Ajuntament
de Sant Pere Pescador

Fotògraf: Jodi Cassú

lagola
Modifiquem el planejament per
oferir més serveis
Nou nom de la biblioteca municipal
Campionat d’Espanya de Kiteboard
Primer llibre de fotografies antigues
del poble
Programa festes d’estiu

Butlletí informatiu de Sant Pere Pescador

•

núm. 30

•

2a etapa

•

juny 2008

Benvolguts/udes:
La festa major d'estiu ja treu el cap i tornem a tenir davant nostre el repte de
fer-vos arribar un nou número del butlletí informatiu municipal.
A diferència del que us vàrem presentar el passat mes de gener, aquesta nova
edició intentarà tenir un contingut menys dens i, en canvi, més notícies breus.
Ens ha semblat que la millor manera d'apropar-vos a les interioritats de la vida
municipal és que pogueu gaudir de petits fragments de les diverses regidories
que formen aquest consistori.
Així, volem convertir aquest espai en un recull que us serveixi per repassar
alguns del projectes i actuacions que hem intentat tirar endavant en els darrers
mesos. Una ullada ràpida amb articles curts i una aposta ferma per les imatges
com a eina per visualitzar i transmetre-us la feina feta.
El que us proposem és que seguiu l'actualitat del poble a petites queixalades,
d'una manera amena i entretinguda però alhora àgil i informativa, que no us
distregui però que a poc a poc es consolidi com el mitjà de divulgació de la
política municipal.
Jordi Martí i Deulofeu
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Pàgina a pàgina, mentre pareu una atenció entre curiosa i desenfada a petits
retalls del municipi, uns i altres ens anirem preparant poc a poc per celebrar
Sant Pere amb el mateix esperit cívic de sempre, orgullosos d'obrir les portes
del poble de bat a bat i de donar una acollidora benvinguda als qui ens acompanyen, tot demostrant-los que aquí, a casa, la gent sempre es volca per fer
que les coses rutllin. Estic convençut que aquest estiu no en serà una excepció.
Aprofito per desitjar-vos una magnífica festa major i us dono les gràcies anticipadament a totes i tots perquè quan participeu de la nostra festa, malgrat
cadascú ho fa a la seva manera, contribuïu mica en mica a fer poble, a fer un
poble millor. Enhorabona.
Moltes felicitats i assaboriu Sant Pere...a petites queixalades, és clar!.

Atentament,

Jordi Martí i Deulofeu
Alcalde
Sant Pere Pescador, juny de 2008

Modifiquem el
planejament per
oferir més serveis
Aprofitant la publicació d'aquest número del butlletí
informatiu municipal, penso que és un bon moment
per donar a conèixer els treballs realitzats per l'Ajuntament per donar compliment al full de ruta que
ens vàrem marcar al començament de la legislatura
en relació amb el que hem anomenat serveis bàsics
d'atenció a les persones. Amb una atenció preferent
en els camps de l'educació i la salut.
En aquest sentit, la modificació puntual del PGOU
aprovada per unanimitat en la sessió ordinària del
Ple del passat 30 d'abril preveu un canvi de localització entre sistemes per a equipaments i sistemes
de zones verdes per solucionar la mancança de
sòl municipal disponible per a equipaments. Així,
486 m2 de sòl per a equipaments ubicats al sector
La Capella s'intercanviaran per 486 m2 de sòl per
a zona verda del sector Nord-Oest (dels 4.326 m2
totals de zona verda existents en aquesta parcel·la).
A tall de resum, per tal que en un futur es pugui
planificar la ubicació de la llar d'infants i el dispensari
mèdic al costat del centre cívic, ens feia falta afegir
als 3.945 m2 ja existents de sòl per a equipaments,
els 486 m2 situats davant de la capella de Sant
Sebastià.

Això no obstant, la modificació provisional del
planejament no significa que els equipaments
esmentats es construeixin immediatament. Com
a consistori tenim el deure de treballar en la planificació dels espais destinats a equipaments i
instal·lacions municipals i aquesta opció és la que
s'ha considerat més adequada atenent a les
circumstàncies actuals de manca de disponibilitat
de sòl municipal per a equipaments i a la voluntat
de concentrar els serveis.
En aquest sentit, només quan les subvencions per
tirar endavant aquests projectes estiguin plenament
garantides i l'Ajuntament es pugui fer càrrec pressupostàriament de la part de la despesa no subvencionada, començarem a parlar dels projectes d'obres
respectius. Amb aquesta modificació l'única cosa
que fem és preveure una reserva de sòl per a equipaments que ens permeti treballar planificant la futura
ubicació de la llar d'infants i el dispensari mèdic.
Dit d'una manera més planera, modifiquem el
planejament urbanístic per oferir en un futur més
serveis d'atenció a les persones. Com a Ajuntament
continuem invertint els nostres esforços en assolir
uns millors serveis d'educació i salut.
Esperem que aquests projectes esdevinguin una
realitat.

