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EL PROJECTE DEL PONT PEATONAL COMENÇA A AVANÇAR
El Ple municipal, en el transcurs de la sessió del proppassat 29 de setembre, aprovà
inicialment el projecte de Pont de vianants sobre el riu Fluvià (Passarel·la sobre el riu
Fluvià a Sant Pere Pescador), redactat pels Enginyers de camins, canals i ports Srs.
Juan A. Sobrino Almunia i Javier Jordán García.
Aquest nou pont s’ubica a uns quaranta metres aigües avall del pont existent i el seu
disseny està condicionat per una voluntat de marcar un ús clarament per a vianants i
bicicletes, tot minimitzant l’impacte de les obres durant la construcció, sense alterar la
llera del riu en cap situació.
L’estructura que s’ha projectat, per tal de no afectar al riu, presenta una llum central de
108 metres i es resol amb un pont penjant, molt adient per a càrregues lleugeres i molt
present en Parcs Naturals d’arreu del món. La passera es completa amb dos trams
laterals de 36 metres de llum, de manera que la seva longitud total entre eixos d’estrep
és de 180 metres.
Per tal de reduir el pes del pont i garantir una excel·lent durabilitat es preveu un tauler
(zona de trànsit) amb materials composats de fibra de vidre. Es tractaria del segon
pont construït a Catalunya amb aquest tipus de material. L’altra, projectat pels
mateixos enginyers que el pont de Sant Pere, està situat a Lleida, sobre el nou accés
de l’AVE Barcelona-Madrid. Acaba d’obtenir un important guardó internacional a
Venècia atorgat per la revista Bridge design & engineering.
El pressupost total d’execució per contracte és de 1.751.838,09 euros i, de moment,
comptem amb una primera subvenció del Pla únic d’Obres i Serveis de Catalunya.
S’estan fent nombroses gestions per tal d’obtenir altres ajuts econòmics per a la
realització d’aquest projecte.
(Imatge núm. 1) Peu de foto: Imatge del pont de vianants inclosa al projecte

1

EDITORIAL
El nostre Ajuntament ha donat el tret de sortida a dos importants projectes de futur, el
pavelló poliesportiu i el nou pont de vianants sobre el riu Fluvià, dels quals us
informem en aquestes pàgines.
El pavelló poliesportiu serà un equipament per a la participació ciutadana, en aquest
cas mitjançant l’esport i l’educació física, i tindrà una especial incidència en la nostra
població infantil i juvenil. És una eina que contribuirà a l’assoliment de l’objectiu d’una
major cohesió social i, a la vegada, d’una millora en la nostra qualitat de vida.
Per una altra banda, el projecte de nou pont de vianants, tot i incidir igualment en
aquests objectius, persegueix una substancial millora de la connexió territorial al nostre
municipi i, a la vegada, contribuir a un major desenvolupament de les expectatives
d’un turisme sostenible i respectuós amb l’entorn natural.
Com podeu veure, es tracta de dos propostes molt ambicioses i costoses
econòmicament i, conseqüentment, caldrà un considerable esforç de gestió i paciència
per aconseguir un finançament òptim de les mateixes.
En aquestes dies de Nadal es parla tot sovint d’il·lusions. Veritablement, podria aplicarse aquesta paraula als esmentats projectes, però, en tot cas, em sembla més adient
tractar-los com a “somnis” perquè mentre les il·lusions sovint esdevenen falses, els
somnis no són altra cosa que una de les formes de la veritat o de la realitat.
A l’espera que els nostres i els vostres somnis acabin fent-se realitat, aprofito per
desitjar-vos una bones festes de Nadal i un feliç any 2006.
Florenci Bosch Soler
Alcalde

EL NOU PAVELLÓ POLIESPORTIU
El Projecte de pavelló poliesportiu està pràcticament enllestit i ja s’ha sol·licitat un
important ajut econòmic per a la seva execució al Consell Català de l’Esport, en el
marc de la convocatòria de subvencions per a la construcció o el condicionament
d’equipaments esportius en el període 2005-2008.
La ubicació prevista per a aquest equipament són els terrenys de l’actual camp
municipal d’esports, per la qual cosa s’està estudiant la construcció d’un nou camp a
un altre indret del municipi, no massa allunyat del casc urbà.
El projecte, redactat per l’Arquitecte Sr. Lluís Gratacós Soler, proposa la construcció
d’un pavelló doble poliesportiu que permeti concentrar en un únic àmbit diferents
activitats esportives col·lectives (handbol, futbol sala, basquetbol,
voleibol,
bàdminton...), complementada amb l’ús que se’n faci des de l’escola, situada al costat
mateix.
L’edificació es col·locarà en una posició central en relació al solar per tal de permetre
la configuració d’un espai lliure a la banda sud, en l’itinerari des del nucli antic cap a
l’escola, i un aparcament a la banda nord per tal de donar servei als usuaris de la nova
instal·lació esportiva.
(Imatge núm. 2) Peu de foto: Imatge d’una secció del pavelló poliesportiu segons
el projecte

