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El Ple municipal ja ha aprovat definitivament el Projecte de Casal d’Avis i altres
dependències municipals, redactat pels Arquitectes Lluís Gratacós Soler i Anna Costal
Costa, i també ha acordat la convocatòria d’un concurs per a l’adjudicació de les
obres, les quals està previst que s’iniciïn el proper mes de setembre.
El Pressupost total del Projecte és de 110.444.381 Pessetes i, per al seu finançament,
el nostre Ajuntament espera obtenir una subvenció important del Pla d’Obres i Serveis
que la Generalitat de Catalunya ha convocat per al quadrienni 2000-2003.
Com ja s’havia informat, aquest nou equipament s’ubicarà al solar de l’antiga rectoria,
on hi ha restes de la muralla que envoltava el nucli més antic del municipi, i al pati
adjunt que el nostre Ajuntament adquirí a finals de l’any passat. L’edifici es col·locarà
sobre la muralla, amb la intenció que es pugui distingir clarament la construcció vella
de la nova.
L’immoble constarà de planta baixa i dues plantes més; el Casal d’Avis s’ubicarà a les
plantes baixa i primera, mentre que la darrera planta es destinarà a altres funcions
encara no definides del tot. Cada planta es dividirà en dues zones: D’una banda, el
nucli de comunicacions, els serveis i les instal·lacions, situats a la mitgera Nord del
solar (al pati adjunt al solar de l’antiga Rectoria); i, per altra banda, les grans sales
divisibles mitjançant pannells mòbils, per a facilitar diferents usos i activitats del Casal,
situades a l’àmbit definit per les antigues muralles.
L’accés a l’edifici està previst pel Carrer del Forn, en el punt de connexió de la muralla
amb la construcció nova. Aquest Carrer i el Carrer Cicra es relacionaran, salvant la
diferència del nivell, a través del vestíbul que s’ubicarà a la franja de contacte entre
l’antic edifici de la Rectoria i l’actual pati adjunt.

EDITORIAL

Les primeres pàgines d’aquesta nova edició del Full Informatiu municipal ja us
posen sobre avís que el nostre Ajuntament ha posat mans a l’obra. I ho ha fet després
de l’obligat parèntesi que per a les Administracions municipals han representat les
successives convocatòries electorals, les quals han significat un retard en les
convocatòries d’ajuts i en la renovació dels càrrecs a aquells organismes que han de
col·laborar amb els Ajuntaments. Malgrat tot, projectes com el del nou Casal d’Avis, la
construcció de l’anomenada baixada del pont, la reforma de l’Escola o la nova
instal·lació de l’enllumenat del Camp d’Esports ja estan en marxa i seran una realitat
en el transcurs dels mesos vinents.
Com he repetit en diverses ocasions, aquest és el tipus d’actuacions que ens
agraden: Les que s’incorporen al patrimoni municipal, les que creen la infrastructura
necessària per a la millora de la nostra qualitat de vida diària. No ens agraden els
projectes promocionals o eteris, sinó els que estan estretament lligats a les
necessitats dels santperencs.
A través d’altres informacions que també es recullen en aquest Full, veureu
que la previsió de futur és un altre dels factors que formen part de la nostra actual
gestió. La presentació dels projectes que volem que s’incloguin al quadrienni 20002003 del Pla d’Obres i Serveis de Catalunya i la mateixa aprovació provisional de la
Revisió del Pla General, l’instrument de gestió urbanística que ha de guiar l’actuació
municipal en aquest camp durant els propers anys, són exemples de la nostra mirada
cap al demà.
A les portes d’una nova temporada turística, la qual omplirà una vegada més el
nostre municipi amb estiuejants vinguts d’arreu, podem afirmar que estem fixant les
bases per un creixement equilibrat i, a la vegada, respectuós amb el medi natural amb
la idiosincràsia de Sant Pere Pescador; un projecte de futur que, enlloc d’expressar-se
amb focs d’artifici i anuncis buits de contingut, doni satisfacció als nostres ciutadans
mitjançant la creació d’infrastructures i expectatives serioses i basades en la realitat.
Florenci Bosch i Soler
Alcalde-President

