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NOVA REGULACIÓ DEL TRÀNSIT URBÀ AMB MOTIU DE L’ENTRADA EN
FUNCIONAMENT DE LA BAIXADA DEL PONT
El proper diumenge 1 de juliol s’inauguraran les obres del Projecte d’accés al pont
sobre el riu Fluvià a la carretera de Sant Pere Pescador a L’Armentera, les quals han
estat adjudicades per la Diputació de Girona amb un pressupost de contracta (IVA
inclòs) de 19.087.241 Pessetes.
Aquesta actuació ha consistit principalment en la construcció d’un vial que connecta
directament el pont amb el camí del Joncar, a més d’eixamplar significativament el
primer tram d’aquest mateix camí.
El pressupost inicial ha estat incrementat per la Diputació amb una subvenció de
9.106.475 Pessetes atorgada al nostre Ajuntament per tal de destinar-la a la retirada i
soterrament de la línia elèctrica que afectava l’esmentat tram del camí del Joncar.
A la vegada, l’Ajuntament ha completat les obres amb la instal·lació de l’enllumenat
públic, amb l’asfaltat del camí del Joncar fins a la seva connexió amb el vial central de
la Urbanització La Capella, amb la construcció de l’escala per als vianants que vulguin
accedir al camí des del mateix pont, i amb l’ajardinament de l’indret. Per al
finançament d’aquesta part de l’actuació, es preveu igualment la col·laboració de la
Diputació de Girona.
L’entrada en funcionament d’aquesta baixada del pont permet la connexió directa de
les carreteres d’accés a L’Armentera i a Sant Martí d’Empúries amb la carretera de
Castelló d’Empúries, la qual cosa pot donar un important impuls a la descongestió
circulatòria de l’interior del casc urbà de la nostra població durant els mesos d’estiu.
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Sant Pere Pescador ha aprovat una nova regulació
del trànsit dins del casc urbà, reflectida a la pàgina número 3 del present Full
informatiu, que preveu principalment el desviament cap al camí del Joncar i el vial
central de la Urbanització La Capella, a través de la baixada del pont, del trànsit
provinent de les carreteres de Sant Martí d’Empúries i L’Armentera .

EDITORIAL

Estem a les portes d’una nova temporada turística i, com cada any, el ritme i la
fisonomia del nostre municipi viurà un canvi important, motivat per la massiva afluència
de visitants a les seves platges i als seus establiments de temporada i, sobretot, per la
necessitat de donar i incrementar un seguit de serveis sense els quals Sant Pere
Pescador no podria fer front a aquesta transformació temporal que es reprodueix any
rera any.
L’equip de govern municipal és conscient que l’esforç requerit per tenir a punt les
infrastructures que han d’acollir aquesta població estiuenca no és proporcional a les
possibilitats econòmiques d’un municipi de les nostres petites dimensions. En aquest
sentit, tot i les aportacions puntuals que a més a més obtenim d’altres Administracions
o d’alguns establiments dedicats al turisme, les disponibilitats pressupostàries que
podem destinar-hi mai seran comparables a les dels municipis costaners veïns.
Tot i la promoció i divulgació de l’oferta turística del municipi que l’Ajuntament porta a
terme anualment, la prioritat del nostre Consistori ha estat, des d’un primer moment, la
de destinar més recursos a la creació o millora dels serveis i infrastructures.
Creiem que és preferible millorar les condicions del trànsit rodat a l’interior del casc
urbà, com és el cas de la baixada del pont que s’inaugurarà properament, o la dels
accessos a les platges i al mateix municipi, que no destinar importants partides
pressupostàries a la promoció d’un turisme que, sense els serveis adequats, tampoc
es trobaria a gust amb l’oferta que ofereix la nostra població i el seu entorn.
Pensem que aquesta és una opció realista i proporcional a les nostres capacitats
econòmiques i, com he afirmat altres vegades, que assegura una aposta de més calat,
amb més projecció de futur.
Una vegada més, doncs, ens disposem a viure la transformació temporal de Sant
Pere Pescador com a destí turístic i ho fem amb el convenciment que la millor actuació
municipal per a la consolidació del futur d’aquest sector és la d’assegurar que les
infrastructures bàsiques tinguin un caràcter òptim per a tots aquells visitants que
s’apropen cada estiu al nostre municipi.
Florenci Bosch i Soler
Alcalde President

