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ELS ACCESSOS AL MUNICIPI I LA SEGURETAT VIÀRIA
Aquests dies s’estan efectuant els acabats de les obres de reforç del ferm de la
carretera a Sant Martí d’Empúries. S’ha actuat en dos trams: El que transcorre
paral·lelament a la Urbanització Bon Relax, i el comprès entre la corba del Cortal Gran
fins a la rotonda de Sant Martí d’Empúries. Les obres han estat executades per
l’empresa Rubau-Tarrés, S.A., la qual n’ha estat l’adjudicatària a l’haver presentat
l’oferta més avantatjosa.
Abans de l’inici de les mateixes, s’acordà el repartiment del pressupost previst
(223.812 €) entre l’Ajuntament, la Diputació de Girona i els establiments de Càmping
de la nostra localitat, tot comptant igualment amb una aportació del restaurant Les
Buganvíl·lies.
Aquesta actuació, juntament amb la que s’està portant a terme a la carretera de
Castelló d’Empúries, contribueix substancialment a la millora dels accessos a Sant
Pere Pescador, una de prioritats més evidents i reclamades pel que fa a les
necessitats infrastructurals del municipi.
Cal afegir que el tram de la Urbanització Bon Relax ha estat ampliat, en la seva
pràctica totalitat, amb una franja no asfaltada de dos metres d’amplada per tal de
permetre una millor circulació als nombrosos ciclistes que hi transiten, principalment
durant els mesos d’estiu. Aquesta ampliació, juntament amb les actuacions portades a
terme al perímetre del Càmping Les Dunes, permet disposar d’una via per a bicicletes
amb unes condicions de seguretat superiors a les de l’any anterior.

A banda, cal informar que el Ple municipal ha aprovat definitivament el projecte de
Ruta de via verda per a bicicletes i vianants al terme municipal de Sant Pere Pescador
, redactat per l’enginyer de camins, canals i ports de la Diputació de Girona, a iniciativa
de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador i per encàrrec del President de la Diputació,
amb la finalitat d’adequar el marge esquerra de la carretera de Sant Pere Pescador a
L’Escala per a la construcció d’un pas de característiques adequades pel trànsit de
bicicletes i vianants. Per a l’execució d’aquesta actuació, atès el seu elevat cost
(996.472,56 €), es negociarà amb el Ministeri de Foment l’obtenció del finançament
necessari.
Les obres a la carretera de Castelló d’Empúries
S’estan finalitzant igualment els treballs de construcció de la rotonda de la carretera de
Castelló d’Empúries, a l’entrada del casc urbà del nostre municipi, i, a la vegada, han
estat reiniciades les obres d’eixamplament d’aquesta carretera, totes elles a càrrec de
la Direcció General de Carreteres de la Generalitat.
Amb aquestes dues actuacions es dóna un decisiu impuls per a la millora del principal
accés viari a Sant Pere Pescador.

EDITORIAL
Les successives cites electorals que ha viscut el nostre país des de fa
aproximadament un any, les quals han comportat la renovació de la pràctica totalitat
dels equips governamentals de les diferents Administracions, han provocat una
veritable aturada institucional que ha alentit o ha fet replantejar l’actuació de molts
municipis.
Després d’aquest període, sembla que les Institucions tornen a posar-se en marxa i
que els Ajuntaments ja poden començar a saber amb quines ajudes o col·laboracions
podran comptar per als seus projectes de futur.
En aquest sentit, el nostre municipi torna a tenir sobre la taula un seguit d’actuacions,
les quals estan en diversos graus de concreció, com són l’Alberg de Joventut, la
Depuradora d’aigües residuals, el Centre d’Informació de l’itinerari natural, el pont de
vianants sobre el riu Fluvià o el Pavelló poliesportiu, que necessitaran de noves
negociacions o calendaris amb les Administracions implicades per tal que puguin anar
fent-se realitat.
En un moment en que Sant Pere Pescador està essent objecte d’un seguit
d’actuacions essencials per a la millora dels accessos a la població, realitzades totes
elles amb l’ajut d’aquestes institucions, és important per a l’equip de govern municipal
refermar-se en la voluntat d’anar actuant i construint “perquè quedi”, és a dir, per
realitzar infrastructures sòlides i perdurables que no siguin “flor d’un dia”.
Els reptes són importants i la il·lusió molt gran. Per continuar en aquest sentit, a més
de l’esmentada col·laboració institucional i dels establiments d’acampada, el nostre
Ajuntament compta amb una situació econòmica molt sanejada i amb una ampla
capacitat per a futurs finançaments.
Però, sobretot, compta amb un gran equip de govern municipal, amb el suport dels
santperencs i amb la seguretat que l’aposta per uns projectes de base sòlida i amb
vocació de perdurabilitat és entesa i compartida per la majoria.
Florenci Bosch Soler
Alcalde