Pàg. 3
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OBRES i SERVEIS
Posta en marxa del servei de subministrament de gas
Ja han finalitzat les obres d’instal·lació i soterrament del dipòsit d’emmagatzematge de
gas propà als terrenys situats al Parc del riu i, a la vegada, ha estat efectuada la
connexió d’aquest amb la xarxa que passa per la Plaça Major. D’aquesta manera, en
el transcurs de les properes setmanes, els domicilis que disposin d’escomesa ja
podran gaudir del servei de subministrament de gas canalitzat.
Les obres de soterrament de l’esmentat dipòsit han comptat amb una subvenció de
15.025 € de la Diputació de Girona.
Paral·lelament, s’ha aprofitat l’obertura de rases per part de l’empresa del gas per
instal·lar igualment la xarxa de subministrament d’aigua potable al Carrer del Riu i
d’altres adjacents
foto: Les obres al Carrer del riu
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Instal·lació d’un semàfor a la carretera de Vilamacolum
L’elevada velocitat de circulació de molts dels vehicles que accedeixen a la nostra
població des de la carretera de Vilamacolum, han aconsellat l’adopció d’aquesta
mesura restrictiva. Per tal de limitar l’esmentat excés de velocitat, un semàfor ha estat
instal·lat a la cruïlla dels Carrers Doctor Ciurana i Carrer Sant Antoni.
Obres a l’escola i al Casalet
Com ja és habitual, en el transcurs del període de vacances d’estiu, s’aprofità per fer
algunes millores al centre escolar del nostre municipi i a les dependències del servei
de Casalet ubicades al Centre Cívic.
Enguany a l’escola, a més de treballs propis de manteniment i conservació, es va
renovar totalment el lavabo existent al pati, es substituïren vàries finestres, es
col·locaren noves reixes i es pintaren algunes aules. Al Casalet s’instal·là un
escalfador per al subministrament d’aigua calenta.
En el transcurs de les properes vacances de Nadal, les dependències del Casalet
també seran pintades de nou.

Conveni amb la Diputació per a la millora d’alguns carrers
El proppassat mes de juliol, l’Ajuntament signà un conveni de col·laboració amb la
Diputació de Girona per a l’execució d’obres de reparació de l’afermat de diversos vials
del municipi.
Les obres es portaren a terme per les Brigades mòbils de la Diputació un cop acabada
la temporada d’estiu i consistiren en la reparació o renovació de l’acabat superficial
d’una part dels Carrers Provença, Marinada, Cap de Creus, Albera i altres vials
municipals.
Electrificació de les campanes de l’Església
Recentment, s’han realitzat els treballs per a l’electrificació de les campanes de
l’església, la qual cosa ha comportat la seva programació per tal que se sentin les
hores, les mitges i els quarts. Les despeses d’aquesta nova instal·lació han importat un
total de 5.061,88 euros i han estat subvencionades amb 3.000 € per part de la
Diputació de Girona.
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Instal·lació d’enllumenat públic a l’embarcador municipal
S’han instal·lat tres punts d’enllumenat públic, alimentats amb energia solar, a
l’embarcador municipal del riu. L’associació La Llissa d’usuaris d’aquest equipament
satisfarà un terç del cost d’aquesta instal·lació.
La Depuradora, pendent del Consorci
L’aprovació inicial per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, el juliol passat, del
Programa de Sanejament d’Aigües Residuals 2005 (PSARU 2005) fou un motiu
d’alarma per al nostre Ajuntament perquè aquest document no recollia expressament
la construcció de la depuradora de Sant Pere Pescador.
Després d’efectuar les corresponents al·legacions al PSARU, l’Ajuntament fou
convocat el dia 13 d’octubre a una reunió conjunta amb representants de l’esmentada
Agència, del Consorci de la Costa Brava, del Parc dels Aiguamolls i dels Càmpings de
la nostra localitat on se l’informà que aquest equipament seria executat directament
per l’esmentat Consorci i que estava previst per a l’anualitat 2007.

