SANT PERE PESCADOR
FULL INFORMATIU MUNICIPAL NÚM. 17
JUNY 2002

La inauguració del Casal
El Sr. Artur Mas, Honorable Conseller en Cap de la Generalitat de Catalunya, presidí el
proppassat 17 de març la inauguració del Casal de Sant Pere Pescador. L’acte comptà
amb una nombrosa assistència, a l’igual que l’aperitiu popular i les sardanes ofertes al
matí, i el Ball de Vetlla celebrat al Centre Cívic.
Aquest va ésser el primer contacte dels santperencs amb aquest equipament cívic i
cultural, el qual fou valorat majoritàriament com de gran qualitat i amb unes enormes
possibilitats de futur.
A les imatges podeu veure el moment del descobriment de la placa commemorativa i
la fotografia que el Conseller es va fer amb una part dels destinataris de la planta baixa
de l’edifici: els nostres avis.

Editorial
Un nou Full informatiu és a les vostres mans, amb el renovat format que estrenàrem
amb motiu de l’edició commemorativa de la inauguració del Casal, i, a la vegada, un
nou estiu és a les nostres portes.
Són moments de màxima activitat al nostre municipi i, com podreu veure al fullejar
aquestes pàgines, també són moments dinàmics per a l’Ajuntament: Nous projectes no
deixen de sorgir, i els que ja són realitat estan en plena marxa, consolidant-se dia rera
dia.
És evident que no concebem l’administració municipal com quelcom passiu o com un
simple instrument per a la conservació i manteniment del que ja tenim, sinó com una
maquinària per generar progrés i benestar per als nostres ciutadans.
Així és el nostre Ajuntament, una administració oberta a tots els santperencs, que vol
facilitar-los les coses a través de les vies i dels instruments que disposem i, a més, una
eina per col·laborar, frec a frec, amb les iniciatives i l’empenta dels diversos sectors
econòmics i ciutadans.
Amb la convicció que el nostre equip de govern municipal està al servei i al costat
d’aquest poble, us desitjo, una any més, una bona Festa Major.

El Casal comença la seva activitat
Durant les jornades posteriors a la inauguració del Casal es programaren les primeres
activitats dins del mateix: La presentació de l’exposició sobre la Costa Brava com a
escenari cinematogràfic, acompanyada de la projecció de tres pel·lícules; la realització
de la primera sessió d’explicació de contes per als més petits a la Biblioteca municipal;
la presentació d’un espectacle teatral de petit format...
Aquestes iniciatives han tingut continuïtat i es preveu que, després del petit parèntesi
estiuenc, acabin consolidant-se. Així, tots els divendres en horari de tarda i nit s’han
programat pel·lícules molt recents; s’han organitzat diversos cursets adreçats a tota

mena de públic; ha continuat la presentació d’interessants exposicions a la sala del
primer pis; l’explicació de contes infantils els matins dels darrers dissabtes de cada
mes també s’ha convertit en una activitat permanent...
L’Ajuntament ha portat a terme la contractació de la Sra. Eva Pibernat, la qual té cura
d’aquestes activitats i dels serveis que diàriament s’ofereixen al Casal.
La visita “accidental” de l’AMAZE
El forts temporals de llevant que es produïren els dies 10 i 11 d’abril provocaren que el
vaixell mercant anomenat “Amaze”, propietat d’una empresa de nacionalitat grega i
que comptava amb deu tripulants, quedés embarrancat a la sorra de la platja, just
davant del Càmping “La Gaviota”.
Com podeu veure a les fotografies, la imatge d’aquest vaixell de 90 metres d’eslora, a
l’indret on quedà atrapat, era espectacular, la qual cosa va merèixer un gran ressò a
tots els medis informatius i va atreure a milers de curiosos que s’acostaren a la nostra
població per veure tan insòlita “arribada”.
Per a la retirada del mateix es realitzaren unes actuacions prèvies, tot utilitzant una
draga i una bomba per a l’extracció de sorra a darrera del vaixell. Posteriorment, un
potent remolcador, procedent de Grècia i anomenat “Alexandre Magne”, va tenir cura
de tornar-lo a portar a mar obert.
La previsió era que els treballs tinguessin una durada de dues o tres setmanes, però la
sort va permetre que el dissabte 27 d’abril el vaixell sortís del lloc d’on estava
embarrancat amb la primera operació d’arrossegament, sense provocar cap dany
significatiu a l’entorn.
La polèmica de “Fluvianàutic”
El dia 26 de març el nostre Ajuntament convocà una reunió pública per informar als
veïns de la situació actual a l’entorn de la reactivació del projecte de la Urbanització
“Fluvianàutic”. A l’acte, celebrat al nou Casal, hi assistí un nombrós públic que
manifestà el seu interès i la seva opinió sobre el tema.
A nivell de tràmit administratiu, cal dir que l’Ajuntament ha sol·licitat a l’empresa
promotora la presentació d’un “Estudi d’impacte ambiental” per a l’avaluació de les
conseqüències que pot comportar l’execució d’aquestes obres, fent especial incidència
en la necessitat que es valorin els efectes de salinització que podrien produir-se al
Fluvià amb l’obertura de la bucana.
Els medis informatius han recollit opinions de tota mena, moltes d’elles provinents de
càrrecs públics de les diferents Administracions, sobre la viabilitat i conveniència
d’executar hores d’ara aquest projecte. A la vegada, el dia 10 de març tingué lloc una
concentració als terrenys de la Urbanització, organitzada per l’entitat IAEDEN i la
coordinadora “Salvem el Fluvià”, per tal de manifestar el rebuig popular a la mateixa.
Adjudicació de les obres de remodelació de la Plaça Major i del Carrer Major
El Ple municipal, en sessió de data 20 de juny, ha acordat adjudicar l’execució de les
obres de remodelació de la Plaça Major i del Carrer Major a l’empresa “Obres
Pirinaiques, S.L.” pel preu contemplat al pressupost del Projecte, és a dir, la quantitat
de 265.438,22 euros.
Com ja havíem informat, aquest projecte proposa una nova pavimentació de la Plaça i
Carrer Majors tot substituint les voreres i el paviment asfàltic de la calçada per un