OBRES PÚBLIQUES

Pavimentació del Carrer del Molí
Recentment, s’ha portat a terme la pavimentació del Carrer del Molí que enllaça
l’entrada al pont sobre el riu Fluvià amb l’aparcament del Molí. Aquesta actuació era
important tenint en compte que és en aquest darrer indret on es porta a terme el
mercat municipal, especialment freqüentat durant els mesos de juliol i agost. Les obres
han tingut un cost de 10.199,32 €, el qual ha estat subvencionat en bona part per la
Diputació de Girona.

Renovació de l’enllumenat de la Urbanització L’Àmfora
Atès que era necessària l’execució dels treballs d’adequació a la normativa vigent de
les instal·lacions existents de l’enllumenat públic de la Urbanització Mas Sopes
(L’Àmfora), les quals s’han deteriorat amb molta rapidesa i ofereixen un gran risc,
l’Ajuntament ha contractat la realització dels mateixos pel preu de 37.678,62 €.

Ha de recordar-se que l’Ajuntament, en aquests darrers anys, ha hagut de fer front a
nombroses reparacions en aquesta Urbanització, motivades per l’existència de
deficiències en els serveis i en les obres d’urbanització, les quals ja existien d’origen.
A la vegada, i de forma pràcticament simultàniament, es realitzarà l’obra d’instal·lació
d’enllumenat públic a l’encreuament de la carretera a Sant Martí d’Empúries amb
l’entrada a la Urbanització L’Àmfora i al camí Mas Muleta. Aquesta actuació serà
finançada en gran part amb aportacions dels dos establiments d’acampada que en
resulten especialment beneficiats perquè tenen l’accés a partir d’aquests
encreuaments.
Pavimentació i dotació de serveis del Carreró del Nord
Després de les reunions mantingudes amb els veïns, s’ha acordat l’execució de les
obres de pavimentació i dotació de serveis (renovació del sanejament, enllumenat
públic i instal·lació de la xarxa de subministrament d’aigua potable) de l’anomenat
Carreró del Nord, el qual uneix el Carrer del Joncar amb la illa d’habitatges recentment
construïda.
El pressupost definitiu de l’obra és de 65.684,01 €, del qual l’Ajuntament se’n farà
càrrec d’un 10% i l’empresa promotora de l’esmentada illa d’habitatges n’assumirà la
quantitat de 1.800 €. Per la qual cosa, l’import total de les obres que es repercutirà
entre els veïns afectats serà de 58.040,60 €.

Connexió del Grup d’habitatges 4 Vents amb la xarxa subministradora d’aigua
potable
A petició dels mateixos veïns, s’executaran els treballs de portada de la xarxa de
subministrament d’aigua potable al grup d’habitatges Quatre Vents de la carretera de
Castelló d’Empúries. El pressupost de l’actuació és de 31.566,59 € i serà repercutit
entre els abonats al servei a través del rebut trimestral de consum d’aigua durant un
període de sis anys.

Adequació dels camins municipals
A l’igual que en anys anteriors, i abans de l’inici de la temporada d’estiu, s’han portat a
terme dos tipus de treballs als camins municipals: L’adequació del ferm per tal
d’eliminar els clots i desnivells, i el desbrossament dels marges dels mateixos.
D’aquesta manera, es deixaran a punt uns camins que han estat especialment
castigats després d’una llarga temporada de pluges.

URBANISME

La tramitació de la revisió del Pla General arriba al seu punt final
Finalment, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona ha aprovat definitivament el
“Text refós i modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere
Pescador” que incorpora les prescripcions que ens imposà en la seva sessió de data 4
de febrer de 2004, les quals consisteixen en: a) L’adequació de la normativa del sòl no
urbanitzable, zona 9 (agrícola), a les determinacions de la Llei 2/2002 d’Urbanisme, i

b) L’adaptació del document al nou Decret 259/2003, de 21 d’octubre, sobre requisits
mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat.