CAMPANYA DE TURISME 2001
Pel que fa a la campanya turística d’enguany, cal assenyalar que s’ha establert un
Conveni amb Creu Roja de Figueres per a la prestació dels serveis de salvament i
socorrisme a la platja, el qual representarà un cost de més de sis milions set-centes
mil pessetes.
Igualment, destaquem que, des del dia 18 de juny, ja s’ha posat en marxa del servei
d’informació turística, situat a la planta baixa de la Casa Consistorial, i que, igualment,
des del 23 de juny ja s’ha incrementat el número i freqüència del servei de recollida
domiciliària d’escombraries.
A l’igual que aquests darrers anys, la neteja de la platja es farà manualment i
diàriament, per la qual cosa esperem obtenir els bons resultats acostumats en els

controls que efectua la Generalitat dins del Programa de Vigilància i informació de
l’estat de les platges.
També s’ha acordat, a l’igual que als dos anys anteriors, 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, la contractació d’un
vigilant fluvial per a la realització de les tasques de control de la circulació fluvial a la
desembocadura.

NOVA REGULACIÓ DEL TRÀNSIT
Al plànol que reproduïm en aquesta pàgina es reflecteixen els sentits de la circulació a
l’interior del nostre casc urbà que entraran en vigor amb motiu de l’obertura de la
baixada del pont.
Principalment, hem de destacar que els vehicles provinents de les carreteres de Sant
Martí d’Empúries, de L’Armentera i de les platges, un cop travessat el pont, hauran de
desviar-se cap al camí del Joncar i, si volen adreçar-se cap a la carretera de Castelló
d’Empúries, hauran de passar pel vial central de la Urbanització La Capella.
Pel que fa al sentit de circulació del Carrer Verge del Portalet, hem d’assenyalar que
aquest s’inverteix per tal de facilitar l’accés al pont als vehicles que provenen
principalment de les carreteres de Torroella de Fluvià i de Vilamacolum. El Carrer del
Mar i el Carrer de les Escoles continuaran essent de doble direcció, impedint-se
l’estacionament de vehicles a les seves voreres.
És important recordar-vos l’obligatorietat de respectar les zones de prohibició
d’aparcament atesa la importància que les principals vies urbanes estiguin lliures per al
trànsit rodat.
Habilitació d’un aparcament de vehicles al Camí del Joncar
Com a conseqüència de l’eliminació de places d’aparcament al Carrer Escoles, i també
per ampliar les places disponibles els dies de mercat municipal, el nostre Ajuntament
ha arrendat un solar de més de tres mil cinc-centes metres quadrats, situat al costat
del Camí del Joncar i darrera l’escola, per tal de destinar-lo a la funció d’aparcament
municipal.
A la fotografia adjunta, podeu veure aquest nou aparcament.

URBANISME
Aprovació definitiva de la Revisió del Pla General
La Comissió d’Urbanisme de Girona, en sessió celebrada el proppassat 6 de juny,
acordà aprovar definitivament el Projecte de Revisió del Pla General d’Ordenació
Urbana de Sant Pere Pescador, si bé condicionat a la presentació d’un text refós que
reculli, per una banda, les afectacions que ha comportat el nou expedient de partió de
la zona marítima terrestre a la Urbanització Fluvianàutic i, per altra banda,
l’obligatorietat d’efectuar unes cessions de terrenys a dos dels àmbits de sòl
urbanitzable sectoritzat per a ús d’acampada.

Una vegada presentat aquest projecte refós i donat el vist i plau de la Comissió
d’Urbanisme, s’haurà de portar a terme la publicació de l’Edicte d’aprovació definitiva
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a partir de la qual serà executiva
l’aplicació del Projecte.
El procés d’aprovació d’aquesta Revisió s’ha allargat més de dos anys atesa la
complexitat d’una tramitació d’aquestes característiques, tenint en compte que
comporta la sol·licitud d’informes a diversos organismes públics i la resolució de les
al·legacions presentades pels particulars.
Impuls a les obres de la Urbanització Fluvianàutic
L’Ajuntament de Sant Pere Pescador ha estat informat dels moviments produïts
darrerament en la propietat dels terrenys inclosos a la Unitat d’Actuació “Fluvianàutic”
del nostre municipi, la qual cosa ha comportat la reactivació del projecte d’acabament
de les obres d’urbanització d’aquest àmbit de sòl urbà.
En concret, l’entrada de capital d’una important empresa espanyola de construcció ha
motivat que hagin estat presentats uns primers esbossos del Projecte que es vol
realitzar, a més de portar a terme una neteja en profunditat de la zona.
La previsió d’aquesta promotora és la d’enderrocar l’estructura de pisos que resta en
peu a la urbanització des de l’inici de les obres, ara fa prop de vint anys, i substituir-la
per un edifici de dos pisos d’alçada, la qual és la màxima permesa a tot l’àmbit.