El consistori dóna el nom de Marta Fàbrega i Romans
a la biblioteca municipal de Sant Pere Pescador
Dins els actes de la Diada de Sant Jordi l'Ajuntament de Sant Pere Pescador va donar el nom de
Marta Fàbrega i Romans a la Biblioteca Municipal.
Marta Fàbrega fou regidora municipal durant el
període 1991-1995 a la llista d'Esquerra Republicana de Catalunya. L'any 2003 resultà elegida
novament, aquesta vegada en qualitat d'independent
dins la llista de Convergència i Unió on assumí les
competències d'ensenyament, cultura i joventut,
tot fent realitat moltes iniciatives i projectes que
repercutiren molt positivament en la vida cultural,
educativa i associativa del municipi.
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.
L'acte es va dur a terme a la Biblioteca Municipal
amb l'acompanyament musical de Cristina Bota
i Óscar Tanús El Gato.

Com a cloenda dels actes de la diada, al Casal
Cultural es va representarà la funció Música i
Poemes a càrrec dels alumnes del CEIP Llagut de
Sant Pere Pescador.
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En el plenari municipal del 28 d'agost de 2007 es
van aprovar per unanimitat les denominacions dels
diferents sectors en què s'ha dividit la platja. Els
seus gairebé set quilòmetres, des de la desembocadura del riu Fluvià fins la del Riuet, formen actualment una sola entitat. Per tal de dur a terme les
activitats i serveis que l'ajuntament vol aplicar
en aquesta zona ha calgut prèviament la seva
sectorització.

Drets jurisdiccionals a Sant
Pere Pescador al segle xiv
Des que tenim constància escrita de l'existència
de Sant Pere Pescador, fins a l'abolició del règim
senyorial a la primera meitat del segle XIX, el nostre
poble formà part del Comtat d'Empúries, que era
un dels molts comtats independents sorgits en
l'actual territori català, després de la conquesta
franca. També fou l'últim d'aquests territoris a
integrar-se a la Catalunya unificada.
Dins del comtat d'Empúries hi havia poblacions
sobre les quals el comte tenia jurisdicció directa
i total i altres en què, tot i respectant l'autoritat
superior dels comtes, hi havia uns barons que
posseïen la senyoria inferior.
Sant Pere fou des del segle X fins al primer quart
del segle XIV un lloc que depenia de l'autoritat
exclusiva del comte d'Empúries. Els interessos del
nobles emporitans al nostre poble estaven representats per un batlle. El càrrec de batlle comportava
governar en nom del comte, procurar que s'apliquessin les lleis locals i les del comtat i recaptar
els impostos que corresponien a la hisenda comtal.

4

El primer batlle santperenc que coneixem fou
Ramon de Banch. Fou nomenat el dia 22 d'agost
de 1290 pel comte Ponç Hug d'Empúries. El càrrec
era vitalici i hereditari i el titular tenia unes certes
prerrogatives i un salari. L'any 1326 la batllia encara
estava en mans de la mateixa família. El 12 d'agost
d'aquell any el comte d'Empúries, l'infant Pere, fill
del rei Jaume II de Catalunya-Aragó, ratificà Bernat
de Banch en el seu càrrec de batlle de Sant Pere
Pescador i els seus descendents amb les mateixes
condicions amb què ho havia fet el seu predecessor1.
Entre les prerrogatives dels comtes hi havia el dret
d'establir escrivanies públiques. El mateix infant
Pere en concedí una a la nostra vila. El document
de concessió porta la data de 23 de març de 1330
i l'adjudica a Pere Mateu, escrivent de la vila de
Castelló d'Empúries2.
Els Caramany
A partir de l'any 1310 s'instal·len a Sant Pere el
noble Ponç de Caramany i la seva esposa, Elionor
de Requesens. Els dos cònjuges provenien de
famílies considerablement poderoses dins la petita
noblesa de les nostres comarques3. En un principi
aquesta família no sembla que tingués interessos
i propietats excessivament importants a la població
però vers la meitat d'aquesta centúria ja els trobem
com a barons de Sant Pere, sotmesos a l'autoritat
superior dels comtes d'Empúries.
De moment no podem determinar de quina manera
els Caramany esdevingueren els nous senyors
locals. Segurament devien tenir molt a veure les

