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L’itinerari natural a l’entorn del riu Fluvià i el seu Centre d’informació entren en
funcionament aquest estiu
El mes vinent es posaran en marxa l’itinerari natural a l’entorn del riu Fluvià i el Centre
d’informació que serveix de punt de referència i inici del mateix.
Aquest edifici s’ha situat a la finca de propietat municipal que es troba just al costat del
pont, en l’accés al nostre nucli urbà des de la carretera de la platja.
El Centre ha estat plantejat com una gran coberta a quatre aigües, sota la qual es
portaran a terme els serveis d’informació i de subministrament de begudes i menjar als
visitants. Les sales són molt obertes i permeten una relació molt immediata amb
l’entorn.
Al costat de l’edifici, es pavimentarà una part del terreny per tal d’ubicar-hi un
aparcament de vehicles i, una vegada passat l’estiu, es farà una plantada d’arbres per
tal de millorar l’entorn del mateix.
Pel que fa a l’itinerari, s’ha efectuat una actuació consistent en la neteja i millora
d’alguns dels seus trams, i s’ha senyalitzat amb indicadors i pannells informatius la
totalitat del seu recorregut. D’aquesta manera es vol divulgar i donar a conèixer un
espai de gran bellesa natural, en el qual es van succeint les zones conreades i les
zones de vegetació autòctona amb la pròpia dels marges del riu.
Aquesta darrera actuació ha comptat amb una subvenció de trenta mil euros de la
Direcció General d’Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de Catalunya i una altra de
dotze mil euros de la Fundació Territori i Paisatge de Caixa de Catalunya.
EDITORIAL
Ja fa anys que hem anat veient com moltes poblacions del litoral català adoptaven
unes línies de creixement urbanístic desproporcionades i, en algunes ocasions,
descontrolades. D’aquesta manera, hem pogut assistir al trist espectacle del
deteriorament de bona part de la nostra costa.
Enmig d’aquest procés, Sant Pere Pescador ha estat una excepció perquè ha pogut
preservar el seu patrimoni natural i paisatgístic, la qual cosa ha estat propiciada, en
primer lloc, per la mateixa naturalesa dels santperencs i, en segon lloc, per l’exercici
de l’activitat agrícola, el seu tradicional medi de vida. A això, hi hem d’afegir una
actuació municipal que no ha apostat mai per un creixement urbanístic massificat.
Avui, el model defensat per l’Ajuntament segueix essent el d’un desenvolupament
sostenible, respectuós amb el medi, i que sàpiga conjugar l’activitat agrícola amb un
turisme de qualitat, essencialment familiar i amant de la natura.
Per aquest motiu, som sensibles a la importància que tenen les múltiples iniciatives
que estan sorgint des de la Generalitat per tal de controlar el creixement urbanístic de
la costa catalana o per racionalitzar l’ordenació del territori empordanès.
Però, creiem que aquestes actuacions han d’ésser compensades amb ajuts econòmics
a tots aquells petits municipis, com ara el nostre, que, en veure limitat el seu
creixement, necessiten de la col·laboració exterior per dotar-se de les infrastructures i
dels serveis que necessiten els seus ciutadans. Potser, la Generalitat actua únicament

en base a una visió molt general del país, sense atendre a les petites coses, les
pinzellades, les quals són les que al final acaben donant-nos el resultat o el quadre
definitiu.
Aquest Ajuntament continuarà fent un esforç per implicar a l’administració autonòmica
en el futur de Sant Pere Pescador, perquè tingui en compte que la preservació del seu
entorn natural no ha de ser a costa de l’estancament de la qualitat de vida dels
santperencs.
A les portes de la nova temporada d’estiu, creiem que convé que la Generalitat iniciï
una reflexió a fons sobre la qüestió plantejada i que, en conseqüència, porti a terme
una modificació profunda de la seva actuació sobre el nostre municipi.
Florenci Bosch Soler
Alcalde