Altres informacions urbanístiques
En el transcurs del darrer semestre, han de destacar-se alguns fets urbanístics
d’importància.
En primer lloc, hem d’assenyalar que l’Ajuntament ha portat a terme la recepció de les
obres d’urbanització i dels serveis de la Urbanització La Capella, a l’igual que
l’acceptació municipal dels terrenys de cessió obligatòria i gratuïta.
També per part de “Càmping Les Dunes, S.A.” s’ha portat a terme la cessió a favor de
l’Ajuntament dels terrenys que corresponia cedir obligatòriament com a conseqüència
de l’aprovació definitiva del Projecte de modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana per a l’ampliació del Càmping Les Dunes. Aquests terrenys estan
pendents d’acceptació per part del nostre Ajuntament atès que manca la cancel·lació
d’una càrrega sobre la finca.
Pel que fa al casc urbà del municipi, també ha estat aprovat definitivament per la
Comissió d’Urbanisme el Pla Especial de Reforma Interior de la finca compresa entre
el Carrer del Mar i el Carrer del Nord núm. 6 de Sant Pere Pescador, el qual compta ja
amb el corresponent Projecte d’urbanització aprovat definitivament.

OBRES PÚBLIQUES
Les obres del Casal d’Avis en marxa
La construcció de l’edifici destinat a Casal d’Avis i altres dependències municipals,
situat a l’antiga rectoria del municipi, segueix a un bon ritme. Les obres s’iniciaren el
proppassat mes de desembre i es preveu que la seva finalització es produeixi abans
del termini d’un any, comptat des de l’esmentat inici.
A la fotografia que acompanyem es pot veure l’estat actual de les obres.
Les obres previstes a l’Escola per a aquest estiu
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya preveu la realització,
en el transcurs del proper estiu, d’una nova fase d’adequació de les obertures de
l’edifici del Col·legi Públic “Llagut”. En concret, està projectada la col·locació d’un
conjunt de dinou obertures d’alumini lacat de color verd davant les obertures existents,
a més de la substitució dels ampits de finestra, seguint el mateix criteri realitzat a les
darreres actuacions. El pressupost total d’aquesta actuació és de 4.594.993 Pessetes.
El pont sobre el rec del Molí
El Departament de Medi Ambient, a través del Parc Natural dels Aiguamolls de
l’Empordà, preveu la prompta construcció del pont sobre el rec del Molí, el qual està
previst dins del “Projecte de Centre d’Informació i Itinerari Natural” que té aprovat
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, on es preveu un tram d’itinerari peatonal que va
des de la mota del riu Fluvià fins al pont sobre el rec del Molí.
L’execució d’aquest projecte, redactat per l’Enginyer Sr. Ramon Galimany Vila,
permetrà una primera obertura, encara que amb caràcter provisional, de l’esmentat
itinerari natural a l’entorn del riu Fluvià.
A la vegada, en una segona fase, es preveu que en aquest tram d’itinerari es porti a
terme l’ampliació de la mota actual que delimita el “Càmping El Rio”, a més de la
construcció d’un mirador en terraplè que permeti la parada, el repòs i la visió
paisatgística de la Illa d’En Caramany i voltants del riu Fluvià.

Subvenció del FEDER per a la remodelació de la Plaça i el Carrer Major
El Director General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya ha resolt les
al·legacions presentades durant el tràmit d’informació pública del Document Únic de
Programació per a la zona de l’objectiu 2 de Catalunya, amb la corresponent
assignació de cofinançament FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional),
dins les anualitats 2000 i 2001, la qual cosa ha comportat la inclusió del projecte del
nostre Ajuntament de “Remodelació de la plaça Major i del carrer Major” dins de
l’annex de les actuacions incorporades al Document.
L’aportació assignada pel FEDER és de deu milions de pessetes sobre una previsió
inicial del cost de les obres de 36.960.210 Pessetes. L’Ajuntament té previst efectuar
una reunió amb els propietaris afectats per tal d’estudiar la viabilitat d’aquesta actuació
i l’aplicació de les corresponents contribucions especials.