Projecte d’accés al pont sobre el riu Fluvià a la Carretera de Sant Pere Pescador
a L’Armentera GI-V-6303
La Diputació de Girona, a través de la seva Àrea d’Acció Territorial, ja ha aprovat el
Projecte d’accés al pont sobre el riu Fluvià a la Carretera de Sant Pere Pescador a
L’Armentera GI-V-6303, el qual consisteix en la construcció d’una rampa per a l’accés
directe al Camí del Joncar des del pont, a més d’un eixampla considerable del primer
tram d’aquest Camí.
Les previsions són que l’inici de les obres es produeixi aquest mateix any i, si és
possible, la Diputació les adjudicarà per via d’urgència a una empresa constructora
que estigui en condicions d’iniciar-les immediatament.
Amb aquesta obra, es pretén començar a donar solucions a la problemàtica, agreujada
any rera any, del trànsit de vehicles al casc urbà de la nostra població durant els
mesos d’estiu. La realització de l’esmentada actuació comportaria, per una banda, la

limitació de la circulació pel Carrer del Mar en un únic sentit i, a la vegada, el
desviament del sentit contrari de circulació a través del Camí del Joncar.
De moment, el Ple municipal ja ha acordat posar a disposició de la Diputació de Girona
els terrenys de propietat municipal que són necessaris per a l’execució de les obres.

URBANISME I SERVEIS

Presentació de Projectes municipals al Pla d’Obres i Serveis de Catalunya
La Generalitat de Catalunya ha convocat el Pla d’Obres i Serveis de Catalunya per al
quadrienni 2000-2003. Aquesta convocatòria és la que dóna lloc a una de les fonts
principals de subvencions per a infrastructures dels Ajuntaments catalans.
El Ple municipal acordà presentar els següents projectes:
1.- Projecte de Casal d’Avis i altres dependències municipals (Pressupost:
110.444.381 Pessetes): Tal com ja hem comentat, l’adjudicació d’aquesta obra es
preveu per a l’exercici de 2000.
2.- Condicionament de la Carretera Local de Sant Pere Pescador a Vilamacolum
(Pressupost: 11.577.605 Pessetes): Es tracta d’una acció coordinada amb
l’Ajuntament de Vilamacolum i la seva execució es preveu per a l’exercici de 2001.
3.- Projecte de Centre d’Informació i Itinerari Natural (Pressupost: 64.086.595
Pessetes): És una iniciativa municipal que, hores d’ara, encara no ha trobat el suport
necessari per part de les altres Administracions. Es sol·licita la seva subvenció dins de
l’exercici de 2002.
4.- Condicionament de la Carretera Local de Sant Pere Pescador a Sant Martí
d’Empúries, en el tram corresponent entre el municipi i la Urbanització Bon Relax
(Pressupost: 43.073.311 Pessetes): La seva execució es preveu per a l’exercici de
2002.

La depuració de les aigües residuals del municipi es farà a través de la
Depuradora de L’Escala
El Consorci de la Costa Brava encomanà un estudi d’alternatives per veure si la millor
solució per a la depuració de les aigües residuals de Sant Pere Pescador i
L’Armentera era la construcció de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) i
l’Emissari Submarí previstos inicialment al nostre terme municipal o bé connectar totes
les aigües a la nova EDAR de L’Escala, atesa la previsió de connexió dels Càmpings
de Sant Pere Pescador a la nova Estació.
Un cop acabat aquest estudi i valorats els costos d’una i altra opció, el Consorci de la
Costa Brava i el nostre Ajuntament han acordat la conveniència d’inclinar-se per la
proposta de connexió amb les noves instal·lacions de L’Escala.

Subvenció del Consell Comarcal per a la redacció del Projecte de remodelació
del casc antic
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha inclòs el Projecte de remodelació de la Plaça
Major i carrers adjacents dins del Programa d’Assistència Tècnica per a l’any 2000.
Això vol dir que els serveis tècnics del Consell seran els que redactaran aquest
document tècnic.
La voluntat del nostre Ajuntament és la de presentar aquesta proposta dins de la
convocatòria del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per tal
d’obtenir una subvenció important per a la seva execució.
Desbrossament dels camins municipals i ampliació de l’embarcador municipal