El Pla director urbanístic del sistema costaner i el Pla director territorial de
l’Empordà
El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha aprovat
definitivament el Pla director urbanístic del sistema costaner, després d’haver resolt les
al·legacions presentades durant el període d’informació pública. D’aquestes
al·legacions, n’ha estimat una bona part de les presentades pel nostre Ajuntament.
Els àmbits de Càmping previstos al nostre planejament municipal han estat qualificats
com a no urbanitzables amb ús de càmping, per la qual cosa caldrà portar a terme ara
una modificació puntual del Pla General de Sant Pere Pescador.
A la vegada, el conseller Nadal ha aprovat inicialment el Pla director urbanístic dels
àmbits del sistema costaner integrat pels sectors de sòl urbanitzable delimitat sense
pla parcial aprovat, el qual serà sotmès a informació pública i a audiència dels
Ajuntaments afectats. Al nostre municipi, aquest Pla afecta als sectors de càmping de
La Gaviota, Les Palmeres, Les Dunes i La Ballena Alegre.
A l’àmbit estricte de la nostra comarca, l’esmentat departament de Política Territorial i
Obres Públiques ha sotmès a informació pública per un període de 4 mesos
l’avantprojecte del Pla director territorial de l’Empordà. Aquest té com a objectius
específics l’assoliment d’uns òptims nivells d’utilització racional del territori i del medi,
de cohesió social i de desenvolupament urbanístic sostenible.

La temporada d’estiu a les portes
Al Full informatiu municipal del proppassat mes de novembre us informàvem de la
previsió que l’esport del kitesurf pogués tenir durant el proper estiu un marc normatiu
per al seu desenvolupament i, a la vegada, unes àrees concretes per practicar-lo.
Dons bé, el servei de Costes del Ministeri de Medi Ambient, tradicionalment contrari a
l’autorització d’aquesta pràctica esportiva, ha aprovat enguany la ubicació de dues
zones específiques per als kitesurfistes a la platja de Sant Pere Pescador. No
obstant, la localització concreta d’aquestes zones resta hores d’ara pendent del vist i
plau definitiu del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
En un altre àmbit, per a aquest estiu s’han acordat novament amb l’Agència Catalana
de l’Aigua una sèrie de mesures provisionals per a l’ordenació i regulació dels usos
recreatius al tram del riu Fluvià que transcorre pel nostre terme municipal.
Com ja hem explicat a l’inici del present Full informatiu, l’activitat fluvial es veurà
potenciada enguany amb l’obertura del centre d’informació de l’itinerari natural a
l’entorn del Fluvià.

A la vegada, la Junta de Govern Local ha autoritzat l’explotació d’un servei de carrilet
durant la propera temporada estiuenca, el qual enllaçarà els diversos establiments
d’acampada del nostre terme municipal amb el casc urbà.
Pel que fa als serveis que, any rera any, s’han de prestar a la platja, cal destacar que
les tasques de salvament i socorrisme que té encomanades Creu Roja de Figueres
tindran enguany un increment de prop del 65% en el seu cost, respecte l’any anterior,
el qual repercutirà en una millora del servei.