HISENDA

El pressupost municipal per a 2001
El Pressupost aprovat per el nostre Consistori per a l’any 2001 s’eleva a un total de
250.084.000 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
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

79.600.000 Pessetes
11.500.000 Pessetes
54.749.000 Pessetes
44.565.000 Pessetes
400.000 Pessetes
19.500.000 Pessetes
39.770.000 Pessetes

45.364.000 Pessetes
77.645.000 Pessetes
3.574.000 Pessetes
21.695.000 Pessetes
94.000.000 Pessetes
7.806.000 Pessetes

La liquidació del pressupost de l’any 2000
El Ple de l’Ajuntament ha aprovat la Liquidació del Pressupost corresponent a l’exercici
econòmic municipal de l’any 2000. El resultats de la mateixa han confirmat la bona
marxa de les arques municipals que s’ha vingut observant en aquests darrers anys. El
romanent de tresoreria que resulta de la liquidació de l'exercici de 2000 té un saldo
positiu de 46.197.700 Pessetes.
Venda de la parcel·la municipal del Carrer Sant Antoni
La Comissió de Govern municipal acordà la venda, mitjançant subhasta, de la parcel·la
de propietat municipal situada a la corba de la carretera de Torroella de Fluvià, a
l’accés del Carrer Sant Antoni. La venda s’escripturà en el transcurs del proppassat
mes de maig i els ingressos obtinguts està previst destinar-los a les obres del Casal
d’avis i altres dependències municipals.

ENSENYAMENT I CULTURA

Tretzena edició del Festival de música clàssica
El programa de l’edició d’enguany del ja tradicional Festival internacional de música
clàssica de Sant Pere Pescador és el següent:

21 de juliol.- Montserrat Armadans (soprano)
Montserrat Corral (piano)
28 de juliol.- Formació de cambra Almodis
4 d’agost.- Concert de violoncels
11 d’agost.- Ensemble L’Albera
18 d’agost.- Orquestra de cambra de l’Empordà
25 d’agost.- Claudi Arimany (flauta solista)
Beethoven String Trio
Totes les actuacions es portaran a terme a l’Esglèsia Parroquial i l’entrada serà gratuïta.

Casals d’estiu 2001
Enguany, l’Ajuntament ha organitzat novament els Casals d’Estiu per als nens i nenes
del nostre municipi. L’activitat es portarà a terme, a l’igual que l’any anterior, al Centre
Cívic Polivalent i tindrà una durada de dos mesos (juliol i agost). El preu serà de deu
mil pessetes per al mes complet i de sis mil pessetes per a mig mes.
Festa de l’onze de setembre
La ja tradicional festa que el nostre Ajuntament dedica cada onze de setembre als avis
de Sant Pere Pescador comptarà enguany amb l’actuació del grup Empordà Fusió que
ja havia participat amb gran èxit a anteriors edicions de la festa.

Subvenció a l’Associació de Mares i Pares de l’Escola per a les cortines del
centre
La Comissió de Govern municipal ha acordat la concessió d’una subvenció de 207.640
pessetes a l’Associació de Mares i Pares d’alumnes del Centre d’Educació Infantil i
Primària “Llagut” del nostre terme municipal per tal d’ajudar-la a fer front al cost
d’adquisició de cortines no inflamables per a les finestres de diverses aules del Centre.