paviment únic amb llambordes de diferents mides i colors. A la vegada, preveu la
implantació de la xarxa d’aigua i una nova xarxa de sanejament.
Per al finançament del cost Projecte es compta amb una subvenció del Fons Europeu
de Desenvolupament Regional i amb les contribucions especials que s’aplicaran als
veïns que en resultin especialment beneficiats.
Les darreres obres públiques
L’empresa AMSA, a partir de l’adjudicació efectuada pel Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, ha portat a terme l’execució de les obres de la part que faltava per asfaltar
del Camí de l’Estany. Aquesta actuació ha comptat amb una subvenció de 20.111,99
euros provinent del Pla d’Obres i Serveis de Catalunya i ha comportat una aportació
municipal de 20.111,98 euros.
També s’estan realitzant les obres d’adequació de la vorera, escales i espais públics
collindants amb la baixada del pont, les quals havien quedat pendents d’acabar quan,
abans del proppassat estiu, es va portar a terme l’obra principal.
Una de les nostres darreres actuacions fou l’asfaltat de la part de la carretera de
Vilamacolum que queda inclosa dins del terme municipal de Sant Pere Pescador.
Aquesta obra, molt necessària atès l’elevat deteriorament del paviment, fou adjudicada
pel preu de 34.258 euros.
L’Ajuntament ha acordat igualment portar a terme el tancament del parc infantil
situat davant del Centre Cívic per tal de millorar la seguretat dels nens que l’utilitzen i,
a la vegada, impedir que els gossos hi accedeixen i l’embrutin.
Pel que fa a les properes actuacions previstes, hem de destacar que, tot aprofitant les
vacances escolars d’estiu, es portaran a terme els treballs de pintura de les façanes
exteriors de l’escola, la qual cosa millorarà significativament la imatge exterior
d’aquest edifici.
A la vegada, us informem que l’Ajuntament ha encomanat ja la redacció del Projecte
de “Condicionament de la Carretera local de Sant Pere Pescador a Sant Martí
d’Empúries”, en el tram comprès entre la rotonda de després del pont i la Urbanització
Bon Relax, el qual compta amb una important subvenció del Pla d’Obres i Serveis de
Catalunya de l’any 2003.

La temporada estiuenca
Pel que fa a l’aspecte de promoció turística, el nostre Ajuntament editarà enguany una
nova revista, en el finançament de la qual hi col·laboren els Càmpings del municipi.
Aquesta publicació comptarà amb un nou format i disseny interior, tot potenciant
l’aspecte visual i reduint l’espai dedicat als textos.
A la vegada, l’oficina d’informació turística es traslladarà a la primera planta del nou
edifici del Casal per tal d’oferir una millor imatge i una atenció més personalitzada.
Pel que fa als servei de temporada, el nostre Ajuntament assumirà una vegada més
els costos necessaris per tal d’atendre les necessitats dels visitants estiuencs.
Enguany, s’ha contractat novament la brigada per a la neteja manual de la sorra de la
Platja; s’ha signat l’habitual conveni de col·laboració amb la Creu Roja de Figueres per

a la prestació dels serveis de salvament i socorrisme a la platja; s’ha incrementat el
número i la freqüència del servei de recollida domiciliària d’escombraries; …
Des de fa dues setmanes s’han iniciat les primeres neteges de la platja, la qual cosa ja
ha tingut el seu reflex als primers controls que efectua la Generalitat dins del Programa
de Vigilància i informació de l’estat del litoral, on les platges de Sant Pere Pescador
han obtingut la màxima qualificació.
Un any més, s’ha acordat 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 d’un seguit de mesures per a
l’ordenació de les activitats que es porten a terme a la desembocadura del riu Fluvià
durant els mesos d’estiu. Novament, es contractarà un vigilant fluvial per a les tasques
de control de la circulació fluvial a la desembocadura.
L’Ajuntament està acabant de posar em marxa, d’acord amb el Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà, un carril bici que enllaçarà els diversos Càmpings de la
nostra població amb la rotonda del pont.
A més, es preveu la posta en funcionament, amb caràcter provisional, de l’itinerari
natural a l’entorn del riu Fluvià que estan impulsant l’Ajuntament i el Parc Natural.
Finalment, el Dispensari mèdic comptarà també amb un reforç estiuenc dels seu
servei, la qual cosa representarà que estarà obert tots els dies de la setmana fins a les
vuit del vespre.
El pressupost municipal per a 2002
El resum del Pressupost aprovat per el nostre Consistori per a l’any 2002 és el
següent:
Estat d'Ingressos.- Resum per capítols
Capítol
1
2
3
4
5
6
7