L’Ajuntament ha encomanat els habituals treballs per desbrossar els marges dels
camins municipals i les entrades al municipi, el cost dels quals s’aproxima al milió de
pessetes.
A la vegada, l’Associació Esportiva de Pesca La Llissa, amb la col·laboració del nostre
Ajuntament, ha portat a terme una ampliació de l’embarcador municipal per tal de
donar cabuda a totes les demandes que s’han anat presentant per a l’obtenció d’un
espai en aquest equipament municipal.
Subvenció per a la deixalleria municipal
La Junta de Residus del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
ens ha concedit una subvenció de 4.020.053 Pessetes per al Projecte d’implantació
d’una deixalleria de residus municipals i 424.400 Pessetes més per a l’adquisició dels
contenidors que s’hi ha d’ubicar. El termini màxim per a la realització d’aquesta
actuació arriba al 31 de desembre de l’any 2001.
Tot i que la convocatòria de subvencions estava adreçada als municipis de més de
5000 habitants, a la sol·licitud presentada pel nostre Ajuntament destacarem que,
d’acord amb les dades de l’abocador comarcal, la nostra producció anual de residus és
equivalent a una població estable de 6000 habitants.

Inici d’un expedient de partió de la zona marítima terrestre
El Servei Provincial de Costes de la Demarcació de Costes a Catalunya del Ministeri
de Medi Ambient ha proposat una nova partió de la zona marítima terrestre situada a
la gola del riu Fluvià. Aquesta proposta afecta un espai qualificat com a sol urbà, el
qual correspon a l’àmbit de la Unitat d’Actuació núm. 8 Urbanització Fluvianàutic del
Pla General d’Ordenació Urbana del nostre municipi, i també afecta a l’entorn
d’aquest mateix espai, el qual està classificat en part com a sòl no urbanitzable i en
part com a sistema de parcs naturals. Una porció dels terrenys classificats com a
sistema de parcs naturals (13.680 m2) és propietat de l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador.
La delimitació de la zona marítima terrestre comporta que l’Administració estatal tingui
competència exclusiva sobre les zones afectades i que els titulars dels terrenys que
s’hi incloguin quedin desposseïts dels seus drets.

Remodelació de l’enllumenat del Camp d’Esports
El Ple Municipal ha acordat adjudicar els treballs per a l’execució de les obres
d’enllumenat del Camp d’Esports municipal, amb un pressupost de 5.893.598
Pessetes. L’empresa que portarà a terme aquesta actuació és Serveis Instal·lacions i
Muntatges, S.A. (SIMSA), atès que ha estat la que ha presentat l’oferta més
avantatjosa econòmicament d’entre les quatre presentades per les empreses
consultades.

CASA CONSISTORIAL

Renúncia del regidor Sr. Pere Joan Pujol Macau i presa de possessió del seu
substitut Sr. Alfonso Pérez Mata
El Sr. Pere Joan Pujol Macau presentà la seva renúncia a la seva condició de regidor
de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador. Posteriorment, els tres membres següents en
l’ordre de col·locació a la llista electoral socialista de les darreres eleccions municipals
(Sra. Marina Vilà Sarquella, Sra. Ana Belén Velarde Gallego i Sr. Blai Bahí Larios)
també renunciaren, per la qual cosa fou proclamat electe el Sr. Alfonso Pérez Mata, el
següent candidat de l’esmentada llista electoral.
El Sr. Pérez prengué possessió del seu càrrec en el Ple municipal del proppassat 29
de maig.
Contractació dels serveis professionals de l’Arquitecta Sra. Anna Costal
L’Ajuntament ha acordat la contractació de l’Arquitecta Sra. Anna Costal Costa amb la
finalitat de portar a terme l’assessorament municipal en matèria d’arquitectura i
urbanisme.
Tenint en compte que el Sr. Lluís Gratacós, per motius professionals, ha manifestat la
seva voluntat de reduir paulatinament la seva relació contractual amb l’Ajuntament de
Sant Pere Pescador, la Sra. Costal anirà assumint també les funcions pròpies de
l’Arquitecte assessor municipal.

