 1er. Pis del Casal.
Dia 22 de desembre:
A 2/4 de 10 del matí: Cantada de Nadal a càrrec de tots els nens de l’Escola Llagut al
1er. Pis del Casal, tot seguit visita del Patge Reial.
Dia 23 de desembre:
A 2/4 de 4 de la tarda: Animació infantil amb el grup Alça Manela! i tot seguit el Caga
Tió al 1er. Pis del Casal.
Dia 26 de desembre:
A 2/4 de 7 de la tarda: Pastorets al Centre Cívic
Dia 28 de desembre:
A les 6 de la tarda: Actuació del grup Cop de Clown al 1er. Pis del Casal
Dia 29 de desembre:
A les 5 de la tarda: Cinema Infantil al Casal: Shrek 2
Dia 31 de desembre:
Cap d’Any al Centre Cívic

Dia 3 de gener:
A 2/4 de la tarda: Recollida de cartes dels Reis d’Orient i Espectacle d’Animació infantil
al Casal
Dia 4 gener:
A les 5 de la tarda: Cinema Infantil al Casal
Dia 5 de gener:
A les 7 de la tarda: Cavalcada dels Reis d’Orient
Dia 6 de gener:
A les 6 de la tarda: Quina al Casal del Jubilat
Casalet de Nadal: Els dies 23, 27, 28, 29 i 30 de desembre, i 3 i 4 de gener, de 2/4 de
4 al 2/4 de 7 de la tarda, hi haurà Casalet de Nadal a l’escola.