SERVEIS
Des del proppassat mes de febrer, ha entrat en funcionament la deixalleria
municipal, amb la qual es pretén la millora de la gestió dels residus al nostre terme.
Des de l’Ajuntament, us demanem que feu ús d’aquesta instal·lació i que, per tant,
actueu amb civisme a l’hora de no deixar trastam, mobles vells, electrodomèstics en
desús o altres objectes al costat dels contenidors habituals.
Com ja sabeu, la deixalleria es troba situada al cobert ubicat a una finca rústica del
Camí de l’Estany. L’horari d’obertura és el dimarts i dijous, de 4 a 6 de la tarda, i el
dissabte, de 10 a 12 del matí. Tenen dret a utilitzar-la de forma gratuïta aquesta tots
els habitants del municipi, a nivell particular.
Pel que fa al servei de subministrament d’aigua potable, el nostre Ajuntament ha
acordat subscriure un conveni amb l’empresa concessionària Aqualia, S.A. amb la
finalitat d’abordar diverses inversions urgents:
.- La instal·lació de dues noves canonades: Una que a través del Carrer
Delícies, Carrer Sant Antoni, Carrer Verge del Portalet i Carrer Pau Casals tanqui
l’anell, deixant la xarxa mallada; i una altra que, a través del Carrer Hospital i del tram
del Carrer del Mar que enllaça el C/ Hospital amb el C/ Carme, faci la mateixa funció
de tancament de l’anell i mallat.
.- La instal·lació a la urbanització Mas Sopes d’un dipòsit subterrani de 20.000
litres per a la cloració de l’aigua, i d’un altre dipòsit subterrani de 10.000 litres a la
urbanització Nàutic Parc amb la mateixa finalitat.
.- La dotació a les instal·lacions de les urbanitzacions Mas Sopes i Nord Oest
de mesuradors de clor en continu i d’un sistema de telegestió.
.- L’augment dels equips de bombeig que subministren aigua a la xarxa de la
Urbanització Nord Oest.
Cal afegir que l’inici de les obres és previst per a després de l’estiu.

Arranjament de la zona infantil de la Urbanització Bon Relax
El nostre Ajuntament ha portat a terme l’adequació de la zona infantil de la
Urbanització Bon Relax, sota la direcció dels serveis tècnics municipals. Aquesta
actuació ha representat una millora substancial de l’espai per al gaudi dels veïns de la
Urbanització.

ECONOMIA I HISENDA

El Pressupost municipal per a 2005
El resum del pressupost municipal aprovat definitivament per a enguany és el següent:
Pressupost de Despeses
1.-Personal
2.- Despeses corrents
3.- Interessos
4.- Transferències corrents
6.- Inversions
9.- Passius financers
Total

434.563,28
773.900,00
11.500,00
198.730,48
168.381,80
100.000,00
1.687.075,56

Pressupost d’Ingressos
1.- Impostos Directes
2.- Impostos Indirectes
3.- Taxes i altres ingressos
4.- Transferències corrents
5.- Interessos de dipòsits
7.- Transferències de capital
9.- Passius financers
Total

628.454,56
82.000,00
505.621,00
285.700,00
50,00
140.150,00
45.100,00
1.687.075,56

Venda de l’antic Hostal Coll verd
Tenint en compte que, des del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya, es comunicà a l’Ajuntament la manca de voluntat per
part d’aquest Departament de mantenir els compromisos signats al seu dia per a la
construcció a l’antic edifici de l’Hostal Coll Verd d’un Alberg de Joventut, el Ple
municipal acordà portar a terme la venda d’aquest immoble, mitjançant subhasta
pública.
A aquesta subhasta hi concorregueren un total de nou licitants i s’acordà l’adjudicació
de l’edifici a les entitats mercantils Residencial Can Roca, S.L. i Iniciatives
Bonaire,S.L., per meitats indivises, pel preu de 405.000 € (67.386.330 pessetes), atès
que era la proposta econòmica més avantatjosa.
Adquisició d’un nou vehicle 4x4
La Junta de Govern ha acordat l’adquisició al concessionari oficial de la marca Nissan
d’un nou vehicle de tracció 4 x 4 destinat als serveis municipals de manteniment i
vigilància. Es tracta d’un Nissan Terrano II i s’ha adquirit pel preu de trenta-un mil
quatre-cents quaranta-vuit euros.

LA FESTA DEL JUBILAT
Per segon any consecutiu, la Festa del Jubilat s’ha celebrat el primer diumenge del
mes de juny. Com sempre, l’èxit de participació va ser molt gran.
Enguany es va millorar substancialment el servei a les taules durant el dinar mitjançant
la utilització de coberts, plats i copes de vaixella.
Reproduïm aquí una fotografia de les persones que foren especialment homenatjades,
acompanyades pels membres de l’equip de govern municipal.