TURISME

Una nova Campanya Turística
La nova temporada turística s’inicia amb la perspectiva d’una millora substancial dels
accessos al nostre municipi. Després de la construcció l’any passat de la rotonda
d’intersecció de la Carretera de L’Armentera amb la d’accés als Càmpings, enguany
s’afegeixen la remodelació de l’entrada al municipi des de la Carretera de Torroella de
Fluvià (Urbanització del Carrer Sant Antoni) i, a més, la previsió d’una prompta

execució de les obres de connexió del pont sobre el riu Fluvià amb el camí del Joncar.
En definitiva, es tracta d’actuacions que persegueixen una racionalització de la
circulació viària a través del casc urbà de Sant Pere Pescador i una millora en els
accessos a les zones pròpiament turístiques.
En l’aspecte promocional, el nostre Ajuntament editarà enguany una nova revista
turística, en el finançament de la qual hi ha col·laborat els Càmpings del municipi.
Aquesta publicació millorarà sensiblement els aspectes de disseny i contingut.
Pel que fa al desenvolupament de la temporada, cal recordar novament l’increment
dels serveis que ha d’assumir el nostre Ajuntament per tal d’atendre les necessitats de
les persones que ens visiten: Contractació de la Brigada per a la neteja manual de la
sorra de la Platja; Conveni amb Creu Roja de Figueres per a la prestació dels serveis
de salvament i socorrisme a la platja; Posta en marxa del servei d’informació turística;
Increment en el número i freqüència del servei de recollida domiciliària d’escombraries;
…
Ja fa unes setmanes que s’han portat a terme les primeres neteges de la platja, la qual
cosa s’ha reflectit als primers controls que efectua la Generalitat dins del Programa de
Vigilància i informació de l’estat de les platges, atès que Sant Pere Pescador hi ha
obtingut la màxima qualificació.
També s’ha acordat novament amb els representants del Parc natural dels Aiguamolls,
de l’Associació de Pesca La Llissa, del Club Nàutic, de les escoles d’esquí nàutic i de
vela, i del Càmping Nàutic Almatà, l’establiment de mesures per a la reducció de la
conflictivitat a la desembocadura del riu Fluvià amb motiu de la confluència del trànsit
de motos aquàtiques, embarcacions i taules de windsurf.
Com a mesura principal, es tornarà a contractar un vigilant fluvial per portar a terme les
tasques de control de la circulació fluvial a la desembocadura.
(Reproducció de la portada de la revista turística al marge dret del text)

XII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SANT PERE PESCADOR
ESGLÉSIA PARROQUIAL- Juliol-Agost de 2000
Tots els concerts es faran a les 22h.
22 de juliol

COR HINDEMITH

29 de juliol

CANTUS
CLARA VALERO- soprano
OSCAR BONANY- contratenor
ALBERT BOSCH- llaüt renaixentista i barroc
DANIEL REGINCÓS- violoncel

5

d’agost

12 d’agost

MAYTE MER- soprano
ORIOL ROMANÍ- clarinet
JOAN CARLES MARTÍNEZ- guitarra
QUINTET DE CORDA DEL ENSEMBLE DE
L'ORQUESTRA DE VILAFANT
JOSEP QUER- contrabaix

RODICA MONICA HARDA- violí
JOSEP MARIA ALPISTE- violí
FLORIAN MUNTEANU- viola
RAFAEL SALA- violoncel
19 d’agost

CLAUDI ARIMANY- flauta
JORDI GENDRA- flauta
JORDI REGUANT- clavecí

26 d’agost

ORQUESTRA DE CAMBRA DE L'EMPORDÀ

ENSENYAMENT I CULTURA

Reformes a l’Escola
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat ha adjudicat les obres per a la
reforma de tretze finestres de l’Escola del nostre municipi i per a l’adequació de la
campana d’extracció de fums de la cuina d’aquest centre escolar. En total, el cost
d’aquestes actuacions és de dos milions sis-centes mil pessetes.
A la vegada, el nostre Ajuntament ha encomanat al mateix contractista la reforma de
nou finestres més i dels canalons de desaigua. També es portarà a terme la pintura
interior de la totalitat de les aules l’Escola. En total, el nostre Ajuntament hi aportarà un
pressupost aproximat de set milions de pessetes.

Casals d’Estiu 2000
Ja s’ha obert el termini d’inscripcions per al Casal d’Estiu d’enguany. Aquest s’iniciarà
el proper 3 de juliol i s’estendrà fins a la data del 31 d’agost. Constarà de tres
seccions: El Casalet, amb activitats adreçades als més petits en els quals es
combinen jocs, tallers, sortides, festes…; El Casal, amb activitats destinades als nens
de mitjana edat que vulguin participar en una proposta d’us creatiu del temps de lleure
diari, fent de l’estiu un espai per compartir noves experiències; i el Casal d’Aventura,
amb propostes dirigides als més grans de la casa, on es portaran a terme activitats
com: bicicleta, piscina, voleibol, tenis, fútbol, bàdminton, bàsquet, tallers diversos…
A causa de les obres que s’han de portar a terme a l’Escola, el Casal d’aquest estiu es
portarà a terme al Centre Cívic.
Els preus d’inscripció són de 6.000 Pessetes per a un període de quinze dies i 9.000
Pessetes per a un període d’un mes.

