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EL PROJECTE DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS

Aquest mes de juny hem presentat al Consell Català de l’Esport el projecte bàsic del
pavelló poliesportiu de Sant Pere Pescador, redactat per l’Arquitecte Lluís Gratacós.
La ubicació de l’equipament és als terrenys ocupats per l’actual camp d’esports
municipal, just al costat del Centre d’Educació Infantil i Primària LLagut, dins del
nucli urbà de la població. El projecte preveu, a més, la urbanització i ordenació del
seu entorn.
El pressupost de l’obra, d’acord amb les dades del projecte, és superior al milió vuitcents mil euros. L’Ajuntament compta amb una subvenció de 895.600 € atorgada per
l’esmentat Consell, atès que l’obra està inclosa dins del Pla d’equipaments esportius
de Catalunya, i amb una altra subvenció de 202.164,57 € del Pla d’Obres i Serveis
de Catalunya.
Es tracta d’un equipament que pot convertir-se en un autèntic dinamitzador de la
vida esportiva del municipi i que, per la seva situació, podrà acollir en un futur algun
altre espai esportiu exterior per atendre noves necessitats o demandes que puguin
sorgir.

EDITORIAL
La present edició del Full informatiu municipal ve marcada per la recent mort de la
nostra companya Marta Fàbrega. A tots els membres del consistori i al personal
municipal ens resulta encara molt difícil fer-nos a la idea que la Marta ja no està
entre nosaltres, perquè la seva presència i el seu entusiasme omplia tots els racons
de l’Ajuntament.
Tot i la tristor que sentim per aquesta pèrdua, creiem que el millor tribut que li podem
fer és el de continuar amb la nostra feina i anar enllestint els projectes de futur amb
la més gran de les energies, a l’igual que ella hagués fet si no se’n hagués anat.
Com heu pogut veure, la portada d’aquest Full està ocupada pel projecte de pavelló
municipal d’esports, el qual ha estat objecte d’una important subvenció del Consell
Català de l’Esport per poder tirar-lo endavant. La ubicació prevista per a aquest
equipament obligarà a traslladar el camp municipal d’esports a un altre indret del
municipi.
Aquest trasllat vindrà facilitat per l’acord que hem signat recentment amb els
propietaris majoritaris de l’àmbit de sòl urbanitzable SUS-4 Sudoest. La posta en
marxa d’aquesta urbanització ens permetrà disposar d’un àmplia superfície de
terreny per situar-hi el nou camp d’esports i, tot això, amb un mínim cost per a
l’Ajuntament.
Estem davant d’uns projectes que no solament tindran una gran incidència en la
nostra joventut i en els escolars de Sant Pere Pescador, sinó que també han de
contribuir a una substancial millora urbana, tot comportant un significatiu increment
dels serveis que oferirem als nostres ciutadans.
La materialització d’aquestes iniciatives haurà estat possible no només amb l’esforç
dels que esperem poder presenciar-la sinó també amb el de persones que com la
Marta tant hi varen creure i tant contribuïren a fer-les realitat.
Florenci Bosch i Soler

La temporada estiuenca s’inicia amb la inauguració de la nova oficina de
turisme
El diumenge 25 de juny , amb un pica pica popular i amb la participació de l’Esbart
dansaire d’Olot, ha estat inaugurat el Centre d’Informació de l’itinerari natural del
riu Fluvià, el qual aquest estiu farà les funcions d’oficina municipal de turisme. A
més, ha estat ampliat l’horari d’atenció al públic doncs l’oficina també estarà oberta
els diumenges a la tarda.
El servei de carrilet tornarà a funcionar novament, si bé el seu horari es limitarà a
les tardes mentre que els dimecres, dia de mercat, viatjarà també durant el matí.
Pel que fa a la platja, ha estat autoritzada, per segon any consecutiu, la creació de
dues zones específiques per a la pràctica del kitesurf: una davant de Can Martinet i
una altra enfront del Càmping La Ballena Alegre.

Conveni per al desenvolupament urbanístic dels terrenys situats a l’àmbit
SUS.-4 Sudoest
L’Ajuntament ha signat un conveni urbanístic amb l’entitat Clos Armengol, S.L.,
propietària majoritària dels terrenys inclosos dins l’àmbit del Sòl Urbanitzable
Sectoritzat núm. 4 Sud-oest del nostre Pla General d’Ordenació Urbana, amb la
finalitat de poder incorporar a aquest àmbit la resta de la finca propietat d’aquesta
societat, situada a la banda de ponent.
En contrapartida pel compromís municipal de tramitar aquesta proposta de
requalificació urbanística, el municipi obtindrà la cessió obligatòria i gratuïta
d’aproximadament 11.629 m2, concentrats en una única finca, en els quals s’hi
haurà de situar el nou camp d’esports municipal. Pel que fa a aquest punt del
conveni, l’Ajuntament ha valorat aquesta ubicació com a molt adequada, sobretot per
les facilitats d’accés i comunicació que ofereix.
A més, Clos Armengol, S.L., com a mostra de col·laboració en l’interès municipal de
construir aquest nou camp d’esports, contribuirà econòmicament en les despeses de