SERVEIS
Canvi d’ubicació del mercat municipal
Amb motiu de la prompta entrada en funcionament de la nova regulació del trànsit
rodat a l’interior del casc urbà del municipi, que comportarà un increment important de
circulació a través del Camí del Joncar, l’Ajuntament ha acordat un canvi d’ubicació del
mercat municipal que es celebra cada dimecres. Aquest ha estat trasllat a
l’aparcament d’El Molí i la seva nova configuració, segons el parer dels mateixos
marxaires i dels visitants, ha representat una substancial millora del servei.
Conveni amb el Consell Comarcal per a la integració d’immigrants
L’Ajuntament de Sant Pere Pescador i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, dins les
seves actuacions en l’àmbit del benestar social, han considerat oportú i necessari
col·laborar per tal d’impulsar i promoure activitats adreçades a afavorir la integració
dels immigrants, atès que Sant Pere Pescador és un dels municipis de la comarca de
l’Alt Empordà amb una taxa d’immigració estrangera no comunitària més elevada de la
comarca, la qual durant l’any 2000 s’ha situat a l’entorn del 17%.
Per aquest motiu, s’ha signat un conveni amb l’objectiu de dur a terme activitats
adreçades a afavorir la integració dels immigrants, les quals, en data d’avui,
consisteixen en la formació bàsica per a homes i dones, a més del suport escolar i
activitats de lleure per a infants.
L’Ajuntament de Sant Pere Pescador cedeix l’ús d’un local, situat al primer pis de la
Sala Nova, per a la realització d’aquestes activitats i el Consell Comarcal té cura de la
coordinació i el seguiment de les activitats, tot col·laborant amb una aportació
econòmica d’un milió de pessetes per a la seva realització.
Creació d’un servei d’informació laboral
L’Ajuntament, de mutu acord amb el Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya, ha promogut la creació d’un servei d’informació laboral especialment
adreçat als empresaris i treballadors agrícoles.
Totes les persones interessades en obtenir informació sobre les contractacions de
personal, obtenció de permisos de treball i residència per a treballadors immigrants, i
altres aspectes d’aquest àmbit laboral podran adreçar-se a les dependències
administratives municipals tots els dijous, de 10 a 12 del matí.

SANT PERE PESCADOR
Festa Major d'Estiu 2001
Dies 29 i 30 de juny i 1 de juliol

Divendres dia 29.- DIADA DE SANT PERE
Matí a les 12.- Ofici Solemne a l'Esglèsia Parroquial amb la participació de
l’Orquestra MONTGRINS i tot seguit tres sardanes a la
Plaça Catalunya amb la Cobla MONTGRINS.
Tarda a les 7.- Al Parc del Riu, Concert de Festa Major i seguidament Ball de
de Vetlla amb la Orquestra MONTGRINS

Dissabte dia 30
Matí a les 11.- Al Parc del Riu, Espectacle d'animació infantil d’aigua
Xooof! a càrrec del grup El Singlot

Nit a 2/4 de 12.- Al Parc del Riu, Ball amb els conjunts TANDEM
i LA MONTECARLO

Diumenge 1 de juliol
Tarda a 2/4 de 7.- Inauguració de les obres del vial d’accés al pont sobre el riu
Fluvià i a la carretera de Sant Pere Pescador a L’Armentera
Seguidament, exhibició castellera a càrrec de la colla dels
Castellers de L’Albera, audició de sardanes a càrrec de la
Cobla La Bisbal Jove i aperitiu popular.
Aquests actes seran presidits pel Sr. Carles Páramo i Ponsetí, President de la
Diputació de Girona.
Totes les actuacions són gratuïtes
Organitza: AJUNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR

INFORMACIONS DIVERSES

Acord de l’Agència Catalana de l’Aigua en relació a l’extraccions d’àrids
El Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua, organisme autònom
adscrit al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, acordà, en la
sessió celebrada el proppassat 1 de març, la incoació d’ofici del procediment
administratiu per a l’establiment del règim d’extracció d’àrids als aqüífers del Delta dels
rius Fluvià i Muga.
Aquest procediment preveu la delimitació d’un perímetre de protecció d’aquests
aqüífers, tot assenyalant unes zones d’exclusió d’extracció d’àrids, unes zones de
restricció i unes altres zones d’extracció amb cota màxima admissible, per a la qual
s’estableix un tram de protecció de 2,5 metres entre el nivell freàtic i la cota de la base
de l’extracció.
Aquest acord és de cabdal importància per als municipis de la zona del Baix Fluvià i és
la plasmació d’una reivindicació llargament defensada pel nostre Ajuntament, atès el
risc que ha representat la posta en marxa del projecte de construcció d’un llac artificial
als municipis de Torroella de Fluvià i Ventalló, tant pel que fa a la possible salinització
dels pous agrícoles com a la probable disminució dels cabals d’aigua per al reg dels
conreus.
El proppassat 4 de maig, el nostre Ajuntament organitzà una xerrada informativa a la
Sala Nova amb la presència del Sr. Gabriel Borràs, Cap del Departament
d’Avaluacions de l’Agència Catalana de l’Aigua, per tal de fer una exposició del
contingut de l’ ”Estudi sobre els criteris tècnics de referència que han de delimitar i
condicionar les expectatives d’extraccions d’àrids en l’àmbit del delta dels rius Fluvià i
Muga”, el qual ha servit de base per a l’adopció de l’esmentat acord per part de
l’Agència Catalana de l’Aigua.