Visionat de Teatre 2000
L’Elenc Santperenc ha organitzat, amb el suport del nostre Ajuntament, de la Diputació
de Girona i de l’Agrupació Teatral de les comarques gironines, durant els cinc caps de
setmana que s’estenien del 6 de maig al 2 de juny, el Visionat de Teatre. Aquesta
mostra ha presentat els quatre grups teatrals de les nostres comarques que resultaren
classificats després d’una selecció prèvia. La Funcional Teatre de Figueres obtingué el
primer premi amb l’espectacle Dansa d’agost, codirigit pel nostre Secretari municipal
En Josep Maria Cortada; Dívula Teatre de Banyoles obtingué el segon premi, Teatre
Humil d’Olot el tercer, i El Safareig de Salt el quart . A més, s’han organitzat uns
Tallers de maquillatge teatral i d’expressió corporal per a joves i adults,
representacions professionals de teatre infantil (Ralet Ralet) i per a adults (Teatre de
Guerrilla), i altres activitats culturals i festives.
Els actes s’iniciaren amb el Pregó d’Obertura del Visionat a càrrec del Sr. Salvador
Tabernero Martí.

Altres activitats culturals i esportives
El dia 26 de març tingué lloc l’Aplec sardanista infantil , organitzat per l’Esbart dansaire
de Sant Pere, el qual comptà amb l’assistència d’un gran nombre de balladors al
Centre Cívic de la nostra localitat.
Aquest equipament també acollí el dia 18 de juny la Tercera trobada de corals,
organitzada per l’Associació Espanyola contra el càncer de les comarques gironines,
amb la participació de dotze corals de les nostres comarques.
També, el proppassat 9 d’abril fou el dia escollit per l’Associació de Marxaires del Baix
Fluvià per a la celebració de la Marxa d’enguany.
Totes aquestes activitats han comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador.

Programació per a la Festa de l’Onze de Setembre
L’espectacle que es presentarà al Centre Cívic de la nostra localitat el proper 11 de
setembre, amb motiu de la celebració de la Festa dels Avis, tindrà unes
característiques ben diferents a la dels anys anteriors. Enguany, hi intervindrà la show
woman Maite Carreras, el Ballet Fantasy, l’especialista en ventriloquia i humor Selvin,
i el cantant Josep Guardiola. Esperem que sigui de l’agrat de tots.

INFORMACIONS DIVERSES

Informacions en relació al llac artificial de Torroella de Fluvià
El nostre Ajuntament, després de diverses gestions amb les Administracions
implicades en l’autorització del Projecte d’extracció d’àrids al paratge de Les Riberes
de Torroella de Fluvià i Ventalló, ha obtingut el compromís per part del Departament de
Medi Ambient de la Generalitat de paralitzar aquestes obres, un cop acabada la
primera fase prevista al Projecte.
Com podeu recordar, la posta en marxa d’aquest Projecte posà en evidència la seva
desmesura i alertà sobre les conseqüències que podia comportar la seva execució
sobre la salinització de les aigües o sobre el perill derivat de riuades sobtades, tenint
en compte la fragilitat i la vulnerabilitat de lloc i el medi on es realitza.

Horari de tancament de les terrasses de Bars i Restaurants
L’Ajuntament ha acordat establir un horari límit per a l’autorització corresponent a la
col·locació de taules i cadires a la via pública per part dels Bars i Restaurants. Aquesta
autorització s’estendrà fins a les dues de la nit.
Pel que fa a l’horari de tancament dels establiments públics, s’estarà al que estableix
l’Ordre en vigor del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya: els
Bars Musicals poden tenir obert fins a les 2,30 hores (Es pot prolongar per un període
de mitja hora la nit del divendres, dissabte i vigília de festius), i les Discoteques fins a
les 4,30 hores (Es pot prolongar per un període de mitja hora la nit del divendres,
dissabte i vigília de festius).
Resultats de les Eleccions Generals del proppassat 12 de març
Els resultats obtinguts al nostre municipi per part de les principals forces polítiques que
es presentaren a les Eleccions Generals del proppassat 12 de març, referits únicament
a la Cambra del Congrés dels Diputats foren els següents:
Convergència i Unió
292 vots
Partit dels Socialistes (PSC-PSOE) 200 vots
Partit Popular
91 vots
Esquerra Republicana de Catalunya 66 vots.