construcció del mateix amb l’aportació de la quantitat de 696.000 € . El conveni
preveu que el camp tingui una superfície de joc de 6.615 metres quadrats, que
compti amb una edificació d’aproximadament 250 metres quadrats per a vestidors,
que es construeixi una tanca d’aproximadament dos metres d’alçada que permeti la
seva visió des de l’exterior, i que el paviment del terreny de joc sigui de gespa
artificial.
A través del conveni, l’Ajuntament es compromet a tramitar el Projecte de
modificació puntual del Pla General de Sant Pere Pescador que contempla
l’esmentada requalificació, a més del corresponent Pla Parcial, fins al seu trasllat a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, organisme que l’ha d’aprovar
definitivament. Fins que no es doni aquesta aprovació definitiva, no es portarà a
terme la cessió anticipada de la finca destinada a camp municipal d’esports, ni
s’iniciarà la construcció del mateix.
En aquests moments, i fins a la data del 30 de juny, els esmentats projectes encara
estan sotmesos a informació pública als efectes de la presentació d’al·legacions.

OBRES
L’empresa GASWORKS,S.A., amb la qual el nostre Ajuntament té subscrit un
conveni des de l’any 2002, ha iniciat des de fa varis mesos els treballs d’extensió de
la xarxa de distribució del gas canalitzat a través de bona part del nucli urbà de
Sant Pere Pescador.
L’empresa concessionària del servei de subministrament d’aigua potable, en el
marc del conveni signat l’any passat amb l’Ajuntament, està aprofitant l’obertura de
les rases a la via pública per tal d’estendre també la xarxa domiciliària d’aigua, a
l’igual que l’empresa subministradora de gas ha fet sempre quan la iniciativa ha partit
de l’altra empresa.
Des de fa pocs mesos, amb la posta en funcionament dels dipòsits
d’emmagatzematge de gas propà situats al costat del Parc del riu, els domicilis que
tenen contractat aquest servei ja poden gaudir-ne.

La realització de les esmentades obres no s’aturarà durant els mesos d’estiu. No
obstant, l’empresa procurarà que les mateixes tinguin una incidència mínima a la
part més cèntrica de la nostra població durant aquest període.
En un altre àmbit, l’Ajuntament ha aprovat el Projecte d’urbanització parcial del
Sector del “Carrer A”, el qual contempla totes les obres necessàries per a
l’obertura de vial, pavimentació de carrer i instal·lació de serveis del Carrer que
delimita, per la vessant Est, amb les Unitats d’Actuació números 4,5,6,7 i 8 del Pla
General d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador, i que està a uns 125 metres en
paral·lel a la carretera GIV-6216 a Castelló d’Empúries. Aquest projecte pretén
completar aquest vial, una petita part del qual ja ha començat a entrar en
funcionament amb l’obertura del nou supermercat i de l’estació de servei situats a
aquest indret (Unitat d’Actuació núm. 8).

Adaptació del Pla General al Pla Director del Sistema Costaner
Els
recentment
aprovats
Plans
Directors Urbanístics del Sistema
Costaner obliguen a l’Ajuntament a
adaptar el planejament urbanístic
general de Sant Pere Pescador a les
determinacions que han establert. Per
aquest motiu, ha estat adoptat l’acord
d’encomanar a l’Arquitecte Sr. Lluís
Gratacós i Soler, el qual havia exercit
durant molts anys les funcions
d’arquitecte municipal de Sant Pere
Pescador, la redacció d’aquest projecte d’adaptació del nostre planejament general
al Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner i al Pla Director Urbanístic dels
àmbits del sistema costaner integrat en sectors de sòl urbanitzable delimitat sense
Pla Parcial aprovat, aprovats per la Conselleria de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya.

Festa Major d'Estiu 2006
Del 29 de juny al 2 de juliol
Dijous dia 29.- DIADA DE SANT PERE
Matí a les 12.-

Ofici Solemne a l’Església Parroquial amb la participació de
la Cobla ELS MONTGRINS i tot seguit tres
sardanes a la Plaça Major 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.

Divendres dia 30
Nit a les 12.-

Al Parc del Riu, Nit Jove amb els grups DESKIZIA i MEi.