HISTÒRIA LOCAL
LA FESTA MAJOR
El primer any que se celebrà la festa major per Sant Sebastià fou el 1678, després que
una important epidèmia de pesta devastés el municipi. Arran d’això, els santperencs,
per tal de protegir-se de la malaltia, decidiren convertir el sant en el seu patró. No
s’han conservat dades referents a la festa major d’aquella època, però devia ésser
molt concorreguda, puix que era dels pocs moments en què el poble podia gaudir
ballant i cantant. Fins i tot, l’any 1800, en una clàusula del contracte entre l’Ajuntament
i l’arrendador de la barca per travessar el riu, hi esmentava la obligació de passar de
franc totes les cobles que anessin a tocar a Sant Pere.
Al llarg de tot el segle XIX la festa major era amenitzada per una banda de músics. A
tall d’exemple, el 1870 es contractà la de Torroella de Montgrí, el 1888 la de la Bisbal, i
curiosament el 1865 l’Ajuntament acordà que, en cuanto a la música se propuso la de
esta població. Per tant podríem deduir que en aquells anys devia haver-hi una petita
cobla santperenca dedicada a amenitzar les festes. En tot cas, ara per ara, no en
tenim cap més dada.
El programa que es duia a terme per aquestes diades era sempre el mateix: les
funcions religioses que consistien en un ofici amb acompanyament dels músics, i el

ball de nit que es portava a terme en un local de lloguer. Tot i que el 1872 la família
Caramany deixà un saló de la seva casa pairal, a partir d’aquesta data i fins a final de
segle els músics tocaren en un saló de la Casa de Ball, situada a la plaça Major, 13,
propietat de Rafel Masó.
Al 1884 la festa fou del tot especial. Aquell any, la família Caramany havia dut a terme
una important millora social i urbanística en el municipi: havia construït un seguit de
cases per als treballadors al carrer Vall, fora muralles. Per aquest motiu, l’Ajuntament
decidí donar a aquest vial el nom de carrer Granada i l’espai on hi havia la seva casa
pairal, anomenar-la plaça Pujadas. L’acte fou acompanyat d’un parlament de l’alcalde
tot agraint els benefactors. Els Caramany aprofitaren l’ocasió per obsequiar el poble
amb un espectacle de focs artificials que foren llançats durant els dos dies que van
durar les festes.
A principi del segle XX, l’organització de la festa anava a càrrec de la societat
recreativa La Marinera Sanperense, recentment constituïda. Inicialment, la recaptació
de la venda d’entrades es lliurava a Ignasi Ribot per cobrir les despeses generals, com
ara el lloguer de la sala de ball, que era de la seva propietat i es trobava situada al
carrer del riu, els cafès i les begudes dels músics, i l’Ajuntament es feia càrrec de les
altres despeses. Posteriorment, l’associació ja gaudí d’un local propi. El programa dels
actes de la festa era cada any el mateix: una audició de sardanes a la Plaça i un ball
de vetlla acompanyat del popular “ball de ram” en què sortejaven una toia.
És a partir de l’any 1932 quan surt documentada, per primera vegada, la celebració de
la festa de Sant Pere, i que a partir del 1946, i a iniciativa d’un grup de joves, es
convertí en la festa major en contraposició de la de Sant Sebastià, que esdevingué la
festa petita.
Antigament però, per la diada de Sant Pere, el 29 de juny, es feia únicament una
processó que passava vora el mar. El sacerdot beneïa l’aigua perquè afavorís la pesca
durant tot l’any i protegís els pescadors dels perills del mar. La imatge de sant Pere era
portada sota un tàlem i al seu davant hi anaven tres pescadors vestits d’apòstols. El
del mig representava sant Pere i portava unes grans claus de fusta. A la dreta, hi
anava el que representava Sant Pau, que duia una espasa de fusta. A l’esquerra, el
que figurava sant Joan, que anava cobert amb una pell de xai i duia una bandereta
vermella.
Des dels anys quaranta fins al 1976, la Societat Recreativa Sanperense era
l’encarregada d’organitzar tots els actes festius. Per la diada de Sant Pere, la plaça
Major era engalanada amb fanalets i serrells. Entre el 1981 i el 1987 se’n féu càrrec
una comissió de festes. Actualment és l’Ajuntament qui les patrocina.
Marisa Roig i Simon
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