URBANISME
Projectes urbanístics en marxa
Ja s’ha iniciat l’execució de les obres d’urbanització de dos significatives Unitats
d’Actuació (U.A) de les previstes al Pla General d’Ordenació Urbana.
A la U.A. número 8, situada a la carretera de Castelló d’Empúries entre la Comunitat
d’habitatges 4 Vents i el Restaurant L’Era, s’hi construirà un supermercat i està
prevista igualment la ubicació contigua d’una estació de subministrament de carburant.
A la U.A. 2, situada al costat nord-oest del casc urbà de Sant Pere, tot limitant a l’oest
amb el carrer onze de setembre i a l’est amb el camí de la Rajoleria, es preveu la
construcció d’un bloc amb 17 habitatges i aparcaments, i un conjunt de 20 cases
unifamiliars en filera.
Projectes urbanístics en tràmit
Ja ha estat presentat per a la seva aprovació provisional el Pla Parcial corresponent a
l’àmbit SUS-3 Joncars, situat al costat del riu Fluvià després de la baixada del pont.
Per a la realització d’aquesta actuació, el nostre Ajuntament imposà la condició que
l’entitat promotora del Pla costegés i executés les obres corresponents a la part que
manca per construir de la rotonda Est que enllaça el Camí del Joncar, el Carrer del
Joncar i la part del Carrer Provença que transcorre per l’Urbanització “La Capella”.
En aquests moments, els promotors estan ultimant els detalls per fer efectiva aquesta
condició.
A la vegada, s’acaben d’aprovar definitivament els projectes d’urbanització i
reparcel·lació de la U.A. 7, situada a la carretera de Castelló d’Empúries al sud del
grup d’habitatges 4 Vents.
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Actuacions a les vies d’accés a Sant Pere Pescador
La Diputació de Girona ha aprovat dos importants projectes que repercuteixen
directament en la millora dels accessos al nostre municipi.
D’una banda, s’ha fet l’exposició pública del projecte de Condicionament de la
carretera GI-V-6216 entre Torroella de Fluvià i Sant Pere Pescador, amb un
pressupost d’execució per contracte de 666.382,88 €.
Per una altra banda, ja s’han signat les actes prèvies d’ocupació dels terrenys afectats
pel projecte de Millora d’una corba a la carretera GI-V-6303, de Sant Pere Pescador a
L’Armentera, entre el PK 0+600 i el PK 0+980, amb un pressupost de 101.539,25 €,
IVA inclòs.

MOVIMENT DEMOGRÀFIC
Durant l’any 2005, s’han inscrit vint-i-quatre naixements i hi hagut vint-i-dues
defuncions o enterraments a Sant Pere Pescador. D’acord amb les dades del Registre
Civil, són els següents:
Defuncions
Lluís Bosch Batlle
Stéphania Sypzyque, épouse Martin
Ramon Quintana Llop
Miquel Triadó Bellapart
Ramona Portell Callol
Maria Sulak Kundel
Rosa Fullà Llombart
Maria Angela García Ramírez
Simeó Simón Verges
Sebastià Ferrer Terrats
Pere Roquera Puig
Catalina Puig Costal
Jesús Vilardell Figueras
Lluís Isern Fajol
Pere Montaña Camps
Lluís Mont Mercader
Maria Aguilar González, épouse Andreu
Joan Viladoms Grau
Josep Fuster Chiner
Antonia Picolo Farre
Pere Saló Compte
Josep Maria Llinàs Gualdo
Naixements
David Riera Cañizares
Anas Bouhtat Diba
Eric Vilà Santiago
Margarita Janneh Konateh
Henrikas Kuprys Gedvilas
Sonia Serrano Calé
Mar Costa Devotchkina
Ziyad Mourou Mouçafi
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Oleguer Roig Brusi
Lasana Jabbi Manneh
Júlia Dalmau Oliva
Ona Ribas Vilà
Hanane Khouya Dirrouch
Antonio Velarde Sánchez
Quim Saló Guday
Jana Heras Pagès
Mohamed El Kharroubi Zaaimi
Júlia Godo Roig
Abubakar Camara Marena
Rahma Aoulad Bel Ayachi Galtés
Esteban Almirón Ortega
Reda El Karraoui Taibouch
Yassin Rai Debih
Aitana Poch Bosch