Iniciatives per al desenvolupament de dues Urbanitzacions
Ja han començat els tràmits per a l’aprovació de l’execució de dues Urbanitzacions al
nostre municipi: L’àmbit de sòl urbanitzable anomenat S.U.S.-3 Joncars, situat al
costat del riu Fluvià, darrera l’Escola; i la Unitat d’Actuació núm. 2, situada darrera del
Carrer Provença, al costat del Camí de la Rajoleria.

SERVEIS
Servei de recollida d’escombraries
Atès que havia finalitzat el termini de l’actual concessió, el Ple de l’Ajuntament ha
adjudicat el concurs públic convocat per a la contractació de la prestació del servei de
recollida, transport i eliminació d'escombraries domèstiques, el qual inclou també els
treballs de neteja viària.
Aquesta concessió administrativa, amb una durada de cinc anys, s’ha efectuat a favor
de l’empresa Servitransfer, S.L., actual adjudicatària del servei.
En aquest punt, i tenint en compte que darrerament s’han repetit, d’una forma
excessivament reiterada, episodis de comportaments poc cívics i ordenats en relació al
dipòsit de les deixalles domèstiques, del cartró, i dels mobles vells o andròmines, us
recordem el següent:
.- Les bosses d’escombraries han de deixar-se dins dels contenidors situats a
la via pública en el transcurs de l’horari següent: A partir de les vuit del vespre i mai
més tard de les vuit del matí.
.- En relació al cartró, aquest ha de dipositar-se als contenidors de recollida
selectiva de paper (color blau) i s’ha de procurar deixar-lo ben plegat, de tal manera
que ocupi el mínim espai.
.- Pel que fa a la recollida de mobles i trastos vells, us recordem que han de
dipositar-se al costat dels contenidors, a partir de les set del vespre. El dipòsit s’ha
de fer aquells dimecres anteriors als dies assenyalats per a la seva recollida.
Volem apel·lar igualment, en un sentit més ampli, a la necessitat que les actituds
cíviques i respectuoses amb l’entorn urbà siguin la tònica dominant, de tal manera que,
per exemple, es respectin els guals de sortida de vehicles, els espais on s’ha prohibit
aparcar o aquells indrets on no correspon fer-ho, com poden ser les voreres del carrer.
Trasllat de l’oficina de Serveis Socials
L’oficina de Serveis Socials s’ha traslladat des de la seva anterior ubicació al Carrer
del Mar al Centre Cívic Polivalent. L’entrada es troba situada a la part posterior
d’aquest Centre i les dependències estan al primer pis. L’horari d’atenció al públic és
els divendres, de 9 del matí a 2 del migdia.

Construcció d’un camp d’entrenament i joc per al Fútbol Base
Tenint en compte la necessitat que tenen els equips de futbol base de disposar d’un
camp d’entrenament i joc amb gespa natural, i després de valorar que el lloc més idoni
per a la seva ubicació, ateses les disponibilitats i dimensions dels espais públics
municipals, és l’esplanada situada davant del Centre Cívic Polivalent, l’Ajuntament ha
adjudicat els treballs de construcció d’aquest camp a l’indret esmentat.
Els treballs, els quals inclouen la construcció d’un camp de 50 x 35 metres, la
instal·lació d’un sistema de reg soterrat, i la col·locació d’una tanca protectora, han
estat pressupostats en la quantitat de 17.416 €.
Paral·lelament, es farà una actuació de manteniment al Camp d’Esports, la qual
consistirà en sembrar novament i canviar algunes plaques.

PROPERES ACTUACIONS
Atesa l’escassa disponibilitat actual de nínxols al Cementiri municipal, els serveis
tècnics municipals han elaborat una memòria per a l’ampliació de la Illa de Sant
Sebastià amb quaranta-dos nínxols nous i un colombari per a vint-i-quatre urnes
funeràries, l’adjudicació dels treballs de la qual es portarà a terme properament.
En un altre àmbit, hem d’informar que, al mes de setembre, abans de l’inici del curs
escolar, es realitzarà una nova pavimentació de la pista esportiva de l’escola, tenint
en compte el seu mal estat actual. També s’executarà l’obra de pavimentació que
manca a la part de la façana que dóna al camí del Joncar. A més, es realitzaran els
treballs habituals de cada any per al manteniment de l’edifici.