Ascens de l’equip de futbol a Primera Regional
Des d’aquest Full informatiu ens fem ressò de l’èxit esportiu del primer equip del Futbol
Club Sant Pere, el qual, després d’ocupar el primer lloc de la classificació en la seva
categoria durant la present temporada, ascendirà a Primera Regional durant la
temporada 2005-2006. Felicitats!
Commemoració del desè aniversari dels actes a l’entorn de la Comtessa de
Molins
Durant la propera tardor s’acomplirà el desè aniversari de la celebració al nostre
municipi dels actes al voltant de la Comtessa de Molins. Per aquest motiu,
l’Ajuntament i les entitats culturals del poble estan preparant una programació
d’activitats lúdico-culturals per recuperar novament la memòria d’aquesta figura
llegendària.
En concret, juntament amb activitats musicals, teatrals, de lectura poètica i de tradició
popular, s’intentarà efectuar una edició acurada dels poemes existents a l’entorn de la
Comtessa.
Sopar de germanor del Fútbol Base
El proppassat 4 de juny, al Centre Cívic, el Fútbol Base de Sant Pere Pescador va
celebrar amb un sopar el comiat de la temporada 2004-2005. Enguany, aquest acte va
tenir una significació especial perquè es reuniren nombroses persones que, en el
transcurs dels darrers deu anys, han participat en l’organització d’aquesta activitat. Un
audiovisual amb el recull dels diversos equips de futbol base d’aquesta temporada i
una exposició de fotografies d’aquest últim decenni complementaren l’acte.

Aprovació del Pla Local de Joventut
Després de la realització de diverses reunions amb experts i amb persones vinculades
als diversos àmbits de la joventut santperenca per analitzar els temes de població i
immigració, fecunditat, treball, educació i salut de la joventut de Sant Pere Pescador, la
Junta de Govern acordà aprovar el Pla Local de Joventut de Sant Pere Pescador i, en
el marc del que s’hi estableix, concórrer a la convocatòria efectuada pel Departament
de Presidència de la Generalitat de Catalunya per a la concessió de subvencions per a
projectes per a joves.

Adéu a Fluvianàutic
El proppassat 23 de febrer, l’Institut Català del Sòl portava a terme l’enderroc amb
voladura controlada de l’estructura edificatòria existent als terrenys de l’antiga Unitat
d’Actuació núm. 14 Fluvianàutic, avui classificats urbanísticament com a sòl no
urbanitzable arrel de l’estimació per part de l’anterior Conseller de Política Territorial i
Obres Públiques d’un recurs presentat per l’entitat naturalista IAEDEN.
El solar sobre el qual s’assentava aquesta estructura fou adquirit per la Generalitat de
Catalunya en una subhasta pública portada a terme per l’Agència Tributària, la qual
l’havia embargat prèviament.
La resta dels terrenys inclosos dins de l’antiga Unitat d’Actuació són encara de
titularitat privada, a excepció dels que ja foren cedits al seu dia a l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador com a conseqüència del procés urbanitzador.

El futur d’aquest indret encara està per decidir. Des del Departament de Medi Ambient
s’ha proposat que passi a integrar-se a l’àmbit del Parc Natural dels Aiguamolls de
l’Empordà. Igualment, des de l’Agència Catalana de l’Aigua, s’ha redactat una
proposta d’estudi que contempla la reubicació als canals dels diversos usos que
actualment acull el darrer tram del riu Fluvià.
No obstant, cap decisió no ha estat presa encara i s’ha d’esperar que, prèviament, la
Generalitat adquireixi la propietat de la totalitat dels terrenys.
Projectes en marxa
Els projectes inclosos dins del Pla únic d’Obres i Serveis de Catalunya (POIS) de
2006, el pavelló poliesportiu municipal i el pont de vinanants sobre el riu Fluvià,
ja comencen a perfilar-se. La redacció d’ambdós ja estat encomanada i es troba molt
avançada.
L’Ajuntament està multiplicant els contactes per tal d’assegurar que, tant el pavelló
com el pont, tinguin el finançament necessari, a més del que preveu el POIS, per
portar-se a terme.
Obres a l’Escola
Aquest estiu portarem a terme novament una sèrie de reformes al centre escolar del
nostre municipi. En concret, es renovaran una bona part de les finestres i es construirà
un lavabo a l’exterior.
D’aquesta manera es dóna continuïtat a la línia de millora d’aquest edifici que
l’Ajuntament ha emprès des de fa ja varis anys, conscient de la necessitat d’oferir unes
instal·lacions òptimes als nostres escolars.