Dissabte dia 1
Tarda a 2/4 de 7.-

A l’Escola Llagut FESTA DE L’ESCUMA amb el Grup
Tururut: pallassos, música i animació.

Nit a 2/4 de 12.-

Al Parc del Riu, Ball amb els conjunts MONTECARLO i
TRÀFIC.

Diumenge dia 2
Tarda a les 7.-

A l’Església Parroquial concert de música amb l’ORQUESTRA
DE CAMBRA DE L’EMPORDÀ, amb un programa de bandes
sonores de pel·lícules.

Conveni per a la realització d’obres a l’escola
L’Ajuntament ha subscrit un conveni amb el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya per tal que puguin realitzar-se les obres de millora de les
finestres del Centre d’Educació Infantil i Primària Llagut de Sant Pere Pescador.
Aquest acord comportarà la col·laboració econòmica de l’esmentat Departament per
a l’execució de les referides obres.

FESTA DELS JUBILATS
El proppassat quatre de juny celebrarem novament la Festa del Jubilat al Centre
Cívic de Sant Pere Pescador. Ha destacar la gran participació de la nostra gent gran,
l’excel·lent acollida de l’Orquestra Selvatana que amenitzà la vetllada, i el servei de
taules.
Com cada any, reproduïm una fotografia de les persones que foren especialment
homenatjades, acompanyades pels membres de l’equip de govern municipal.

Canvis a l’equip de govern municipal
En Joan Gelabertó Sans ha pres possessió del seu càrrec de regidor municipal, en
substitució de Marta Fàbrega.
A la vegada, el proppassat 16 de juny En Ramon Roig Llorens presentà la seva
renúncia, per motius personals, com a regidor de l’Ajuntament.
Les funcions de l’àrea d’economia i hisenda, exercides fins ara pel Sr. Roig, seran
assumides pel regidor Josep Maria Llach Quera.

ACTIVITATS AL CASAL

L’hora del conte a la Biblioteca

Resum de les activitats del període 2005/06:
Aquesta temporada al Casal s’hi han organitzat tot un seguit d’activitats tan de caire
educatiu com lúdic. A continuació us en fem un recull:
ACTIVITATS ANUALS:

•
•
•

L’Hora del Conte i Biblionadons a la Biblioteca Municipal
Teatre infantil
Projeccions infantils durant les vacances escolars

DIADA DE SANT JORDI:

•

Cantada de corrandes i música en viu amb el grup De Calaix.

XERRADES:

•

Els beneficis de l’exercici físic, a càrrec del doctor Ricard Serra Grima
i la Sra. Marta Ferrusola.

CURSOS I TALLERS:
Idiomes:
- Català Bàsic – nivells 1 i 2
Informàtica:
Curs d’Informàtica Bàsica
Cursos Temàtics:
Taller de memòria: Treballem la ment, treballem el cos
Promoció de la salut:
- Ioga
- Microgimnàstica
- Manteniment i tonificació
Expressió Plàstica:
- Taller de labors
Ball:
- Ball Country

EXPOSICIONS:

•
•
•
•

Exposició fotogràfica de Martí Artalejo
Exposicions de pintura de Sança Fullà
Exposició de pintura de Jordi Bronsons
Mostra del Desè aniversari de la Comtessa de Molins

CASAL DE NADAL:
Gràcies a la bona acollida que tingué la primera edició, aquest Nadal hem continuat
amb la iniciativa del Casalet de Nadal. L’activitat es realitzà tant a l’escola, amb
activitats de lleure, com al Casal, amb representacions infantils de música i de teatre.

ACTIVITATS PROGRAMADES PER AQUEST ESTIU:

•

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

•

Tallers:
Juguem amb Internet: Espai de joc d’ús lliure 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.
Creem la nostra pàgina web: taller gratuït, d’una o dues sessions a on
mitjançant eines informàtiques podrem crear la nostra pròpia pàgina web i
així, ensenyar-la als nostres amics i familiars. Activitat adreçada a nens i
nenes d’entre 10 i 13 anys.

•

Exposicions programades per aquest estiu:
- Juny: Exposició dels treballs fets al Taller de Labors.
- Juliol: De gravats, recull de gravats del fons del Concurs
Internacional de Gravats d’Olot.
- Agost: Exposició fotogràfica Viatge a l’illa de Menorca de Pere
Prada.

Per a més informació: Biblioteca Municipal (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.
BIBLIOTECA MUNICIPAL:
Horari d’estiu: Els mesos de juliol i agost la Biblioteca Municipal obrirà de dilluns a
divendres de 10 a 13 hores.
Us recordem que la Biblioteca disposa d’un fons documental de més de 800
novel·les i 218 DVD, a més de revistes i la premsa diària. Tots aquests documents
estan a la seva disposició fent-se soci de la Biblioteca.