HISENDA I PATRIMONI

El Pressupost per al present any
El Pressupost aprovat per el nostre Ajuntament per a l’any 2000 importa un total de
204.029.000 Pessetes, el resum del qual seria el següent:
Pressupost d’ingressos:
Capítol I: Impostos Directes
Capítol II: Impostos Indirectes
Capítol III: Taxes i Altres Ingressos
Capítol IV: Transferències Corrents
Capítol V: Ingressos Patrimonials
Capítol VI: Alienació d’inversions reals
Capítol IX: Transferències de Capital

76.600.000 Pessetes
9.500.000 Pessetes
51.224.000 Pessetes
38.805.000 Pessetes
400.000 Pessetes
18.000.000 Pessetes
8.500.000 Pessetes

Pressupost de despeses:
Capítol I.- Despeses de Personal
Capítol II.- Despeses en béns corrents
Capítol III.- Despeses Financeres
Capítol IV.- Transferències Corrents
Capítol VI.- Inversions Reals
Capítol IX.- Passius Financers

40.800.000 Pessetes
79.404.000 Pessetes
3.000.000 Pessetes
20.575.000 Pessetes
52.000.000 Pessetes
8.250.000 Pessetes

Aprovació de la Liquidació del Pressupost corresponent a l’exercici de 1999
El Ple de l’Ajuntament aprovà la Liquidació del Pressupost corresponent a l’exercici
econòmic municipal de 1999, tot confirmant la tendència dels darrers anys. El
romanent de tresoreria
que resulta de la liquidació de l'exercici de 1999 té un
saldo positiu de 40.219.362 Pessetes.

Venda de parcel·les de titularitat municipal
El nostre Ajuntament ha acordat posar a la venda les dues parcel·les de la seva
propietat que es troben situades a la Urbanització Nàutic Parc i, properament,
acordarà igualment posar a la venda el terreny ubicat a l’entrada al municipi, al costat
de la carretera de Torroella de Fluvià (terreny sobrant de la finca adquirida per portar a
terme l’execució de les obres d’urbanització del Carrer Sant Antoni).
Ambdues vendes persegueixen obtenir el finançament suficient per emprendre les
inversions previstes properament pel Consistori.

Concessió d’una subvenció per part de la Diputació de Girona per l’adquisició de
terrenys
La Diputació de Girona ha atorgat al nostre Ajuntament una subvenció de dos milions
de pessetes per tal d’ajudar a l’adquisició de les dues finques que foren objecte de
compra a finals de l’any passat: El terreny necessari per a l’execució de l’obra de
connexió del pont amb el camí del Joncar i el pati adjunt al solar de l’antiga Rectoria, el
qual es destina també al Projecte de Casal d’Avis.

Festa Major d'Estiu.- 2000
Dies 29 de juny, 1 i 2 de juliol

Dijous dia 29 de juny .- Diada de Sant Pere
Matí a les 12.- Ofici Solemne a l'Església
amb acompanyament del
Cor Parroquial
A la 1.- Tres sardanes a la Plaça Catalunya
amb la Cobla "Els Rossinyolets"
Tarda a les 6,30.- Al Parc del Riu, Concert de Festa Major i Ball de Vetlla amb
l'orquestra i els cors de: JANIO MARTI

Dissabte dia 1de juliol.Matí a les 12.- A la Plaça Major,
Espectacle d'animació infantil a càrrec del grup "L'Arlequí" titulat
"Bufar i fer ampolles"
Nit a les 12.- Al Parc del Riu, actuació dels grups:
• EL TREN DE LA COSTA
• TANDEM
Diumenge dia 2 de juliol.V TROBADA GEGANTERA DE SANT PERE PESCADOR
Matí a les 11.- Plantada de Gegants al Parc del Riu
A les 12 del migdia.- Cercavila de Gegants i Grallers
amb Ballada a la Plaça Major
TOTES LES ACTUACIONS SÓN GRATUÏTES