LA NOVA TEMPORADA D’ESTIU
L’Ajuntament de Sant Pere Pescador i l’Agència Catalana de l’Aigua, després d’haver
consultat les diverses entitats i empreses que actuen sobre el riu, han pactat un seguit
de mesures provisionals per a aquesta temporada d’estiu amb la finalitat d’ordenar i
regular els usos recreatius i la protecció del medi físic en la part deltaica del riu Fluvià,
les quals pretenen el necessari equilibri entre la preservació d’un entorn natural de
gran valor i la conveniència de continuar desenvolupant les activitats que, des de fa
anys, s’hi han ubicat, tot garantint la seguretat de tots els usuaris i persones que
freqüenten aquest tram fluvial. Entre altres aspectes, s’ha acorda el balissament de
diverses zones del riu per tal d’ubicar-hi adequadament els usos.
Pel que fa a la promoció turística, hem d’assenyalar, com a novetat, que s’instal·larà
una pantalla tàctil d’informació turística al Carrer Major, just a la façana de la planta
baixa de l’edifici de l’antic Hostal Coll Verd, en el marc del conveni signat amb el
Consell Comarcal per a la implantació d’una xarxa de sistemes interactius d’informació
turística a l’Alt Empordà.
L’Oficina de Turisme seguirà ubicada, a l’igual que l’any passat, a la Sala Nova.
En un altre àmbit, el nostre Ajuntament ha acordat igualment adherir-se a l’”Associació
Alt Empordà Turisme”, promoguda també des del Consell Comarcal, amb la finalitat
d’assolir els objectius de creació, promoció i comercialització de l’oferta turística de l’Alt
Empordà, tot seguint una estratègia local a favor del turisme sostenible.
Finalment, informar que les fortes llevantades que hi hagut en el transcurs dels darrers
mesos han provocat que el camí paral·lel a la platja i l’aparcament del Cortal de la Vila
hagin quedat envaïts per la sorra. Els treballs per retirar gran part de la mateixa ja han

començat en aquest aparcament, l’ocupació del qual ha estat arrendada enguany per
l’Ajuntament als seus propietaris.

ECONOMIA I HISENDA

L’aprovació del Pressupost municipal per al 2004
El resum del Pressupost aprovat per el nostre Consistori per a l’any 2004 és el
següent:

Estat d'Ingressos.- Resum per capítols
Capítol
1
2
3
4
5
7
9

Denominació
Impostos Directes
Impostos Indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos Patrimonials
Transferències de Capital
Passius Financers
TOTAL

Euros
512.500,00
78.750,00
586.301,00
271.346,00
90,00
1.925.000,00
227.615,26
3.601.602,26

Estat de Despeses.- Resum per capítols
Capítol
1
2
3
4
6
7
9

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

Euros
411.163,28
630.780,00
12.000,00
173.333,98
646.000,00
1.625.000,00
103.325,00
3.601.602,26

L’elevat import del Capítol de “Transferències de Capital”, tant pel que fa a despeses
com a ingressos, ve motivat perquè recull les aportacions dels establiments de
Càmping per a l’execució del projecte de col·lectors d’aigües residuals, el qual ha
d’ésser executat per l’Agència Catalana de l’Aigua, beneficiària d’aquestes
aportacions.
Subscripció d’un préstec amb l’Institut Català de Finances per a l’adquisició de
l’edifici de l’antic Hostal Coll Verd
L’Ajuntament acordà concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a
llarg termini, amb l’Institut Català de Finances, per un import de 195.328 € per finançar
la despesa d’adquisició de l’edifici de l’antic Hostal Coll Verd per destinar-lo a Alberg
de Joventut. El contracte es signà amb un tipus d’interès de l’URIBOR trimestral més
0,50 % i a un termini total de 30 anys.

LA FESTA DEL JUBILAT
Enguany, la Festa del Jubilat es celebrà el proppassat sis de juny, enlloc de la
tradicional data de l’onze de setembre, amb un èxit de participació similar al de les
anteriors edicions. La diada fou amenitzada per l’Orquestra Nueva Estapa.
Us oferim una fotografia amb les persones que enguany compleixen seixanta-cinc
anys, acompanyades pels membres de l’equip de govern municipal.