FESTA DE SANT SEBASTIÀ i FESTA DEL JUBILAT 2006
La Festa Major de Sant Sebastià comptarà amb l’actuació de LA PRINCIPAL
DE LA BISBAL a la mateixa diada del patró (divendres 20 de gener), tot participant en
l’ofici solemne, i fent una audició de tres sardanes al matí, el concert de tarda i el ball
de vetlla. El dissabte 21 de gener actuaran les Orquestres MAGICS i LOS
HERMANOS DE ROCCO.
(Foto número 7)
La Festa del Jubilat, el proper any, es farà el diumenge 4 de juny i serà
amenitzada per l’Orquestra LA SELVATANA.
Molt abans de la celebració d’aquesta Festa, el dia 18 de desembre d’enguany,
l’Associació de Jubilats veïns de Sant Pere Pescador haurà portat a terme les
eleccions per renovar la seva Junta.
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Lliurament d’una placa al Sr. Baldiri Reglà
El proppassat 5 de desembre el santperenc Sr. Baldiri Reglà Maurici va complir cent
anys. Per a la celebració d’aquest centenari, l’Asil Vilallonga de Figueres, on el Sr.
Reglà està internat des de fa anys, li organitzà un homenatge al qual assistiren els
Alcaldes de Sant Pere Pescador i Figueres, i la Delegada de Benestar Social de la
Generalitat.

Foto cedida per L’Empordà

HISENDA
La liquidació del Pressupost de l’exercici econòmic de l’any 2004 reflexa un
romanent de tresoreria amb saldo positiu de 341.022,91 euros, la qual cosa és un
indicador del bon funcionament de l’economia municipal.
En un altre apartat, cal destacar que el Ple municipal ha aprovat recentment la
modificació de les Ordenances Fiscals per a l’any 2006, les quals, en línies generals,
contemplen un increment del 4,3 % sobre les tarifes dels diversos impostos i taxes
municipals vigents l’any anterior.
Punt i apart, mereixen les tarifes del subministrament d’aigua potable que, en sessió
de 16 de novembre d’enguany, ha aprovat per a Sant Pere Pescador la Comissió de
Preus de Catalunya. Com a novetat, aquestes tarifes estableixen una quota fixa
d’inversió i manteniment que ha de permetre afrontar les obres d’inversió que
l’empresa concessionària del servei anirà portant a terme.
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ESTIU 2005

(Foto número 9) kitesurf
El desenvolupament de la darrera temporada estiuenca va venir marcada, pel que fa
als serveis i usos de la platja, per la posta en marxa de dues àrees específicament
adreçades a la pràctica de l’esport de flysurf o kitesurf. D’aquesta manera, s’ha pogut
passar de la prohibició absoluta dels anys anteriors a una experiència pilot que, en
línies generals, ha resultat bastant satisfactòria. La gestió d’ambdues àrees per a la
pràctica del kitesurf fou adjudicada a l’Associació de Càmpings de Sant Pere
Pescador, la qual es feu càrrec igualment del pagament de les despeses de
contractació d’un vigilant per a la platja i d’un vehicle quad per al seu desplaçament al
llarg d’aquesta.

El Centre d’Informació, un cop acabat

En un altre àmbit, durant l’estiu va obrir-se el Centre d’Informació situat al costat del
riu, punt d’inici de l’itinerari natural a l’entorn del Fluvià que també va entrar en
funcionament en el transcurs de la darrera temporada.
Un altre element destacat fou el considerable èxit de la posta en circulació d’un servei
de carrilet per al transport de viatgers, el qual enllaçà els Càmpings i urbanitzacions
amb el casc urbà.
Fem menció, igualment, a la Trobada de Casals d’Estiu que es va realitzar al Parc
del Riu el dia 21 de juliol i que comptà amb la participació de prop de mil nens i nenes
provinents d’arreu de la nostra comarca.
Volem destacar igualment , en aquest punt, que el Departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la convocatòria de
subvencions per a actuacions en sòl no urbanitzable del sistema costaner, ha concedit
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al nostre Ajuntament un ajut econòmic de 180.000 € per a la construcció d’una ruta
de via verda per a bicicletes i vianants i per al manteniment d’accessos públics per a
vianants i mitjans no motoritzats.