Imatge de la xerrada sobre Els beneficis de l’exercici físic

CASAL D’ESTIU

Trobada comarcal de Casals d’Estiu celebrada l’agost de l’any passat al Parc del Riu

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.
El programa que els oferim té com a objectiu l’ús creatiu i educatiu del temps lliure,
tot utilitzant els agrupaments de la vila com a recursos per al joc i l’esport.
Alhora, com cada any, farem totes aquelles activitats tant arrelades i que motiven
tant als nens i nenes participants com són el play back, el taller dels petits artesans i
l’estada de colònies.
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 a
les oficines de l’Ajuntament.

XVIII FESTIVAL DE MÚSICA DE SANT PERE PESCADOR

Imatge de l’agrupació Música Antiga de Girona

JULIOL 22 - QUARTET GERIÓ
VLADIMIR KUNCA, violí
JAUME FRANCESCH, violí
ANDREA MAMELI, viola
DANIEL REGINCÓS, violoncel
JULIOL 29 - MÚSICA ANTIGA DE GIRONA
CLARA VALERO, soprano
ÓSCAR BONANY, contratenor
ALEIX TARRÉS, traverso
FINA BONET, violí barroc
MARC RIERA, baixó
ALBERT BOSCH, violí i llaüt barroc
ABIGAÏL PRAT, arpa
AGOST 5 -

AGOST 12 -

FORMACIÓ DE CAMBRA ALMODIS
OLVIDO LANZA, violí I
BIEL GRAELLS, violí II
ANDREA MAMELI, viola
IÑAKI ETXEPARE, violoncel
JOAN CARLES MARTÍNEZ, guitarra
JOSEP MANZANO i NICOLAY JORDANOV
Concert de flauta i guitarra
JOSEP MANZANO, guitarra clàssica
NICOLAY JORDANOV, flauta travessera

AGOST 19 - NÀIADE, Música a capella
CRISTINA BOTA, ELISABETH DURAN, MARIA FAIG, MARTA
MUNSÓ, MARIA NICOLAU, ROSER REYNER.
PERE FARRAN, director artístic
JOAN RIMBAU, director musical

Els concerts es portaran a terme a l’Església Parroquial, a les 10 del vespre.
L’entrada és gratuïta.

Adéu Marta
La matinada del diumenge 21 de maig, la Marta ens deixà per sempre, després
d’una llarga malaltia.
Tenia 49 anys, estava casada amb En Josep Maria Barceló i tenia dos fills: la Marina
i l’Eduard. Comptava també amb nombrosos amics i companys que, difícilment,
podrem oblidar-la mai.
La vinculació de la Marta amb l’Ajuntament de Sant Pere Pescador ha estat llarga.
Fou regidora municipal durant el període 1991-1995 a la llista d’Esquerra
Republicana de Catalunya, i resultà elegida novament l’any 2003, aquesta vegada
en qualitat d’independent dins la llista de Convergència i Unió. No obstant, havia
col·laborat també amb l’equip de govern municipal durant els dos mandats anteriors
a l’actual.
Durant aquests darrers tres anys, assumí les competències d’ensenyament, cultura i
joventut, tot fent realitat moltes iniciatives i projectes que han repercutit molt
positivament en la vida cultural, educativa i associativa del nostre municipi.
La vinculació de la Marta amb les associacions de Sant Pere Pescador ha estat
llarga i fructífera. La seva presència era sempre un catalitzador per a l’impuls de
noves energies i projectes.
Professionalment, sempre va estar lligada a l’àmbit de l’ensenyament; primer com a
mestra de primària i, després amb la reforma educativa, dins l’ensenyament
secundari. Aquests darrers cursos escolars els exercí a l’Institut d’Ensenyament
Secundari Cap Norfeu de Roses.
La Marta era una persona, una dona, com n’hi ha poques.
En el nostre àmbit, l’Ajuntament, l’empremta que ens ha deixat és profunda i
inesborrable. Encara ens sembla que vindrà, com solia fer gaire bé cada matí, i que
es posarà a treballar, engrescada en qualsevol de les moltes activitats que portava
entre mans. I, sempre, sense deixar de tenir una conversa o unes paraules amb
cadascun de nosaltres; converses i paraules que ens comunicaven vida i
entusiasme.
Pel que fa al nostre Ajuntament, totes les persones que hi estem vinculades no
podrem oblidar mai que la Marta va estar al peu del canó, responsablement i sense
defallir, fins el darrer moment. Poques vegades podrem presenciar un exemple tan
gran de tenacitat, il·lusió per viure, i coratge.
Et recordarem sempre.