Festa Major d'Estiu 2004
Del 26 al 29 de juny
Dissabte dia 26
A les 6 de la tarda.- Al pati de l’escola, espectacle infantil i ball d’escuma amb el grup
ROVELL D’OU que presentarà l’espectacle Ep!! Arriba la Festa
Major.
Nit a 2/4 de 12.- Al Parc del Riu, Ball amb els conjunts CIMARRON
i LA MONTECARLO

Diumenge dia 27
Tarda a les 8.- A la Plaça major, audició de sardanes amb la
COBLA CONTEMPORANIA

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

RESUM D’ACTIVITATS DEL PERÍODE 2003/04 AL CASAL
Des que el Casal ha passat a ésser part important de la vida cultural del nostre poble,
s’han anat realitzant activitats diverses que dinamitzen la vida diària dels qui hi
participen.
Us fem un recull de totes les activitats que s’han fet enguany, des de setembre fins a
juny.
EXPOSICIONS:

•
•

“Història d’un planeta: Mart”
“ Vine a conèixer el meu món - 25è. Aniversari d’en Teo”

XERRADES:

•
•
-

-

Xerrada - col·loqui “Història d’un planeta: Mart”
Viatgers del món:
“Descobrim la Xina: l’aventura dels primers occidentals abans de
l’obertura”
“Austràlia: del desert a la selva tropical”
Moçambic: medicina al tercer món”

DIADA DE SANT JORDI:

•

Lectura poètica: Mediterrània, interpretada per el Grup Veus.

CURSOS I TALLERS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anglès inicial
Automaquillatge
Català nivell B
Català per a no catalanoparlants
Coneixement i tast del vi
Introducció a Internet
Ioga
Manualitats
Massatge

ACTIVITATS ANUALS:

•
•
•

L’Hora del Conte
Projeccions de cinema els divendres al vespre
Projeccions infantils durant les vacances escolars

ACTIVITATS PER AQUEST ESTIU:

•
•
•
•

Curs de Capoeira els dilluns i dimecres de 17.00 a 18.30 h.
Curs d’iniciació a Internet per a persones de més de 60 anys
Curs de mecanografia per a adults i joves

Exposició fotogràfica Fauna i natura d’Eloi Bautista oberta fins el 6 de
juliol.

Per a més informació dirigir-se a la Biblioteca Municipal de 16 a 19 h.
(Tel. 972 55 01 85)
A partir de setembre farem una nova proposta cultural, en la que esperem us hi sentiu
motivats a participar-hi. Val a dir que estem oberts a tot tipus de propostes que puguin
interessar i siguin factibles de realitzar.

Casal d’Estiu 2004
L’Ajuntament ha organitzat novament els Casals d’Estiu, els quals es realitzaran
enguany a l’Escola 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 4 a 8 hores), i tindrà una durada de dos mesos (tot
el juliol i de l’1 al 27 d’agost). Els preus són els següents: 40 € per un període de 15
dies, matí o tarda; 75 € per un període de 15 dies, tot el dia; 70 € per un mes, matí o
tarda; i 130 € per tot el mes i tot el dia.
Hi haurà servei de casalet amb activitats adreçades als més petits, en les quals es
combinaran jocs, tallers, sortides, festes,...; activitats destinades als nens d’edat
mitjana que vulguin fer un ús creatiu del seu temps de lleure diari; i el “Casal
d’Aventura” amb activitats dirigides als més grans de la casa, com ara: voleibol, tenis,
futbol, bàdminton, bàsquet, tallers diversos...
El període d’inscripció ja és obert i, com cada any, ha d’efectuar-se al mateix
Ajuntament.

XVI FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SANT PERE PESCADOR
ESTIU 2004 – PROGRAMA
Els concerts es faran a l’Església Parroquial, a les 10 del vespre.

JULIOL 24 -

ANNA FERRER, piano
ANNIE PLOQUIN, flauta
“La Música Catalana als dos costats dels Pirineus”
JULIOL 31 -

NÀIADE – música a capella

AGOST 7 -

ORQUESTRA DE CAMBRA DE L’EMPORDA

AGOST 14 - FORMACIÓ DE CAMBRA ALMODIS
David Morata, violí
Ferran de la Varga, violí
Mario Bugliari, viola
Iñaki Etxepare, violoncel
Joan Carles Martínez, guitarra

AGOST 21 – TANQUEU EL PIANO - jazz
Sílvia Fuentes, cantant
F. Ubanell, guitarra
Manel Vega, contrabaix

AGOST 28 - CLAUDI ARIMANY, flauta
GIUSEPPE NOVA, flauta
DANIEL ESPASA, clavicèmbal
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