HISTÒRIA LOCAL

Quatre imatges inèdites de l’interior de l’Esglèsia Parroquial
Darrerament, l'Ajuntament de Sant Pere Pescador ha recuperat quatre documents
fotogràfics realment interessants. Els originals es troben dipositats a l'Institut Ametller
d'Art Hispànic de Barcelona, antic Arxiu Mas. Aquesta Institució n'ha permès fer unes
reproduccions que, a partir d'ara es conservaran en aquest Ajuntament i estaran a
l'abast de tots els ciutadans que les vulguin consultar.
Les fotografies porten la data de 1923 i la seva importància rau en el fet que ens
aporten una informació totalment desconeguda per la major part dels santperencs.
Com es prou sabut, l'interior del temple parroquial fou destruït i cremat durant la
passada guerra civil (1936-1939).

Marisa Roig Simon
Fotografia 1:
Vista general de l'interior de l'Església parroquial amb el retaule de l'altar major al fons.
A la tercera capella de la dreta s'hi observa una fornícula amb la imatge de la Verge
del Roser. Al seu costat, recolzat a la paret, el corresponent pendó de la confraria, que
s'utilitzava a les processons i a les festes que es feien en honor a la Verge.
Fotografia 2:
Retaule de l'Altar Major, avui desaparegut. Es tracta d'un conjunt escultòric de fusta
amb acabament daurat i policromat; és d'estil barroc i fou construït a mitjan segle XVIII.
El cos central era flanquejat per dues columnes recolzades sobre una base
antropomorfa, anomenada aflant (veure fotografia 3). La imatge de Sant Pere, com a
figura central i assegut en una càtedra, presidia la imponent obra, en els cos superior
del retaule hi apareix la figura del dominic Sant Ramon de Penyafort. No obstant això,
caldrà dur a terme més investigacions per esbrinar l’autor del retaule i poder identificar
totes les imatges dels sants.
Fotografia 4:
Mobiliari de l’orgue i retaule de l’Anunciació de Maria, avui desapareguts. Es trobaven
situats al damunt de la capella de la Mare de Deu dels Dolors, i adossats a la paret. El
conjunt estava format pel retaule que, tal i com es veu a la fotografia, havia estat
emmarcat amb una rica ornamentació de motius florals i figures d’àngels músics
típicament barroca, a la seva part superior s’hi havia gravat l’escut de Sant Pere.
Darrera aquest retaule pintat s’hi trobaven els flautats de l’orgue, és a dir les canyes.
Per tal de millorar l’audició, en el moment de tocar l’instrument, s’obrien els batents del
retaule.
Pel que fa al cos que sobresurt, que és on es situava l’organista, hi apareix un altre
retaule més petit amb l’escena de Santa Cecília tocant l’orgue, aquest retaule està
flanquejat per dues columnes molt ben decorades, amb una inscripció al damunt:
1760, suposadament es tractaria de la data d’acabament de tot el conjunt artístic.

La Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana, aprovada provisionalment
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 29 de maig, amb el vot favorable de set
regidors, un vot en contra i una abstenció, ha adoptat l’acord d’aprovar provisionalment
la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador. Amb aquest
acord, s’han incorporat, totalment o en part, un bon nombre de les al·legacions
presentades en el transcurs del període d’exposició pública.
S’ha portat a terme a totes i cadascuna de les persones que han presentat al·legacions
la notificació individual del contingut de l’informe que ha servit de base per a
l’estimació o desestimació de les mateixes, el qual ha estat emès pels tècnics
redactors del Projecte de Revisió del Pla General.
L’expedient d’aprovació provisional s’ha traslladat a la Comissió d’Urbanisme de
Girona per a la seva aprovació definitiva, la qual es calcula que es produirà en el
transcurs de la propera tardor.
El Pla preveu una delimitació de setze Unitats d’Actuació en sòl urbà. Aquesta
delimitació s’ha realitzat en molts casos força fraccionada per tal de facilitar el seu
desenvolupament.
Pel que fa a la franja costanera, la proposta d’ordenació tracta de resoldre l’impacte
ambiental resultant de la ocupació massiva del litoral, preservar els terrenys que
formen el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, ordenar l’estructura territorial per
tal d’assumir tota la problemàtica que genera un volum tan gran de gent a l’època
d’estiu i, sobretot, donar un tractament específic als Càmpings, determinant unes
pautes clares de creixement per aquests.

Edita: Ajuntament de Sant Pere Pescador