Denominació
Impostos Directes
Impostos Indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos Patrimonials
Alienació d’inversions reals
Transferències de Capital
TOTAL

Pessetes
Euros
82.600.000 496.436,00
12.500.000 75.126,51
81.349.000 488.917,34
47.983.000 288.383,64
500.000 3.005,06
19.416.000 116.692,51
25.445.000 152.927,53
269.793.000 1.621.488,59

Estat de Despeses.- Resum per capítols
Capítol
1
2
3
4
6
9

Denominació
Despeses de Personal
Despeses en Béns Corrents i Serveis
Despeses Financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Passius Financers
TOTAL

Pessetes
Euros
53.275.000 320.189,20
86.790.000 521.618,41
3.075.000 18.481,12
22.135.000 133.034,03
96.368.000 579.183,34
8.150.000 48.982,49
269.793.000 1.621.488,59

El pressupost d’enguany contempla l’ingrés obtingut amb l’alienació de les parcel·les
municipals que es troben ubicades a la Urbanització “La Capella”, les quals ja s’han
posat a la venda per part del nostre Ajuntament.
La liquidació del Pressupost municipal de 2001
L’Ajuntament ha aprovat la Liquidació del Pressupost de l’exercici econòmic de l’any
2001. Les dades que s’obtenen de la mateixa confirmen el bon estat de l’economia
municipal, com ja és habitual en aquests darrers anys. El romanent de tresoreria que
resulta de la liquidació de l'exercici de 2001 té un saldo positiu de 73.928.145
Pessetes.

XIV edició del Festival de música clàssica
El programa de l’edició de 2002 del Festival internacional de música clàssica de Sant
Pere Pescador és el següent:
Dia

Actuació

20 de juliol

Anna Ferrer (piano) i Eugen Mantu (violoncel)

27 de juliol

Formació de cambra Almodis
amb Bianca Hernández (ball i castanyoles)
Concert d’homenatge a Luigi Boccherini

3 d’agost

Quintet de corda de l’Ensemble de Vilafant
(violoncel, viola solista, dos violins, contrabaix
solista)

10 d’agost

Esteve Zulet (flauta) i Teresa Borotau (arpa)

17 d’agost

Orquestra de Cambra de l’Empordà
dirigida per Carles Coll

24 d’agost

Claudi Arimany i Massimo Mercelli (flautes)
Jordi Reguant (clavicèmbal)

31 d’agost

Grup Vocal Nàiade
(Formació vocal a capella composada per 10 noies)

Casals d’estiu 2002
L’Ajuntament ha organitzat novament els Casals d’Estiu al Centre Cívic Polivalent del
nostre municipi. L’activitat es portarà a terme, en horari de matí (de 2/4 de 10 a 2/4 de
2) i tarda (de 16 a 20 hores), al Centre Cívic Polivalent i tindrà una durada de dos
mesos (juliol i agost). El preu serà de cent vint-i-sis euros per al mes complet, matí i
tarda, i de seixanta-sis euros per a mig mes, matí o tarda; de vuitanta euros per a
quinze dies, matí i tarda, i de quaranta-dos euros per a quinze dies, matí o tarda.

Aquest servei s’adreça als nens i nenes d’edats compreses entre els 3 i els 14 anys. El
període d’inscripció ja és obert i, com cada any, ha d’efectuar-se al mateix Ajuntament.
El programa que han preparat els monitors té com objectiu proposar una oferta d’ús
creatiu i educatiu del temps lliure, utilizant els agrupaments de la vila com a recursos
per al joc i l’esport.

SANT PERE PESCADOR
Festa Major d'Estiu 2002
Dies 28, 29 i 30 de juny

Divendres dia 28
Nit a 2/4 de 12.- Al Parc del Riu, Ball amb els conjunts TANDEM
i LA MONTECARLO

Dissabte 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 Vetlla amb l’Orquestra MONTGRINS
Nit a 2/4 de 12.- Al Parc del Riu, Ball amb l’Orquestra MONTGRINS

Diumenge dia 30
Matí a les 11.- Al Parc del Riu, Espectacle d'animació infantil i pallassos
Festa de l’escuma galàctica a càrrec del grup L’ARLEQUÍ
Tarda a 2/4 de 6.- Al Casal, Presentació de l’edició de la monografia
local sobre SANT PERE PESCADOR, escrita per
Marisa Roig Simón
Tarda a ¾ de 7.- A la Plaça Major, Audició de sardanes a càrrec de
la Cobla BAIX EMPORDÀ

Totes les actuacions són gratuïtes
Organitza: AJUNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR

