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Inauguració de les obres de remodelació del Carrer Major i la Plaça Major
Recorregut pels vuit anys del govern municipal (1995-2003)

INAUGURACIÓ DE LES OBRES DE REMODELACIÓ DEL CARRER MAJOR I LA
PLAÇA MAJOR
El proper diumenge 30 de març inaugurarem les obres de remodelació del Carrer
Major i la Plaça Major; les quals han consistit, principalment, en la realització d’una
nova pavimentació amb llambordes de diferents mides i colors, en la supressió de les
voreres, i en la formació d’unes pendents cap a una reixa-canal contínua que es situa
al centre del carrer i a un lateral de la plaça.
A la vegada, s’han soterrat la xarxa de subministrament d’aigua potable i una nova
xarxa de sanejament. Igualment, s’ha modificat la distribució dels punts d’enllumenat
públic amb la col·locació d’unes modernes faroles a prop dels nous arbres que també
s’han plantat.
Les obres han estat executades per l’empresa “Obres Pirinaiques, S.L.” i, per al seu
finançament, a més dels fons propis municipals, s’ha comptat amb una subvenció del
Fons Europeu de Desenvolupament Regional, amb les contribucions especials que
s’han aplicat als veïns, i amb una subvenció del Departament d’Indústria, Comerç i
Turisme de la Generalitat de Catalunya.

EDITORIAL
La inauguració de les obres de remodelació de la Plaça i del Carrer Majors del nostre
municipi coincideix pràcticament amb la commemoració dels darrers vuit anys de
l’actual govern municipal. Aquesta circumstància ens ha semblat suficientment
significativa per efectuar un recorregut per les diverses actuacions portades a terme
per l’Ajuntament al llarg d’aquest període de temps.
Us presentem, dons, el recull de la feina feta des de l’any 1995 fins ara mateix, la qual
ens mostra un ampli i divers ventall de realitzacions: S’han acabat algunes de les
obres iniciades per anteriors Ajuntaments (Centre Cívic Polivalent, Camí de
l’Estany...); s’ha fet front al pagament de compromisos econòmics d’obres executades
pels precedents equips de govern municipals (Rehabilitació de la Casa Consistorial i
de l’Esglèsia Parroquial, instal.lació del nou enllumenat públic...); s’ha tingut una
especial atenció per les infrastructures viàries i d’accés al municipi; s’han ajustat les
possibilitats econòmiques del nostre Ajuntament a la realització d’obres d’utilitat i amb
voluntat de permanència; i s’ha actuat amb criteris de racionalitat, sense deliris de
grandesa.
Creiem que la inauguració de les obres de la Plaça i el Carrer Majors representa, per
una banda, el colofó a una actuació continuada, assenyada i ben feta i, per una altra
banda, la plasmació del compromís d’aquest equip de govern municipal amb la nostra
comunitat.
Florenci Bosch Soler - Alcalde
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Actes d’inauguració de les obres de remodelació del Carrer i la Plaça Majors
Diumenge, 30 de març de 2003
A dos quarts d’una del migdia.- Audició de sardanes a càrrec de la Cobla
CONTEMPORANIA.
A la una del migdia.- Acte d’inauguració de les obres presidit pel Delegat Territorial
del Govern de la Generalitat de Catalunya Sr. Carles Llorens i Vila.
A dos quarts de dues del migdia.- Aperitiu popular

COSTOS DE L’OBRA
Concepte
Aportació al cost de redacció del projecte
Pressupost de contracta
Adquisició de pilones
Honoraris direcció d’obra
Total

Import
5.313,30 €
265.438,22 €
227,36 €
4.950,00 €
275.928,88 €

FINANÇAMENT DE L’OBRA
Concepte
Subvencions FEDER i Departament de Comerç
Contribucions especials
Fons municipals
Total

Import
86.644,03 €
79.556,00 €
109.728,85 €
275.928,88 €

INFORMACIONS D’INTERÉS PER ALS VEÏNS
.- D’acord amb les converses mantingudes amb els veïns de la zona, s’ha establert
que l’àrea del Carrer i de la Plaça Majors quedi oberta al trànsit de vehicles
únicament durant la franja horària que va des de les vuit del matí fins a les dotze del
migdia.
.- A la vegada, recordem als propietaris dels immobles d’aquest àmbit que l’Ajuntament
ha aprovat una línia d’ajuts econòmics destinats a la pintura de les façanes, els
quals són de dos tipus: 1) Subvenció fixa corresponent a l’import de la quota a satisfer
per l’actuació a la façana en concepte de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres a realitzar i en concepte de la taxa per concessió de la llicència municipal
d’obres; i 2) Subvenció de l’import de la pintura que s’utilitzarà per a l’actuació
d’arranjament de la façana, amb un màxim de 40 euros per metre lineal de façana per
a cada actuació.
.- Recordem a tots aquells veïns que disposen de claus per al desplaçament de les
pilones situades en els accessos a aquesta zona que han de tenir especial cura en
tornar-les a col·locar al seu lloc, una vegada hagin entrat dins la Plaça o el Carrer,
perquè, si no ho fan, els accessos queden oberts per a tot tipus de vehicles.
També, s’ha vist que alguns veïns utilitzen les papereres recentment col·locades per
deixar-hi deixalles domèstiques de tot tipus, enlloc d’abocar-les als contenidors
d’escombraries distribuïts arreu del casc urbà. Per aquest motiu, convé recordar a
tothom l’esmentada obligació.
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S’ha d’insistir igualment en que els gossos han d’anar lligats quan estan a la via
pública i, per tant, en l’obligació dels seus propietaris de tenir cura que aquests
animals no facin les seves necessitats al mig del carrer.
Finalment, és important advertir a la mainada que la Plaça Major no és un lloc per
practicar el futbol o altres jocs de pilota perquè poden danyar els elements del
mobiliari urbà recentment instal·lats.

RECORREGUT PELS VUIT ANYS DEL GOVERN MUNICIPAL (1995-2003)

▪ Infrastructures viàries
▪ Equipaments
▪ Actuacions de millora
▪ Urbanisme
▪ Agricultura
▪ Ensenyament
▪ Esports
▪ Turisme
▪ Serveis
▪ Sanitat i Serveis Socials
▪ Cultura

INFRASTRUCTURES VIÀRIES:

AMPLIACIÓ DEL PONT SOBRE EL REC DEL MOLÍ:
A conseqüència de la seva escassa amplada, l’any 1997 s’executà el Projecte
d’Ampliació del Pont sobre el Rec del Molí. El principal propòsit d’aquesta actuació fou
millorar el pont de tal manera que permetés tant el trànsit rodat de vehicles com la
circulació de vianants.

ACTUACIONS A LA CARRETERA DE TORROELLA DE FLUVIÀ:
L’Any 1997, s’iniciaren tot un seguit d’obres encaminades a la millora de l’accés al
municipi des de la Carretera de Torroella de Fluvià. Aquestes intervencions
consistiren, principalment, en la neteja i rehabilitació del sòl amb la finalitat
d’aconseguir una millor visibilitat tant pels vianants com pels conductors.
Durant l’any 2000, es dugué a terme la instal·lació de diversos punts d’enllumenat
públic a la mateixa Carretera de Torroella de Fluvià, una nova millora per als usuaris
d’aquesta via d’accés.
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MILLORA DE L’ASFALT DELS CARRERS:
Durant l’any 1998, la Diputació dugué a terme una intensa renovació de l’asfalt de
bona part dels carrers del Mar i del Carme. Gràcies a aquesta acció es millorà
considerablement aquest tram de la xarxa viària, molt deteriorada a causa de l’elevat
trànsit de vehicles que rep.

LA URBANITZACIÓ DEL CARRER SANT ANTONI:
El dia 17 de desembre de 1998, el Ple Municipal acordà l’adquisició d’un solar situat
al xamfrà de la Carretera de Torroella de Fluvià i el Carrer Sant Antoni per a la
realització de les obres d’urbanització d’aquest darrer Carrer. Un cop finalitzada l’obra,
la Casa Consistorial tornà a revendre, mitjançant subhasta pública, la fracció del solar
sobrer.

L’Any següent s’iniciaren les obres d’urbanització del Carrer Sant Antoni. Aquesta
actuació fou adjudicada per part de la Diputació de Girona a l’empresa Rubau Tarrés,
S.A. per un import de 143.942 Euros (23.950.000 Ptes).

ADQUISICIÓ D’UN TERRENY PER A L’EXECUCIÓ DE LA ROTONDA EST:
El mes de maig de 1999, l’Ajuntament comprà la porció de terreny necessària per a
l’execució d’una part de la rotonda Est (Carrer Joncar/Camí del Joncar). S’adquirí una
superfície de 75,20 metres quadrats.

CREACIÓ DE LA ROTONDA D’INTERSECCIÓ DE L’ARMENTERA:
L’Any 1999 finalitzaren les obres de la rotonda d’intersecció de la Carretera de
l’Armentera amb la d’accés als càmpings. L’objectiu era l’alleugeriment del trànsit rodat
de vehicles que s’adreçaven a la franja litoral de la nostra població, tot evitant així les
congestions de circulació.

ADQUISICIÓ D’UN NOU TERRENY:

Estat actual de la rotonda d’intersecció de L’Armentera

L’Ajuntament adquirí l’any 1999 una finca de 2.660 metres quadrats situada al Camí
del Joncar, a la vora del pont. Amb aquesta nova compra es pogué dur a terme el
Projecte d’accés directe al camí Joncar des del pont; realitzat conjuntament amb la
Diputació de Girona.

CREACIÓ DE LA RAMPA D’ACCÉS DIRECTE AL CAMÍ JONCAR:
L’Any 2000 s’executà el Projecte d’Accés al Pont sobre el Riu Fluvià a la carretera de
Sant Pere Pescador a l’Armentera GI-V-6303. El projecte es basava en la construcció
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d’una rampa per a l’accés directe al Camí del Joncar des del pont; a més d’un
eixamplament considerable del primer tram d’aquest camí.
L’Any següent es finalitzà la instal·lació de l’enllumenat públic i l’asfalt del Camí del
Joncar fins a la seva connexió amb el vial central de la Urbanització La Capella; a més
de la construcció d’una escala per als vianants que volguessin accedir al camí des del
mateix pont, i l’enjardinat de l’indret.
Amb l’entrada en funcionament d’aquesta baixada del pont es permet la connexió
directa entre les carreteres d’accés a l’Armentera i a Castelló d’Empúries, la qual cosa
ha donat un important empenta a la descongestió circulatòria de l’interior del municipi
durant els mesos d’estiu.
Alhora, l’Ajuntament, amb la finalitat de millorar aquest indret, ha soterrat la línia
elèctrica i així evitar possibles problemes.
CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA LOCAL DE SANT PERE PESCADOR A
VILAMACOLUM:
Per tal de fomentar una millor accessibilitat al nostre municipi l’any 2002, el Consistori
inicià les obres necessàries al condicionament de la carretera local de Sant Pere a
Vilamacolum. Aquesta fou una acció coordinada dels dos ajuntaments i tingué un
pressupost de 69.582,81 Euros (11.577.605 Ptes).

PROPER CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA LOCAL DE SANT PERE
PESCADOR A SANT MARTÍ D’EMPÚRIES:
La Comissió de Cooperació Local de la Generalitat de Catalunya ha inclòs dins el Pla
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya una atribució de 90.152 Euros (15 milions de
pessetes) per a l’any 2003 destinada al Projecte de Condicionament de la Carretera
Local de Sant Pere Pescador a Sant Martí d’Empúries, en el tram comprès entre el
pont sobre el riu Fluvià i la Urbanització Bon Relax.
Les obres han estat adjudicades a l’empresa “Obres Pirinàiques S.L.” pel preu de
341.387,01 Euros i el seu inici s’ha produït ara fa ja quinze dies.

ARRANJAMENT DE LA CARRETERA A SANT MARTÍ D’EMPÚRIES, DES DE LA
CORBA DEL CORTAL GRAN FINS AL TERME DE L’ESCALA
La previsió d’executar abans de l’estiu de 2003, conjuntament amb la Diputació de
Girona i amb la col·laboració dels Càmpings, les obres d’arranjament de l’asfaltat de la
carretera a Sant Martí d’Empúries, en el tram que va des de la corba del Cortal Gran
fins al terme de L’Escala, s’ha vist condicionada recentment per la propera posta en
marxa del Projecte de soterrament dels col·lectors en alta d’aigües residuals amb
l’Estació Depuradora de L’Escala, una part dels quals transcorre precisament a través
d’aquest tram de la carretera.
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EQUIPAMENTS:

CENTRE CÍVIC POLIVALENT:
Al mes de desembre de 1997 s’iniciaren les obres de l’edifici annex al Centre Cívic
Polivalent. Aquestes consistiren en la construcció de diverses estances per acollir les
entitats i associacions del poble, en la creació d’un nou volum a l'extrem sud-est de
l’edifici, i d’un espai enjardinat a la façana de l’espai lliure amb el Carrer Delícies.
El pressupost d’aquesta obra fou de 382.271Euros (63.604.555 Ptes) i comptà amb
una subvenció del Pla d’obres i Serveis de Catalunya de 189.319 Euros (31.500.000
Ptes).
El dia 7 de març de 1999 s’inaugurà la totalitat de l’edifici del Centre Cívic Polivalent,
un dels projectes més ambiciosos tirats endavant per l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador. A més d’enllestir la feina començada pels anteriors consistoris, l’equip de
govern municipal hi acabava d’incorporar l’edifici annex i l’esmentat espai enjardinat,
els quals potenciaren encara més el caràcter representatiu d’aquest nou equipament.

NOVES PLACES D’APARCAMENT GRATUÏT:
L’Any 1998, per tal d’augmentar l’oferta de pàrquing de vehicles a la vila, s’adjudicaren
les obres de condicionament de l’aparcament d’El Molí a l’empresa “Agustí y
Masoliver, S.A.” per un preu de 62.755 Euros (10.441.553 Ptes).
Amb la creació d’aquest espai es solucionava en part el problema de mancança de
llocs d’estacionament al casc urbà durant la temporada estiuenca i alhora, amb la seva
gratuïtat, es convidava al turisme a visitar el centre de la nostra població.
L’Any 2001 el Consistori arrendà un solar de més de tres mil cinc-cents metres
quadrats, situat al costat del Camí del Joncar i darrera l’Escola, per tal d’augmentar
encara més l’oferta de places d’aparcament.
ADQUISICIÓ DE L’EDIFICI DE L’ANTIGA RECTORIA:
L’Ajuntament adquirí l’any 98 l’edifici de l’Antiga Rectoria i així enriquir el patrimoni
municipal amb un edifici de valor històric i arquitectònic especial, atès que contenia
una part de l’antiga muralla de la vila. Aquesta nova compra, juntament amb
l’adquisició del solar contigu, foren destinats finalment a la construcció de l’edifici del
Casal.
CASAL DE SANT PERE PESCADOR:
El dia 17 de març de 2002 s’inaugurà un dels edificis més significatius del poble: el nou
Casal de Sant Pere Pescador. L’acte inaugural comptà amb la presència de
l’Honorable Conseller en Cap de la Generalitat de Catalunya Sr. Artur Mas.
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L’obra fou adjudicada a l’empresa gironina “Euritmia Construccions S.A.”. El
pressupost de contracta de l’obra fou de 661.528,12 Euros i comptà amb una
subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya de 279.642
Euros.

El Casal es compon de tres grans espais: A la planta baixa s’ubica el Casal del
Jubilat, la qual inclou una sala especialment adequada per a projeccions en gran
format; la primera planta està equipada per a la realització de tot tipus d’actes,
exposicions, cursets i similars; i el segon pis acull la Biblioteca municipal, oferint així
una gran diversitat de serveis a tots els santperencs i santperenques.
CONNEXIÓ
L’ESCALA

AMB

L’ESTACIÓ

DEPURADORA

D’AIGÜES

RESIDUALS

DE

L’Ajuntament ha arribat a un acord amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i
l’Ajuntament de L’Escala per tal de connectar les aigües residuals provinents de Sant
Pere Pescador amb l’Estació depuradora de L’Escala i Riumors, la construcció de la
qual inclou l’ampliació necessària per tal d’assumir les aigües residuals del nostre
municipi.
L’ACA ja ha redactat el projecte relatiu a la xarxa de col·lectors que ha d’enllaçar el
nostre casc urbà, les urbanitzacions i els Càmpings amb aquesta estació depuradora.
El pressupost previst per a la realització d’aquestes obres és de 7.221.755,93 €, i es
preveu que els Càmpings de la nostra població hi aportin la quantitat de 1.624.542,59
euros corresponents als ramals de conducció de les seves aigües residuals fins al
col·lector general.
La totalitat del projecte, a excepció de la part que han de finançar els Càmpings, serà
assumida per l’ACA, la qual calcula iniciar les obres en el transcurs del tercer trimestre
del present any.

ACTUACIONS DE MILLORA

REHABILITACIÓ DEL GRUP D’HABITATGES QUATRE VENTS:
El mes de maig de 1997 s’iniciaren les obres de rehabilitació i millora de les façanes i
de l’entorn del Grup d’Habitatges Quatre Vents. Gràcies a aquests treballs, s’assolí
una millora substancial i necessària per a aquestes vivendes.
L’actuació es portà a terme gràcies a les aportacions dels veïns, principalment, del
Patronat Provincial de la Vivenda i del nostre Ajuntament.

MILLORA I CONDICIONAMENT DE LA URBANITZACIÓ “CAMP DEL CLOS” I
MAS SOPES:
Al 1997, s’acordà la reforma i renovació de l’asfalt i l’enllumenat públic de la
Urbanització “Camp del Clos”, a causa de l’estat de deixadesa i abandó que patia
aquest sector de la vila des de feia anys.
L’any següent s’iniciaren aquestes obres de pavimentació i de reforma de l’enllumenat
públic. El pressupost inicial superà els 90.152 Euros (15 milions de pessetes).
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Recentment, s’han portat a terme les obres d’acabament de les voreres a l’entorn de la
illa de vivendes on es situa la zona verda i el parc infantil de l urbanització.
Amb motiu també del seu deteriorament, el mateix any 1998, s’executaren diverses
obres de condicionament i revisió de bona part de les instal·lacions de l’enllumenat
públic a la Urbanització Mas Sopes.
REHABILITACIÓ DE LES CANONADES AL CARRER SANT SEBASTIÀ:
Durant l’any 1997 es dugué a terme la substitució d’un tram de la canonada d’aigües
negres al Carrer Sant Sebastià núm. 16. Amb aquesta acció es solucionaren els
continus incidents causats pel seu mal funcionament.

URBANISME:

CONVENI PER A LA SOLUCIÓ DELS CONFLICTES PENDENTS A “L’ÀMFORA”
En data de 29 de març de 1996, el Consistori signà, amb els promotors de la
Urbanització “Mas Sopes” (PAREASA) i els actuals propietaris del càmping l’Àmfora,
un conveni que donà solució als diferents conflictes jurídics, econòmics i urbanístics
que havien estat fallats en contra del l’Ajuntament per part del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.

APROVACIÓ DEL PLA GENERAL GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA:
El mes de juny de 2001, la Comissió d’Urbanisme de Girona aprovà definitivament el
Projecte de revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador,
després d’un llarg procés de tramitació del mateix.
A partir d’aquest moment, entrà en vigor el text regulador de la normativa urbanística al
nostre municipi.

CESSIÓ EFECTUADA PEL CAMPING LES DUNES:
L’Any 2001 es dugué a terme l’acceptació per part de l’Ajuntament dels terrenys que
corresponia cedir de forma obligatòria i gratuïta, com a conseqüència de l’aprovació
definitiva del Projecte de modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana, a
l’entitat “Càmping Les Dunes, S.A”. Aquest solar serà destinat a equipaments
municipals, a aparcament i al sistema viari.
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AGRICULTURA:

REHABILITACIÓ DELS RECS:
L’Any 1995, per tal d’evitar danys posteriors, el Consistori cregué convenient iniciar
tota una sèrie d’actuacions dins del municipi. Primerament, es portà a terme la neteja i
rehabilitació dels recs a la Carretera de Castelló per tal d’evitar possibles inundacions
i, posteriorment, s’efectuà la neteja dels recs de la Rajoleria, de l’Estany i de la Closa
Vella.
ADQUISICIÓ D’UN NOU TRACTOR PER A LA BRIGADA MUNICIPAL:
Com a mesura de millora dels serveis oferts, l’any 1997, la Casa Consistorial acordà la
compra d’un nou tractor i un remolc, atès al mal estat que patia l’anterior, per dur a
terme les tasques habituals de la Brigada Municipal de Serveis.
REHABILITACIÓ DELS CAMINS RURALS:
Amb motiu del mal estat, la Casa Consistorial ha tingut molt present cada any la
necessitat de rehabilitar, netejar i millorar els camins rurals d’àmbit municipal al nostre
municipi. L’Ajuntament té una despesa mitjana anual de més de 12.000 Euros per a
aquesta finalitat. Tanmateix, l’any 1999, la inversió fou incrementada en 6.010 Euros
més gràcies a una subvenció rebuda per la Diputació de Girona.
ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT AL PRODER:
L’any 2001, el nostre Ajuntament s’adherí al Grup d’Acció Local de l’Alt Empordà per
tal d’incorporar-se al Programa de Desenvolupament Rural (PRODER), d’acord amb la
iniciativa que encapçala el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i en el marc de la línia
d’ajuts que cedeix la Comunitat Econòmica Europea.
Gràcies a aquesta cohesió el nostre Ajuntament s’integra en l’anomenada zona FluviàManol , amb la qual es promouran nous projectes i es tractarà d’assolir finançament a
través d’altres línies de subvenció.
FINALITZACIÓ DE L’ASFALTAT DEL CAMÍ DE L’ESTANY:
Mitjançant la convocatòria d’Ajuts per a l’Arranjament de Camins Rurals de titularitat
municipal duta a terme per el Consell Comarcal i la Diputació de Girona, l’any 2002 es
finalitzà l’asfaltat del Camí de l’Estany.
Amb aquesta acció s’ha donat solució al problema dels clots, la brutícia dels canals i al
desnivell del terreny.
Al dia d'avui les obres són completament enllestides, i tant els vehicles com els
vianants poden circular per un camí adequat i condicionat segons les seves
necessitats.
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RENOVACIÓ DE LA PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DEL JONCAR
En el transcurs de les properes setmanes, s’iniciaran els treballs de renovació de
l’asfaltat del Camí del Joncar, atès el mal estat que ofereix actualment i la necessitat
urgent d’actuar-hi per tal de deixar-lo en condicions. El pressupost d’aquesta actuació
és superior als 66.000 euros.

ENSENYAMENT:

MILLORES A L’EDIFICI DEL COL.LEGI PÚBLIC LLAGUT:
A causa del deteriorat estat del Col·legi Públic Llagut, el Govern Municipal es veié amb
la imminent necessitat de dotar aquest espai d’unes millors i més òptimes
infrastructures. L’Any 1997 es portà a terme la reconversió de dues aules situades al
passadís de la sala dels professors en tres noves aules, dotant així de més espai a
aquest equipament.
L’Any 1998 es portà a terme al Col·legi Públic la col·locació de noves obertures
d’alumini que permeteren acabar definitivament amb els problemes d’humitats i manca
d'aïllament tèrmic que patia el col·legi. A més, s’adquiriren noves cistelles de bàsquet
per a la pista esportiva.
L’Any 2000, es pintà tot l’interior de l’Escola, i l’any 2001 es portà a terme l’adaptació
de les finestres de l’edifici: s’instal·laren dinou obertures d’alumini lacat de color verd
davant les obertures existents i es substituïren els ampits de les finestres. El
pressupost total d’aquesta darrera actuació fou de 27.617 Euros (4.594.993 Ptes).
L’Any 2002 es rehabilità tota la façana exterior del col·legi. D’aquesta manera, es
clogueren el seguit d’actuacions executades al llarg d’aquests darrers anys, les quals
ens permeten afirmar que podrem gaudir d’una escola totalment nova.

CONTRIBUCIÓ A LA MILLORA DELS SERVEIS DE L’ESCOLA
Des de l’any 1996 l’Ajuntament col·labora mensualment amb el pagament d’una
subvenció a l’Associació de Pares i Alumnes per a la realització d’activitats
extraescolars (manteniment d’un servei psicopedagògic, esports,...).
Hem d’afegir que, gràcies al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, el curs escolar 1997/98 al Col·legi Públic Llagut s’inicià amb la nova
contractació de professorat d’educació física.

CREACIÓ DEL CASALET D’HIVERN:
Una de les principals novetats l’any 97 dins l’apartat d’ensenyament fou l’inici d’El
Casalet d’Hivern, adreçat a tots els infants d’un a tres anys. Actualment el servei
compta amb un horari de matí i tarda i amb assistència d’uns quinze nens i nenes.
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ELS CASALS D’ESTIU:
Any rera any la Casa Consistorial ha organitzat i promogut els Casals d’Estiu per als
nens i nenes del nostre municipi. Aquests consten de tres seccions:
 El Casalet: amb activitats adreçades per als més petits.
 El Casal: adreçat als nens de mitjana edat.
El Casalet
 El Casal d’Aventura: amb propostes dirigides als més grans, com activitats en
bicicleta, voleibol, piscina, etc.
L’activitat es porta a terme al Centre Cívic Polivalent i té una durada de 2 mesos.

ESPORTS:

REFORMES AL CAMP MUNICIPAL :
L’Any 1995 es portaren a terme tot un seguit d’actuacions a les instal·lacions del Camp
Municipal. A causa del mal estat i la poca preservació dels aspersors, es cregué
oportuna la seva reparació. Alhora es restaurà i pintà la tanca de l’edifici per tal de
donar una millor imatge de tot el conjunt.
L’Any 1997 es canvià la tela metàl·lica de la pista esportiva i el teixit que separa
l’Escola del Camp d’Esports.
L’Any 2000 es dugueren a terme les reparacions de les casetes i, principalment,
s’executaren els treballs corresponents a la instal·lació d’un nou sistema d’enllumenat
del Camp d’Esports, aquest darrer amb un pressupost de prop de sis milions de
pessetes.
Alhora l’Ajuntament ha col·laborat en les despeses que comporten les competicions
esportives de futbol base amb l’aportació de subvencions econòmiques durant
diversos anys.
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TURISME:

CREACIÓ DE L’ITINERARI NATURAL PEL MARGE DRET DEL RIU FLUVIÀ I DE
L’ANOMENAT “CARRIL BICI”
Durant el mes de juny del 1996 s’inicià la elaboració del Projecte de construir un
passeig al voltant del riu Fluvià. Amb aquesta iniciativa, el Consistori volgué oferir a
tots els interessats en la natura un nou paratge, tant per a passejar com per anar amb
bicicleta; a més de dotar a la vila d’un nou espai d’atracció turística al trobar-se
emmarcat dins del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
El proppassat 18 d’agost de 2002 s’inaugurà l’anomenat “carril bici” de Sant Pere
Pescador; un itinerari de prop de vuit quilòmetres d’allargada que transita per indrets
de gran importància paisatgística, el qual coincideix en part amb el recorregut de
l’esmentat passeig.
Gràcies a aquest nou carril per a les bicicletes s’ha connectat el nucli urbà amb els
establiments d’acampada.
Aquesta iniciativa comptà amb la participació del Departament de Medi Ambient de la
Generalitat, a través del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
Recentment, ha estat concedida al nostre Ajuntament una subvenció de 80.000 Euros
per part dels FEDER per tal de construir el Centre d’Informació que ha de situar-se a
l’inici del passeig.

LA PLATJA
Any rera any la platja de Sant Pere i la de la Gola han obtingut per part de la
Generalitat de Catalunya immillorables qualificacions, essent distingida habitualment
amb el màxim nombre d’estrelles.
Aquest fet ens situa com un dels municipis amb les platges més netes i sanejades de
tot el litoral català; fet de gran importància per tal de tenir un turisme de qualitat.
L’Any 1997, amb la finalitat d’equipar la nostra platja d’una millor seguretat i d’un més
exhaustiu control, l’Ajuntament va signar un conveni amb la Creu Roja de Figueres
perquè portés a terme els serveis de salvament i socorrisme a la platja de Sant Pere. A
hores d’ara, el Consistori prossegueix amb el conveni amb la Creu Roja de Figueres.
Enguany, el Consistori tindrà una despesa anual de més de 43.000 Euros per aquest
concepte.

LA BOCANA DEL RIU FLUVIÀ
Des de feia temps, la bocana del riu, havia estat un lloc conflictiu a causa dels
diferents problemes derivats de la pràctica d’esports aquàtics i, alhora, al ser un punt
d’entrada i sortida de barques. Per aquest motiu, l’any 1996 el Govern Municipal,
decidí la vigilància i regulació de les diverses activitats que s’hi duien a terme durant
els mesos d’estiu, mitjançant la instal·lació de diverses boies i balises al riu Fluvià. A
més, de destinar-hi una persona encarregada de la seva vigilància i regulació.
Actualment, al comprovar una clara millora mitjançant les esmentades actuacions, el
Consistori ha continuat, durant els mesos d’estiu, la seva tasca reguladora i de
vigilància a la bocana del riu Fluvià, millorant així el seu trànsit i les activitats que allí
s’hi realitzen.
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AMPLIACIÓ I NETEJA DE L’EMBARCADOR MUNICIPAL
Durant tot l’any 1996, la Casa Consistorial va portar a terme tot un seguit d’actuacions
de neteja i habilitació de l’embarcador municipal, així com també la creació de nous
amarradors.
Al juny de 1997, finalitzaren els treballs d’ampliació de l’embarcador municipal
mitjançant les indicacions fetes per el Departament de Medi Ambient de la Generalitat,
amb un augment de més de cinc-cents metres quadrats de superfície per a aquest
servei.
Durant l’any 2000 l’Associació Esportiva de Pesca La Llissa, amb la col·laboració del
nostre Ajuntament, portà a terme una nova ampliació de l’embarcador municipal per tal
de donar cabuda a totes les demandes presentades per a l’obtenció d’un espai en
aquest equipament municipal.

NOU FULLETÓ TURÍSTIC:
L’any 2002 s’el.laborà una renovada revista turística. La pretensió era donar una millor
imatge per a la difusió i promoció de la nostra vila, tot presentant-la com un destí
turístic de qualitat ambiental i especialment adequat per a un públic familiar.
Alhora, l’Ajuntament, ha creat aquesta nova imatge promocional que s’ha inclòs en una
guia publicada per la Generalitat de Catalunya i que es distribueix a les empreses tour
operadores estrangeres.

PÀGINA WEB DEL MUNICIPI:
L’Ajuntament de Sant Pere Pescador creà l’any 2002 la pàgina web del municipi:
http://www.santpere.org
Gràcies a aquesta eina es poden consultar temes d’interès pel ciutadà, així com també
donar a conèixer els atractius del nostre municipi arreu.

SERVEIS:

NOVA SENYALITZACIÓ:
L’Any 1996, atesa la insuficient senyalització del nostre municipi, s’instal·laren rètols
informatius homologats als principals accessos de la vila. A la vegada, també es dugué
a terme la retolació dels carrers de la vila, així com també la numeració dels immobles
del nostre casc urbà i urbanitzacions.
NOU SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES:
Al mes d’abril de 1996, s’adjudicà a l’empresa “Cespa, Ingeniería Urbana, S.A.” el
servei de recollida d’escombraries i el trasllat de les mateixes al centre d’eliminació de
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als

Pedret i Marzà. Amb aquesta nova assignació s’assoleixen més prestacions i un millor
servei.
Durant l’any següent, s’incrementà el servei de recollida domiciliària d’escombraries.
Alhora s’engrandí el nombre de contenidors distribuïts pel municipi i, a més
d’augmentar la freqüentació del servei de neteja viària del casc urbà, aquest es va
estendre a les Urbanitzacions Bon Relax i Mas Sopes.

RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS:
L’Any 1997 s’inicià al municipi la recollida selectiva de residus. Per tal de promoure
una correcta gestió de les deixalles, el Consistori incrementà el nombre de contenidors
de recollida selectiva de paper, vidre i llaunes.
NOU ENLLUMENAT NADALENC:
L’any 1996, el Consistori adquirí nous elements decoratius d’enllumenat nadalenc. Els
anys següents, l’Ajuntament, comprà noves figures d’il·luminació nadalenca. Amb
aquestes adquisicions s’ha aconseguit una major presència il·luminària als nostres
carrers durant les Festes de Nadal.

SEGURETAT CIUTADANA:
Després dels nombrosos robatoris que patia la vila, l’Ajuntament es veié amb la
imminent necessitat d’arribar a un acord de col·laboració amb la Guardia Civil, abans
de la implantació del servei dels Mossos d’Esquadra, per tal de reforçar la seguretat
ciutadana al nostre municipi. Alhora el Consistori s’adreçà al Governador Civil per tal
de prendre mesures davant els diversos actes vandàlics que es produïen al municipi.
Actualment, la Casa Consistorial col·labora estretament amb la Policia dels Mossos
d’Esquadra per tal de garantir l’exhauriment dels actes delictius a la vila. A més, Sant
Pere Pescador es troba adscrit a la Comissaria de Roses i per qualsevol urgència es
poden dirigir al telèfon 088 durant les 24 hores al dia.
ADQUISICIÓ D’UN VEHICLE 4 per 4:
A causa de la inadequació de l’anterior vehicle, l’any 1997, la Casa Consistorial adquirí
un vehicle tot terreny destinat a la Brigada de Serveis Municipals. A més, amb aquesta
compra es contribueix eficaçment a les funcions de vigilància dutes a terme per
aquesta Brigada.

AMPLIACIÓ I MILLORA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL:
L’Any 1998 l’Ajuntament procedí a l’ampliació del nombre de nínxols al Cementiri
Municipal , atesa l’existència d’una veritable mancança de nínxols. S’augmentà el seu
número en noranta-sis i les obres tingueren un cost aproximat de 18.030,36 Euros
(3.000.000 Ptes).

14

NOU EQUIPAMENT INFORMÀTIC:
Per tal d’oferir un servei de qualitat l’any 1998 la Casa de la Vila comprà nou
equipament informàtic per als seus serveis administratius i tècnics, tenint en compte
que les prestacions dels equips existents eren insuficients per al tractament informàtic
dels diversos serveis municipals.
NOVA REGULACIÓ DEL TRÀNSIT:
L’Any 2001 entrà en vigor la nova regulació del trànsit rodat de vehicles al nostre
municipi, tot coincidint amb l’obertura de la baixada del pont. Mitjançant la nova
ordenació, s’ha aconseguit una major descongestió circulatòria dins el casc urbà.

NOVA UBICACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL:
Amb motiu de la posta en marxa de la nova regulació del trànsit a l’interior del casc
urbà, l’Ajuntament acordà un canvi d’ubicació del mercat municipal. Aquest es traslladà
a l’aparcament d’El Molí.
La nova localització ha representat una substancial millora tant pels mateixos
comerciants com pels seus visitants.

SANITAT I SERVEIS SOCIALS:

NOVES DEPENDENCIES DELS SERVEIS SOCIALS:
Les oficines corresponents als Serveis Socials del municipi foren traslladades a la
planta baixa de l’edifici situat al Carrer Sant Sebastià núm. 23. Aquesta nova ubicació
representà una sensible millora de les condicions d’aquest servei.
L’Any 1998 es signà un conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per la
regulació de la prestació del servei d’assistència primària de serveis socials al nostre
municipi.
CONVENI AMB
D’IMMIGRANTS:

EL

CONSELL

COMARCAL

PER

A

LA

INTEGRACIÓ

L’Any 2001 l’Ajuntament, conjuntament amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà,
dins de les seves accions en l’àmbit del benestar social, considerà necessari establir
una col·laboració per tal d’impulsar i promoure un seguit d’activitats adreçades a la
integració dels immigrants. Aquestes consisteixen en la formació bàsica per a homes i
dones, en classes de suport escolar i en activitats de lleure per als infants.
CONSULTORI LOCAL MUNICIPAL I ÀREA BÀSICA DE SALUT A L’ESCALA:
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L’Any 2000 el Consistori, a més de dotar el Consultori de l’equipament necessari,
implementà reforços al servei d’atenció primària de salut. A més, actualment, tots els
santperencs poden beneficiar-se de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de L’Escala gràcies
a la fusió dels partits mèdics inclosos en aquest àmbit territorial, impulsada pel
Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.

NOU SERVEI DE PEDIATRIA:
El Dispensari Mèdic ofereix, des de fa algun temps, un nou servei de pediatria
mitjançant la col·laboració d’experts mèdics de l’Hospital de Figueres. Amb la
integració d’aquest nou servei, l’Ajuntament l’ha dotat amb nou equipament mèdic i
amb una xarxa de comunicació a través d’Internet que permet un nexe més òptim
entre l’Hospital de Figueres i el mateix Dispensari.