ACTIVITATS AL CASAL
Durant el primer trimestre del curs 2005/06 s’han realitzat diversos cursos i tallers al
Casal amb un número molt elevat d’inscripcions. S’ha ofert un programa de cursos
amb temàtiques molt diverses: classes de ioga, manualitats, català, informàtica i taller
d’iniciació a internet.
Com a novetat d’enguany s’han fet cursos de microgimnàstica i de manteniment i
tonificació. Alhora, s’ha organitzat el taller Treballem la ment, treballem el cos, dirigit a
persones majors de 60 anys, que té com objectiu mantenir la salut a partir d’un treball
físic i mental.
Conjuntament, al Centre Cívic s’han realitzat els cursos de balls de saló i de ball
country, els dimecres i dijous a la nit respectivament.
La Biblioteca Municipal ha continuat organitzant les representacions de L’Hora del
conte, adreçades als més petits, i ha augmentat el seu fons bibliogràfic amb les últimes
novetats literàries i amb més de 210 DVDs, els quals estan a disposició, en servei de
préstec, de qualsevol persona interessada.
10è. ANIVERSARI DE LA COMTESSA DE MOLINS
Els dies 25, 26 i 27 de novembre d’enguany va tenir lloc la commemoració del desè
aniversari de la Comtessa de Molins.
El programa d’actes s’inicià el dissabte 19 de novembre amb la inauguració al Casal
de l’exposició dedicada a aquesta figura històrica. La mostra va estar oberta durant
una setmana i exhibí tot el recull de materials relatius a la Comtessa, a més de la
projecció audiovisual de l’obra.
El divendres 25, al vespre, al centre cívic hi hagué una recitació de part del Romanço
de la Comtessa de Molins. L’acte va anar acompanyat d’una projecció audiovisual amb
fotos d’època, i la música fou a càrrec del romancer Jaume Arnella.
El dissabte 26, al vespre, al Centre cívic, es realitzà una ressenya biogràfica de Joan
Domènech i Ròmul Sans. Tot seguit els nens i nenes del CEIP Llagut varen
representar l’obra “Tal faràs tal trobaràs” de Joan Domènech.
El diumenge 27 al matí hi hagué una cercavila pels carrers de Sant Pere, amb la
participació dels gegants i la Colla Gegantera de Sant Pere, dels Trabucaires de
l’Albera i dels Grallers i Bastoners d’Olot.
A les 12 del migdia, a la plaça de l’Església, es realitzà una escenificació teatral del
setge de Sant Pere a càrrec de l’Elenc Santperenc. Un cop acabada la cercavila, els
Pencaires de Carnaval organitzaren una arrossada popular al Centre cívic amb una
gran participació.
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ACTIVITATS NADAL 2005
DISSABTE 17 DE DESEMBRE:
2/4 de 10 del vespre: Quina de l’Escola – CEIP Llagut
DIUMENGE 18 DE DESEMBRE:
5 de la tarda: Xocolatada al Casal del Jubilat
DIMARTS 20 DE DESEMBRE:
9 del vespre: Cantada de Nadal dels nens i nenes de primària, la Coral Juvenil de Sant
Pere i la Coral Oreig de Veus al Casal
DIMECRES 21 DE DESEMBRE:
2/4 de 10 del matí: Cantada de Nadal de tots els nens i nenes de l’Escola i visita del
Patge Reial al Casal
DIVENDRES 23 DE DESEMBRE:
4 de la tarda: Animació Infantil amb Jordi Tonietti i Caga Tió al Casal

DIMARTS 27 DE DESEMBRE:
5 de la tarda: L’Hora del conte amb Ara va de Nadal al Casal
DIMECRES 28 DE DESEMBRE:
5 de la tarda: Cinema Infantil al Casal
DIVENDRES 30 DE DESEMBRE:
4 de la tarda: Teatre Infantil amb País de Xauxa al Casal

DISSABTE 31 DE DESEMBRE
Cap d’Any al Centre Cívic
DIMARTS 3 DE GENER:
4 de la tarda: Recollida de les Cartes als Reis i Animació Infantil al Casal
DIJOUS 5 DE GENER:
7 de la tarda: Cavalcada dels Reis d’Orient
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CASALET DE NADAL

Els dies 22, 23, 27, 28, 29 i 30 de desembre i 2, 3 i 4 de gener, de 2/4 de 4 a 2/4 de 7
de la tarda, hi haurà Casalet de Nadal a l’escola.
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