RESUM D’ACTIVITATS DEL PERÍODE 2004/05 AL CASAL
Us transcrivim aquí un breu resum de les activitats que s’han portat a terme al Casal
durant el curs 2004/2005, les quals confirmen, una vegada més, la importància
d’aquest equipament dins la vida cultural de Sant Pere Pescador.
CASAL DE NADAL:
Durant les passades festes nadalenques vàrem iniciar el Casal de Nadal organitzat
tant amb activitats de lleure com amb representacions infantils. Aquesta activitat tingué
molta afluència de públic i èxit entre els nens i nenes del poble.
ACTIVITATS ANUALS:

•
•
•
•

L’Hora del Conte i Biblionadons a la Biblioteca Municipal
Teatre infantil
Projeccions de cinema els divendres al vespre
Projeccions infantils durant les vacances escolars

Foto 12 (Hora del Conte)
DIADA DE SANT JORDI:

•

Recital de poesia amb música en viu interpretada per el Grup Veus.

CURSOS I TALLERS:
IDIOMES:

- Anglès
- Català Bàsic – nivells 1 i 2

INFORMÀTICA:

- Informàtica
- Introducció a Internet
- Mecanografia

CURSOS TEMÀTICS:

- Automaquillatge
- Consciència corporal

Foto 13 (Curs automaquillatge)
PROMOCIÓ DE LA SALUT: - Dansa del ventre
- Ioga
EXPRESSIÓ PLÀSTICA:

- Manualitats

EXPOSICIONS:

•
•
•
•
•

Exposició dels treballs realitzats al curs de Manualitats.
Exposició fotogràfica: Fauna i natura d’Eloi Bautista.
Exposició de pintura de Josep Maria Aliart.
Exposició Anem a veure llibres.
Exposició dels treballs realitzats al Taller de Deures.

ACTIVITATS PER AQUEST ESTIU:

•

Curs d’iniciació a Internet per adults. Taller gratuït adreçat qui vulgui
iniciar-se a la navegació per Internet per primera vegada.

•

Curs de mecanografia. Curs gratuït de mecanografia multimèdia adreçat
a tots els nens i nenes a partir d’11 anys.

•

Taller: Juguem amb Internet. Espai d’ús lliure per a jugar mitjançant
Internet. Facilitarem un llistat de pàgines web adreçades al joc infantil i
pedagògic. Activitat adreçada a tots els nens i nenes fins a 12 anys. Caldrà
reserva prèvia a la Biblioteca.

•

Exposicions programades per aquest estiu:
- Juny: Exposició dels treballs fets al curs de Manualitats.
- Juliol: Exposició fotogràfica de Martí Artalejo.
- 28 Juny- 7 juliol: Exposició “Recull fotogràfic dels últims 10 anys de
futbol base”
- Agost: Exposició de pintura de Sança Fullà

Per a més informació dirigir-se a la Biblioteca Municipal de 16 a 19 h.
(Tel. 972 55 01 85)