CULTURA:

FESTES MAJORS: DE SANT PERE I SANT SEBASTIÀ:
Com és tradició la vila ha festejat, any rera any, la Festa Major de Sant Pere i la de
Sant Sebastià. Hi han actuat nombrosos i diversos grups destinats a un públic el més
extens possible. Orquestres com La Principal de la Bisbal, Escala Royal, Montgrin’s, o
grups com La Salseta del Poble Sec i Tàndem, juntament amb cobles, espectacles
d’animació infantil, cercaviles i trobades de gegants han amenitzat les nostres festes.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CLÀSSICA:
Com és habitual, cada any s’ha celebrat el Festival Internacional de Música Clàssica al
nostre municipi. Enguany, s’organitzarà la seva quinzena edició i es preveuen, a l’igual
que a les anteriors convocatòries, una gran concurrència de públic i uns resultats
artístics que complaguin a tots els assistents.

VETLLADES ESTIUENQUES:
Paral·lelament al Festival de Música Clàssica, s’han portat a terme les Vetllades
Estiuenques, una iniciativa conjunta de l’Ajuntament i els Restaurants de la Plaça
Major, les quals han volgut ésser un altre incentiu turístic per als visitants del nostre
municipi.
DIADA DE L’ONZE DE SETEMBRE
Com és tradicional, la Casa Consistorial ha anat festejant la Diada de l’Onze de
Setembre en homenatge a la vellesa. L’equip de govern municipal ha tingut una
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especial cura en que aquesta commemoració tingués cada any el màxim ressó entre
els nostres avis i àvies per tal que poguessin gaudir d’un bon àpat i d’una atractiva
actuació musical.
ACTIVITATS AL CASAL
Des del dia de la seva obertura, al Casal s’hi han fet diferents activitats com
projeccions de pel·lícules, representacions teatrals, o l’Hora del Conte per als infants,
entre d’altres, les quals coincideixen paral·lelament amb xerrades i exposicions de
temàtiques diverses.
Fins aleshores s’han realitzat diversos cursos i tallers destinats a públics de totes les
edats com: classes de ioga, curs d’internet, taller de memòria o classes de patchwork.

CREACIÓ D’UN TELECENTRE A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
El nostre Ajuntament ha signat un conveni amb la Secretaria de Telecomunicacions i
Societat de la Informació del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació de la Generalitat de Catalunya per tal de crear un telecentre al nostre
municipi, el qual estarà integrat a la Xarxa de Telecentres de Catalunya, amb les
funcions principals d’actuar de punt públic d’accés a Internet, com a dinamitzador de la
introducció dels ciutadans a la utilització de noves tecnologies i la Societat de la
Informació, i com a punt d’accés acreditat dels ciutadans a l’Administració Oberta de
Catalunya. Aquest telecentre s’ubicarà a la Biblioteca municipal.
ACTUACIÓ DE L’ORQUESTRA MARAVELLA
El proper diumenge 6 d’abril, el Centre Cívic acollirà un concert i un Ball de vetlla amb
l’Orquestra Maravella en un acte organitzat pel nostre Ajuntament en benefici de la
Junta local de l’Associació Espanyola contra el càncer. El concert tindrà inici a dos
quarts de set de la tarda i, un cop acabat, s’iniciarà la sessió de ball.

VISITA DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SR. JORDI
PUJOL I SOLEY

El dissabte 26 de juliol de 1997, el Molt Honorable President de la Generalitat de
Catalunya, Sr. Jordi Pujol i Soley, visità la nostra població, després d’acceptar la
invitació feta pel Consistori municipal.
Acompanyat per l’Alcalde, el President inicià la seva visita tot acostant-se a un dels
punts més freqüentats de la platja; després va recórrer amb barca l’itinerari fluvial;
continuà el trajecte visitant el Centre Cívic Polivalent, i una vegada a la Casa
Consistorial, fou rebut per la totalitat de l’equip de govern que li exposà els principals
projectes de futur per al municipi.
En el transcurs d’aquest mateix any, el nostre municipi, rebé també la visita de
diversos consellers de la Generalitat de Catalunya: Els Honorables Sr. Xavier Trias i

17

Vidal de Llobatera, antic conseller de la Presidència, el conseller Sr. Pere Macías i
Arau ,antic conseller de Política Territorial i Obres Públiques, el Sr. Joan Ignasi
Puigdollers i Noblom, en qualitat de Conseller de Medi Ambient, i el Sr. Antoni Subirà i
Claus, aleshores conseller d’Indústria i Comerç.

LA BASSA:

El juny de 1999 començà, als termes municipals de Torroella de Fluvià i Ventalló,
l’extracció d’àrids en el paratge de les Riberes, per a la posterior creació d’una àrea de
natura. Els ajuntaments de l’Armentera, Sant Pere Pescador i Vilamacolum
s’assabentaren que es tractava de l’extracció de més d’un milió i mig de metres cúbics
d’àrids, en una àrea de 30 hectàrees. Al comprovar que es tractava d’una acció
desmesurada tenint en compte la fragilitat i vulnerabilitat del terreny, els ajuntaments
abans esmentats es posaren en contacte amb l’Agència Catalana de l’Aigua i amb el
Departament de Medi Ambient a Girona per informar-se del Projecte.
Finalment, al cap de dos anys, el Consell d’Administració de l’Agència Catalana de
l’Aigua establí un règim d’extracció d’àrids als aqüífers del delta dels rius Fluvià i
Muga. Aquest acord fou de cabdal importància per als municipis de la zona del Baix
Fluvià, atès al risc que representava la posada en marxa del Projecte, tant pel que fa a
la possible salinització dels pous agrícoles com a la probable disminució dels cabdals
d’aigua per al rec dels conreus.

Edita: Ajuntament Sant Pere Pescador
Amb la col·laboració de la Diputació de Girona
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