Arxiu Municipal de Castelló d'Empúries. Fons comtat Empúries. Document núm. 4464.
Confirmació atorgada pel comte Pere I a Bernat Banch per la donació de la batllia de Sant Pere
Pescador que li va concedir Ponç Hug IV, comte d'Empúries. Any 22 d'agost de 1290

dificultats econòmiques que patí la hisenda comtal
cap a mitjan segle XIV, que va obligar als comtes
d'Empúries a vendre's una part del seu patrimoni
per fer front als nombrosos deutes. És molt probable que la jurisdicció sobre Sant Pere i totes o
moltes de les rendes que aquells tenien sobre la
nostra vila fossin adquirides pels Caramany.
El cert és que l'any 1353 ja trobem Francesc de
Caramany exercint com a senyor de Sant Pere.
En aquesta data és féu una recaptació d'un tribut
general al comtat d'Empúries, pel qual cada persona adulta pagava una quantitat fixa de diners.
Aquesta quantitat variava segons les poblacions.
En el cas de Sant Pere era de 16 diners. Del total
de la recaptació, dos terços corresponien al comte
i el terç restant a Francesc de Caramany4.
La recaptació presentà un seguit d'irregularitats.
Guillem Vermell, el recaptador local del comte,
declarà que hi havia a la població 141 persones
i presentà una liquidació corresponent a aquest
nombre de veïns un cop deduïda la part que corresponia als Caramany. El cert és què els responsables
de la hisenda comtal s'adonaren que hi havia hagut
frau i al cap de pocs dies es va fer una nova recaptació. El cobrador local havia estat substituït per
Berenguer Monera, capellà, el qual declarà que
a la vila hi havia 165 persones i liquidà als representants del comtat per aquest nombre d'habitants5.
En aquesta ocasió, els Caramany no reberen el
terç que els hauria pertocat la qual cosa fa sospitar
que estaven implicats en el frau.
Les relacions entre aquesta família i els comtes
no milloraren en els anys successius. L'any 1391
les dues parts pledejaren sobre la percepció dels
drets de pesca al nostre terme. Sis anys més tard
mantingueren un plet sobre dret i jurisdicció al
municipi. En aquesta ocasió sabem que la sentència
fou favorable als Caramany6.
Antoni Egea i Codina
Historiador
1 ADM. Còpia digitalitzada AMCE. Doc. Núm. 6366
2 Id., Id.
3 ROIG SIMON, M. Sant Pere Pescador. Quaderns de la Revista de Girona, núm. 99, Diputació de
Girona/Caixa de Girona, Girona, 2002, pàg. 14.
4 Arxiu Històric de Girona, Secció Notarial, Protocols de Castelló d'Empúries, vol. 435, pàg. 74v
5 Id., Id., Id., Id., pàg. 75v
6 ROIG SIMON, M., Id., pàg. 16

Els nous noms han seguit, en certa manera, la
toponímia que utilitzaven els pescadors quan
anaven a mar i des de l'aigua havia de situar-se.
Els punts que els ajudaven a orientar-se eren els
masos i els cortals que s'alçaven prop de la costa.
Així doncs i seguint aquest plantejament, de nord
a sud i coincidint amb la desembocadura del riu
Fluvià, trobem la platja de la gola, que juntament
amb la platja del riuet, a l'extrem més meridional
del terme municipal, són les que compten amb
una extensió més reduïda.
Després de la gola, s'estén la platja de can
Martinet, que pren el nom del mas situat en aquest
punt, i s'acaba a la carretera de les Botigues, és
a dir al càmping la Gaviota. A partir d'aquesta
zona, on antigament hi havia el mas de can Nera,
i fins la urbanització l'Àmfora, la platja s'anomena
platja de can Nera. Des del límit nord de la
urbanització Àmfora (mas Sopes) fins el límit nord
del càmping Aquarius porta per nom platja de Can
Sopa, tot prenent el nom del mas que encara es
conserva a la urbanització. A continuació de la
platja de Can Sopa i fins el camí del Cortal de
la vila s'anomena platja de cal Cristià, en al·lusió
al mas del mateix nom que avui es troba enderrocat
i només es conserva un pou. Aleshores i des del
camí del Cortal de la vila fins el límit nord del
càmping Les Dunes és la platja del Cortal de la
Vila. A continuació i fins el límit sud del càmping
La Ballena Alegre s'anomena platja del cortal
de la Devesa referint-se a l'antic cortal de la
Devesa que fins l'any 1968 estigué situat en aquest
indret del terme municipal.

Les diferents
denominacions de la platja
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3ª Edició
International Trophy
Europe Class Club
Vela Fluvià Gola

Nous serveis
i ampliació d'horaris
a l'oficina de turisme
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Des del consistori es vol potenciar i dinamitzar el
turisme familiar i de natura amb l'oferta de nous
serveis destinats a aquest segment de mercat.
Enguany s'han millorat els serveis d'informació
municipal i d'assistència al visitant tot ampliant els
horaris d'obertura de l'oficina de turisme, que es
va obrir durant les vacances de Setmana Santa,
del 15 al 24 de març, època en la que el municipi
rep un gran nombre de visitants majoritàriament
procedents de la mateixa comunitat autònoma.
Alhora, el consistori juntament amb el Patronat de
Turisme Girona-Costa Brava, ha editat un nou
fulletó turístic de promoció municipal que potencia

els principals atractius turístics i informa de les
activitats, serveis i allotjaments que té el municipi.
Des de l'oficina de turisme s'està oferint un servei
de lloguer de bicicletes a càrrec de l'empresa
Easybikes, una prestació que fins ara no existia.
Hi han aproximadament 10 bicicletes en règim de
lloguer i el seu nombre augmentarà segons la
demanda. Aquest nou servei serà gestionat per la
mateixa oficina, on el visitant podrà informar-se
d'itineraris naturals i rutes. D'aquesta manera els
visitants tindran l'oportunitat de descobrir tots els
encants naturals i paisatgístics que ofereix el
municipi.

Campionat d'Espanya de
Kiteboard a Sant Pere Pescador

El 14 i 15 de juny ha tingut lloc la 3ª Edició International Trophy Europe Class Club Vela Fluvià Gola.
Del 25 al 29 de juny, a la gola riu Fluvià hi haurà
una concentració d'esportistes de vela amb la
participació de diferents clubs de municipis catalans.
Cal destacar que el santperenc Miquel Sarquella
del CV Fluvià la Gola de Sant Pere Pescador ha

quedat segon de la classe Optimist C a la Setmana
Catalana de Vela el passat mes de maig al Balís.
Així mateix Marina Sarquella component de la
selecció espanyola, anirà al Campionat Europeu
de Vela el proper mes d'agost al Lago di ComoItàlia.
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Campions de futbol aleví
Des de La Gola volem fer una especial menció al
campions de futbol aleví que enguany han estat
campions en la seva categoria. Moltes felicitats!
També volem agrair tota la tasca que s'està duent
a terme des del futbol base. I al primer equip de
futbol també volem felicitar-los per la bona temporada que han fet i molts d'ànims per l'any vinent,
endavant!

Carnaval 08

Del 5 al 8 de juny la Platja de Can Martinet ha
acollit l'única prova del Campionat d'Espanya de
Kiteboard d'enguany. Ha comptat amb la presència
de primeres figures en aquest esport. Del 10 al 15
de juny s'ha realitzat la desena edició del Campionat

del Món de Windsurf davant el Càmping la Ballena
Alegre, amb rècord total de participants, i per
primera vegada amb presència femenina. A més,
s'ha celebrat la ja tradicional Surf Alegre i la 5ª
Concentració de Furgonetes Volkswagen.

Una de les carrosses de la rua - febrer de 2008

Arrossada popular al Parc del Riu organitzada pels
Pencaires del Carnaval - febrer de 2008

el personatge: Primitiva Nierga i Mont
Després la posàvem en saquets i, al mateix dia,
venia a buscar-la el "Xato", amb la seva tartana,
per portar-la a Sant Miquel de Fluvià. D'allà sortia
en tren cap a Barcelona. Després de la tria, l'endemà, tornàvem al mar la tallarina més petita.

Aquesta vegada hem convidat l'àvia més gran de Sant Pere, Primitiva Nierga i Mont, de noranta-sis anys,
vídua, amb dues filles, un nét i una néta, dos besnéts i una besnéta, i una rebesnéta.
Durant la nostra conversa, s'ha tornat a emocionar al recordar, amb una memòria molt viva i clara, alguns
dels passatges de la seva vida, estretament lligada al nostre poble i a la seva evolució.
Quin any vàreu néixer?
Els meus pares sempre em deien que jo havia
nascut l'any en què el Titànic se'n va anar "a sota
l'aigua". Sempre més ho he recordat. Era l'any
1912.
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Com era l'escola de Sant Pere durant aquells
primers anys de la vostra vida?
Aleshores, l'escola es trobava a l'edifici on ara hi
ha l'Ajuntament. A baix hi havia les classes dels
nois i a dalt la de les noies. Les dues plantes es
comunicaven per una escala situada al que ara és
l'edifici veí. Recordo les tres professores que teníem:
La senyora Carmen, la mestra principal; la seva
germana, la senyora Rosita; i la mare de totes
dues, la senyora Maria. Aquesta darrera era la que
tenia cura dels alumnes més petits.
Hi vàreu anar molts anys a l'escola?
Vaig tenir la desgràcia de perdre la meva mare de
molt jove. Jo tenia quinze anys. Érem quatre germans i, juntament amb la més gran, Maria, vàrem
haver d'ajudar a tirar la família endavant. De fet,
a l'edat de dotze anys, ja vaig entrat a servir a
casa dels senyors Vidal per fer companyia a la
senyora Dolores, la mare del doctor Vidal, que
estava malalta. Cada vespre, resàvem el rosari
totes dues i, al morir la meva mare, hi afegírem un
"parenostre" i un "avemaria" per a ella. Durant un
temps, va ser una mica com la mare que em faltava.
Després de la mort de la Sra. Dolores, vaig anar
a servir a la casa que la família Vidal tenia a Figueres.
De què vivia la gent majoritàriament durant
aquells temps?
De maldecaps!. Hi havia molts pescadors. El que
tenia poca terra vivia més de la pesca que dels

minsos guanys que podia obtenir amb el conreu
dels camps. Els que vivien només de l'agricultura
eren, principalment, els que tenien grans extensions
de terra heretada dels avis. La resta, havia de fer
molts equilibris per viure sense haver de quedar
a deure. La nostra família sempre va pagar sense
haver d'anar "a fiar", però això no ho podia fer tothom. En aquell temps la gent no tenia diners, però
uns amb els altres s'ajudaven, molt més que ara.
Què més recordeu d'aquells anys?
Recordo que, molt abans, quan jo tenia dos anys,
vaig anar amb els meus pares i la meva germana
a l'Argentina. En aquella època, ho varen fer moltes
famílies perquè era l'única sortida que tenien per
guanyar-se una mica més bé la vida. Ens vàrem
establir a la província d'Entre Ríos, al Paranà. Allà
hi va néixer el tercer fill de la família, el meu primer
germà. El pare es guanyava la vida venent en un
mercat la mercaderia que havia comprat prèviament
als vaixells que arribaven al port i, a més, treballava
en una fàbrica de llumins de cera. El treball amb
la cera li va començar a tapar els pulmons i va
emmalaltir. Això va provocar que haguéssim de
tornar a Sant Pere abans del que haguéssim volgut.
Varen canviar molt les coses al casar-vos?
Em vaig casar a l'edat de dinou anys. Durant la
guerra, ja havia tingut les meves dues filles. El meu
marit es guanyava la vida al camp i també anant
a pescar, sobretot la "carculla". En aquell temps,
la pesca de la tallarina era una de les font d'ingressos
més importants per als santperencs. Molta gent
l'anava a pescar. No calia anar-hi amb barca, es
pescava a peu, vora la platja, amb els "ralls".
Després, a casa, asseguts en un tamboret, fèiem
la tria de la tallarina, segons el seu tamany.

Com fou la vida a Sant Pere durant la guerra?
Va haver-hi moltes dificultats, però, malgrat tot, a
la nostra família no ens va faltar mai el menjar. El
meu marit, després d'haver estat al front, es va
amagar en un "estable" de casa nostra durant els
darrers mesos de la guerra. Només ho sabíem el
meu sogre i jo. Les meves filles no en sabien res.
Cada vespre els feia resar per al seu pare. Un dia,
mentre resàvem, el meu marit les va voler veure
d'amagat a través d'una escletxa que hi havia a
la paret i a la meva filla gran, que tenia els ulls
oberts, li va semblar veure'l. Em va dir: "He vist el
pare!, he vist el pare!". Li vaig haver de fer veure
que no era veritat, que havien estat imaginacions
seves.
I, després de la guerra?
Es varen viure també anys difícils, però tot i així la
majoria no passà gana. Alguns sí, però no molts.
Heu de pensar que, aleshores, només es menjava
carn un parell de cops a l'any. Ens alimentàvem

a partir del que collíem o del bestiar que teníem:
pa, patates, llet, ous..., i del peix que es pescava.
Nosaltres teníem un petit forn al primer pis de casa
i ens fèiem el pa nosaltres mateixos. Hi havia gent
que també feia intercanvis. Per exemple, venia a
Sant Pere gent del poble de Pau i oferia oli a canvi
de patates.
Recordo que, per completar els ingressos familiars,
molts santperencs anaven a fer la verema a França
durant el mes de setembre. Jo i el meu marit també
hi havíem anat. Encara recordo que dormíem en
un paller molt gran, a sobre d'unes bales de palla
disposades com si fossin llits.
Quins records teniu dels anys posteriors?
El fet que més em va trasbalsar fou la mort del
meu marit, quan encara era molt jove. Morí a causa
d'un llamp, durant una tempesta d'estiu. S'havia
aixoplugat a "Can Lino", però li va impactar una
descàrrega elèctrica a través d'un endoll que hi
havia darrera on estava assegut. Després d'això,
em vaig haver d'espavilar tota sola, amb les dues
filles petites i amb el meu sogre ja gran. En vaig
tenir un bull.
De vegades penso "com has arribat a l'edat que tens
amb tot el que has passat?". Però la sort és poder
estar encara aquí per recordar-ho i explicar-ho.

Publicació del primer llibre
de fotografies antigues de
Sant Pere Pescador
Viena Edicions, editorial catalana reconeguda arreu
gràcies a la seva àmplia experiència en el món
editorial, ha publicat el llibre Imatges i Records:
Sant Pere Pescador. La realització d'aquest llibre
ha estat possible gràcies a la col·laboració i predisposició dels veïns del poble, sense l'ajut dels quals
aquesta edició no hagués estat possible. El text
introductori ha estat elaborat pel professor d'Història
Contemporània de la Universitat de Barcelona,
Pelai Pagès, on contextualitza les imatges tot
recollint la història i els esdeveniments més notables
de cada època.
El llibre recull 51 fotografies del segle XIX fins a
finals de l'any 1950, i combina imatges antigues
inèdites amb fotografies tan conegudes com les
realitzades pel reconegut fotògraf nascut a Barcelona i habitual de l'Empordà, Josep Esquirol.

El llibre sintetitza mitjançant imatges llocs i fets
emblemàtics del poble de Sant Pere, en base a
grups humans, oficis, patrimoni local, festes, processons, entitats culturals i esportives.
Per la diada de la gent gran l'ajuntament va regalar
un exemplar a cada família assistent al dinar de
germanor. Properament el llibre es podrà adquirir
a les llibreries.
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Divendres dia 27 de juny:
FESTA MAJOR
• 23.30 h. Al Parc del Riu:
NIT JOVE amb els grups: ANITA
MILTOFF i DEKRÈPITS, tot seguit
REBOOT DJ.
Dissabte dia 28 de juny:
FESTA MAJOR
• 18.00 h. Al Parc del Riu:
Taller de maquillatge infantil amb
lones per a fer fotos.

• 19.00 h. Al Parc del Riu:
Animació infantil amb l'espectacle
HISTORIETES MUSICALS.
• 23.30 h. Al Parc del Riu:
Ball amb els conjunts MOONLIGHT
i TRÀFIC.
Diumenge dia 29 de juny:
FESTA MAJOR: DIADA DE
SANT PERE
• 11.00 h. Plaça Catalunya:
Espectacle de pallassades amb:
BITXICLETA PALLASSOS.
• 12.00 h. Ofici Solemne a l'Església
Parroquial amb la participació de
la Cobla COSTA BRAVA i tot seguit
tres sardanes a la Plaça Major amb
la mateixa Cobla.

activitats juliol’08

Dimarts 8 de juliol
• 22:00 h. Plaça de l'Església
CINEMA AL CARRER

Dissabte 2 d'agost
• 22:00 h. Església Parroquial
LES SÍXTERS, Músiques del món a
capel.la

Dijous 17 de juliol
• 22:00 h. Plaça Major
ROSSINYOLETS, Sardanes
Dissabte 19 de juliol
• 22:00 h. Església Parroquial
XIX FESTIVAL DE MÚSICA
CORAL DE GOSPEL LA CASA GROGA

Dimarts 5 d'agost
• 22:00 h. Plaça de l'Església
CINEMA AL CARRER

Dijous 24 de juliol
• 22:00 h. Parc del Riu
DIRTY JOBS - Rock'n'Roll

Dijous 14 d'agost
• 22:00 h. Plaça Major
COBLA LA BISBAL JOVE, Sardanes

Dissabte 26 de juliol
• 22:00 h. Església Parroquial
XIX FESTIVAL DE MÚSICA
JOAQUIN ASIAIN, tenor
WOLFGANG WALTER, piano

Dissabte 16 d'agost
• 22:00 h. Església Parroquial
XIX FESTIVAL DE MÚSICA - ORQUESTRA
DE CAMBRA DE L'EMPORDÀ

Del 14 de juny al 13 de juliol
EXPOSICIÓ: PRIM FULLÀ
Horari: De dilluns a divendres de 10:30 a 13:30 h.
Dissabtes, diumenges i festius 17:00 a 20:00 h.
Lloc: Casal Cultural de Sant Pere Pescador - Sala
d'Exposicions
Del 21 de juliol al 3 d'agost
EXPOSICIÓ DE PINTURA DE Mª TERESA CENDRÓS
Horari: 10:30 a 13:30 h. de dilluns a divendres
Lloc: Casal Cultural de Sant Pere Pescador - Sala
d'Exposicions

El diumenge 1 de juny l'Ajuntament de Sant Pere Pescador
va commemorar la Diada de la Gent Gran amb una
assistència de més de 300 persones.
Els actes es celebraran al Centre Cívic Municipal amb
l'audició d'una sardana de germanor seguit del dinar de
germanor. Finalitzat l'àpat es van lliurar les medalles
commemoratives als recent jubilats i els rams florals al
santperenc i la santperenca més grans del poble, Marta
Vidal i Josep Cazorla.
La jornada va continuar amb un concert de música i ball
popular amenitzats per l'orquestra La Selvatana.

Curset de natació a Roses curs 2007-08

Dimarts 19 d'agost
• 22:00 h. Plaça de l'Església
CINEMA AL CARRER

Curs de vela
Durant tots els divendres del mes de maig els nens i nenes
del cicle superior -5è i 6è- de l'Escola Llagut van poder
participar gratuïtament al curs de vela que es va dur a
terme a l'Escola de Vela Fluvià-Gola. L'Ajuntament va
subvencionar la totalitat de la despesa del desplaçament
amb autocar.

Dissabte 9 d'agost
• 22:00 h. Església Parroquial
XIX FESTIVAL DE MÚSICA - L'ESPLENDOR
DEL BARROC, Concert de música
barroca
Dimarts 12 d'agost
• 22:00 h. Plaça de l'Església
TOT ÉS ESTUPENDO,
Assumpta mercader i Toni Hernández
Narracions per adults

Dijous 31 de juliol
• 22:00 h. Plaça Catalunya
LAS MIGAS
Flamenc clàssic amb arranjaments
propis, amb rigor, força i emoció.

La diada de la gent gran

Dijous 7 d'agost
• 22:00 h. Plaça Major
JOANA FERRER & GAVIN BUCKLEY,
Bossa nova en concert

Dimarts 22 de juliol
• 22:00 h. Plaça de l'Església
AMOR, AMOR, AMOR!, La Minúscula
Narracions per adults

Dimarts 29 de juliol
• 22:00 h. Plaça de l'Església
CINEMA AL CARRER

El diumenge 6 d'abril es va realitzar la quarta edició de la
Cavallada, un esdeveniment que posa en valor el món
eqüestre a les nostres contrades. L'Acte va ser organitzat
per l'associació Amics del Cavall de Sant Pere Pescador
i es realitza gràcies a l'ajut de les entitats locals Pencaires
del Carnestoltes i Futbol Base Sant Pere, conjuntament
amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Les activitats es van dur a terme al Parc del Riu i al Centre
Cívic.

activitats agost’08
1er Torneig de Vòlei Platja a platja
Diumenge (a determinar) mes d'agost
Lloc: Platja de Sant Pere

Dimarts 15 de juliol
• 22:00 h. Plaça de l'Església
CINEMA AL CARRER

4a. Edició de la cavallada
a Sant Pere Pescador

Del 25 al 29 de juny de 2008
Concentració Esportistes de Vela
amb la participació de clubs de
municipis catalans com l'Escala,
Palamós, Platja d'Aro, Sant Feliu
i Blanes.
Consell Català de l'Esport,
Federació Catalana de Vela i Club
de Vela Fluvià
Lloc: Gola Riu Fluvià

1er Torneig de Vòlei Platja a platja
Diumenge (a determinar) mes de juliol
Lloc: Platja de Sant Pere

Dijous 10 de juliol
• 22:00 h. Plaça Catalunya
HERBERT DE MIRANDA: ITAMARACÀ
Jazz fusió, bossa funk, musica d'arrel
africana i brasilera.
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• 19.00 h. - Al Parc del Riu:
Concert de Festa Major i
seguidament Ball de Vetlla amb
l'Orquestra COSTA BRAVA.

Durant els mesos de gener, febrer i març, els nens i nenes
de cicle mitjà de l'escola Llagut han participat en un Curset
de Natació a la Piscina Municipal de Roses.
L'Ajuntament ha subvencionat la totalitat de la despesa
del desplaçament amb autocar i l'AMPA ha subvencionat
la meitat de la quota de monitoratge.

X Trobada de corals

Trobada sardanista infantil

Dijous 21 d'agost
• 22:00 h. Club Nàutic
ELS PESCADORS DE L'ESCALA,
Havaneres i cançó de taverna
Del 4 al 24 d'agost
EXPOSICIÓ DE PINTURA DE LLORENÇ DANES
CALM
Horari: 10:30 a 13:30 h. de dilluns a divendres
Lloc: Casal Cultural de Sant Pere Pescador

L'Organització es reserva el dret d'alterar el programa
si alguna causa imprevista així ho exigís.

El 25 de maig es va celebrar a l’església parroquial la X
trobada de corals, organitzada per l’Associació Contra el
Càncer de les comarques gironines, en memòria de l’Ignasi
Rodriguez i la Pepi Soler.

El dia 13 d'abril va tenir lloc la 19 ena Trobada Sardanista
Infantil.
Van assistir-hi nou pobles amb un total de 240 nens.
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la contra
Benvolguts santperencs i santperenques,
Aprofitem aquest espai per dirigir-nos a tots vosaltres i manifestar-vos la nostra més ferma intenció
que les propostes electorals contingudes en el programa, exposades fa un any pel grup que represento, siguin escoltades per l'equip de Govern Municipal actual. Ara ens ha tocat estar a l'oposició
i des d'aquí farem la feina que ens correspon, no us càpiga cap mena de dubte.
Transcorregut un any des de les eleccions, podeu comprovar vosaltres mateixos, que si fa no fa,
estem allà mateix, i des de la nostra posició creiem que hi ha molta feina per fer. També aprofitem
aquestes ratlles per manifestar-vos la intenció del nostre grup de crear un fòrum d'opinió (des de
CiU) per tal de recollir les vostres inquietuds i treballar a mitjà i llarg termini per marcar les directrius
del poble que volem i que tots desitgem.
Demanem mes implicació de la gent pel que fa referència a la gestió municipal (aportació d'idees,
critiques "sempre en clau de construir", assistència als plens municipals, etc.). La nostra intenció
és crear un grup de persones que es vulguin implicar activament en la política municipal d'aquí
a tres anys. També restem oberts a les vostres inquietuds i el nostre grup us garanteix que la
vostra veu serà escoltada en el consistori.
Som crítics amb la gestió feta des de l'equip de Govern, però sempre des del respecte i amb la
voluntat d'aportar idees, nous projectes i iniciatives positives per al nostre municipi i els nostres
conciutadans.
Som conscients de les mancances econòmiques del nostre Ajuntament, però creiem que les
administracions (totes) tenen un deute històric amb el nostre municipi i ens han d'escoltar (I ENS
HEM DE FER SENTIR) en temes tan importats com poden ser, entre altres, el pont, la nova escola,
la llar d'infants, el CAP, la xarxa de sanejament, el parc fluvial, intervenir activament amb els futurs
usos del Fluvià Marina, etc.
Volem un Sant Pere més actiu, més innovador, més i més turístic i comercial, més ecològic, amb
més serveis....pensant amb totes les persones que hi viuen.
Bé, m'estendria més, però crec que el missatge que volia donar en aquestes línies queda clar,
per tant m'acomiado de tots vosaltres quedant a la vostra disposició per aqualsevol qüestió.
Estem treballant i seguirem treballant per al nostre poble.
Pere Girbent Serra
Regidor per CiU
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