CASAL MES DE JUNY
Aquest any oferim un nou servei de casalet durant el mes de juny a on els nens i
nenes podran realitzar tot tipus d’activitats pedagògiques i d’entreteniment. L’horari de
l’activitat és de 2 a 5 de la tarda a l’escola.
CASAL D’ESTIU
El Casal d’Estiu, organitzat per l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, ha preparat amb
il·lusió les activitats de lleure d’aquest estiu, per a nens i nenes a partir de 3 anys.
S’oferirà un programa ampli d’activitats lúdiques i esportives que té com a objectiu
l’educació en el lleure dels nostres infants. El Casal es realitzarà, com l’any passat, a
l’escola.
Alhora, com en anteriors edicions, es faran activitats fortament arrelades i que motiven
molt als nens i nenes participants com són el play back, el taller dels petits artesans i
l’estada de colònies.
Enguany, el Casal de Sant Pere organitza la Trobada Comarcal de Casals d’estiu el
dia 21 de juliol al Parc del riu. Es realitzarà una cercavila pel poble que acabarà al Parc
del Riu amb un berenar i una actuació infantil per a tots els participants.
HORARI DEL CASAL D’ESTIU:
De dilluns a divendres:
Matí - de 2/4 de 10 a 2/4 de 2.
Tarda - de 4 a 8.
HORARI D’INSCRIPCIÓ:
De 10 del matí a les 2 de la tarda a l’Ajuntament. El període d’inscripció és obert.

SANT PERE PESCADOR
Festa Major d'Estiu 2005
Del 29 de juny al 2 de juliol
Dimecres dia 29.- DIADA DE SANT PERE
Matí a les 12.Ofici Solemne a l’Església 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.
Dissabte dia 2
Tarda a 2/4 de 7.A l’Escola Llagut FESTA DE L’ESCUMA amb Disco
Mòbil.

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

Diumenge dia 3
Tarda a les 7.A l’Església Parroquial concert de música amb
l’ORQUESTRA DE CAMBRA DE L’EMPORDÀ.

Totes les actuacions són gratuïtes

ESTIU 2005: Programació municipal
JULIOL
DIA 7: CINEMA INFANTIL (1er. Pis del Casal – 5 de la tarda)
DIA 21: TROBADA COMARCAL DE CASALS
DIA 21: VETLLADES D’ESTIU: ROSSINYOLETS (Plaça Major - 2/4 de 10 del vespre)
DIA 22: CINEMA AL CARRER (Plaça de l’Església - 10 del vespre)
DIA 23: FESTIVAL DE MÚSICA: ENSEMBLE L’ALBERA (Església Parroquial - 10 del
vespre)
DIA 28: VETLLADES D’ESTIU: LA GAROTA D’EMPORDÀ (Plaça Major - 2/4 de 10
del vespre)
DIA 29: PLAY BACK (Centre Cívic – 2/4 de 10 del vespre)
DIA 30: FESTIVAL DE MÚSICA: GRUP NÀIADE (Església Parroquial - 10 del vespre)
AGOST
DIA 4: VETLLADES D’ESTIU: ESBART MARBOLENY (Plaça Major - 2/4 de 10 del
vespre)
DIA 5: CINEMA AL CARRER (Plaça de l’Església - 10 del vespre)
DIA 6: FESTIVAL DE MÚSICA: ALMODIS (Església Parroquial - 10 del vespre)
DIA 11: VETLLADES D’ESTIU: PESCADORS DE L’ESCALA (Plaça Major - 2/4 de 10
del vespre)
DIA 12: CINEMA AL CARRER (Plaça de l’Església - 10 del vespre)
DIA 13: FESTIVAL DE MÚSICA: JOSEP MANZANO, DUET DE GUITARRES
(Església Parroquial - 10 del vespre)
DIA 18: VETLLADES D’ESTIU: ROSSINYOLETS (Plaça Major - 2/4 de 10 del vespre)
DIA 19: CINEMA AL CARRER (Plaça de l’Església - 10 del vespre)
DIA 20: FESTIVAL DE MÚSICA (Església Parroquial - 10 del vespre)
DIA 26: FIRA DEL PETIT ARTESÀ (Plaça Major – 5 de la tarda)

