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Benvolguts/udes:
A poc a poc deixem enrere l’estiu i també la temporada de recollida de fruita. Com
aquell qui no vol la cosa, ja ens torna a tocar explicar-vos més notícies del nostre
entorn municipal.
L’any 2008 va esgotant-se i comença a ser el moment de fer-ne una valoració
des de l’Ajuntament. Tal i com les previsions venien apuntant, la davallada en els
ingressos municipals com a conseqüència de la disminució de l’activitat en el
sector de la construcció i immobiliari ha estat molt important.
Afortunadament, des del consistori ja havíem fet una estimació molt a la baixa pel
que fa a la recaptació que prové de les llicències d’obres i les plusvàlues.

Jordi Martí i Deulofeu

Tot i amb això, l’any 2009 serà un any complicat des del punt de vista economicofinancer, i des de l’Ajuntament en som plenament conscients. Amb la voluntat
de no crear una pressió fiscal excessiva sobre les famílies, les ordenances fiscals
per aquest proper any seran austeres. Per aquest motiu, des del consistori estem
treballant en un conjunt de mesures destinades a la contenció de les despeses
corrents que s’aprovarà i us presentarem en breu, tot aprofitant l’avinentesa per
fer-vos saber que malauradament, entre d’altres, una d’aquestes actuacions és
disminuir la periodicitat del butlletí d’informació municipal, que a partir del següent
número tornarà a ser semestral.
Amb aquesta finalitat, la nostra intenció és minimitzar al màxim els efectes de la
situació pressupostària municipal sobre la qualitat d’alguns serveis bàsics que
com a veïns us mereixeu. Per això, malgrat haver de fer front a l’obra del pavelló
poliesportiu, tenim el compromís de tirar endavant altres projectes que seran finançats en la seva major part mitjançant subvencions.
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La suma d’ambdues coses, la contenció en els impostos i taxes municipals i la
implementació de projectes subvencionats en gairebé la seva totalitat, vol ser una
mesura que ens permeti seguir creixent com a municipi en un context econòmic
de recessió.
Tenim el convenciment que la bona gestió pressupostària, la contenció en la despesa corrent i les subvencions ens permetran esmorteir la davallada en els ingressos municipals i les obligacions compromeses.
Com a equip de govern estem fent un esforç enorme per acabar obres començades d’un gran abast -cas del pavelló- i acabar amb criteris de qualitat obres que
s’han quedat a mig camí -cas del camp d’esports- i tot això sense oblidar el dia
a dia del poble (en aquest punt m’agradaria fer una referència explícita al nostre
ferm i entossudit compromís per millorar la neteja de carrers i la recollida de les
escombraries, i la portada de serveis com ara l’aigua potable, el sanejament, el
gas i l’enllumenat públic a tots els racons del poble) i altres serveis que també
considerem imprescindibles i que seran una realitat en els propers anys, en especial la construcció d’una llar d’infants municipal.
Estic segur que ho aconseguirem, i humilment us demano la vostra comprensió
per tal de fer un esforç conjunt en aquest sentit.
Resto a la vostra disposició per a qualsevol cosa.
Atentament,

Jordi Martí Deulofeu
L’Alcalde

Termòmetre de la
hisenda local
En aquests moments de crisi/recessió/desacceleració/globalització o com n’hi vulguem dir, és difícil
ser objectiu en temes econòmics i no caure en la
gratuïtat o obvietat de les afirmacions.
Fent un cert recordatori, en l’edició del butlletí de
gener parlàvem de com vèiem la Hisenda local en
relació amb l’economia domèstica, i en particular,
del tancament de 2007 i el pressupost (en aquell
moment provisional) del 2008, de total responsabilitat i compromís del nou equip de govern municipal. A data d’avui, quan estem afrontant l’últim
quart de l’any, podem parlar de les tres quartes
parts transcorregudes i de com veiem el tancament d’enguany.
En l’apartat d’ingressos corrents dèiem al gener i
de manera textual que “hem plantejat un pressu·
post corrent de contenció, amb unes despeses
molt ajustades i una pressió fiscal en impostos di·
rectes (IBI) lleugerament per sobre (5%) de l’IPC
resultant de 2007 (4,2%), tenint en compte que el
fre del sector de la construcció no ens ajudarà en
l’apartat de plusvàlues i/o llicències d’obres i instal·
lacions”.
Volem fer esment a aquesta última part:
• En plusvàlues estem un 36% per sota de les previsions (és a dir 27.500 €).
• En llicències d’obres, estem un 80% per sota de
les previsions (és a dir 72.000 €).
• El que resulta en un dèficit per ambdues partides de gairebé 100.000 € (5% del total d’ingressos
corrents).
Si fem una extrapolació en aquest assumpte, preveiem una recaptació addicional en l’apartat d’impostos directes (cas de l’IBI o Vehicles), prenent
com a referència el pressupost original, que ens
permetria minvar en algun punt percentual el dèficit
esmentat.
De totes maneres i com que normalment és difícil
compensar aquesta disminució d’ingressos amb
altres partides, la solució clàssica a adoptar -que
ja hem adoptat al llarg de l’any perquè a la vegada
és la nostra responsabilitat com a gestors- ha estat
disminuir les despeses d’aquelles àrees que hem
considerat no crítiques per al desenvolupament del
poble.
En l’apartat concret de despeses corrents, hem
sofert un increment més important de l’esperat en
l’enllumenat públic i serveis elèctrics, degut al canvi
de tarifes cap a l’alça de la companyia subministradora juntament amb una política més liberalitzadora del govern central. A partir de l’1 de gener
de 2009 les tarifes estaran totalment liberalitzades,
amb la possibilitat d’escollir la companyia que faci
una millor proposta per aquest servei.
Contenció en el capítol de reparacions, manteni-

ment d’espais, equipaments públics i conservació
de camins i vies públiques, és una de les mesures adoptades per compensar en certa mesura la
falta d’ingressos esmentat, amb els seus efectes
pràctics i quotidians que de ben segur no escapen a ningú. Finalment, la solució consensuada
amb l’empresa que està executant les obres del
pavelló per l’endarreriment de les mateixes fins a la
primavera de 2009, ens dóna una mica de coll pel
que fa a l’amortització del préstec subscrit fa pocs
dies amb l’obtenció de dos anys de carència (cosa
que significa que s’han de pagar únicament els interessos del préstec i no el capital principal durant
aquest període).
Tot plegat ens portarà a finals d’any a concloure
amb un pressupost molt ajustat entre ingressos i
despeses, amb la confiança d’aconseguir un lleuger estalvi net com a coixí per atendre les despeses
financeres del proper any, encara que tot això sigui
a partir d’una certa retallada de les tasques o accions relacionades amb manteniment d’espais i
edificis públics, en aquest 2008. Recordem que
el romanent de tresoreria (guardiola!) del 2006
(730.000 €), es va destinar a finançar les obres actuals del pavelló d’esports; el que està representant quedar-nos pràcticament sense capacitat per
afrontar noves inversions i/o possibles desviacions
de despeses corrents. Les subvencions que no siguin del 70% o 80%, gairebé no les podem acceptar per la càrrega addicional que representa afrontar amb mitjans propis el 20% o 30% restant.
Com a reflexió final, els Ajuntaments petits (com
és el cas de Sant Pere) tenen, i de moment no
sembla que a curt termini pugui millorar, dificultats
molt importants per aconseguir recursos suficients
per donar solució als serveis bàsics que calen per
proveir als ciutadans. Projectes de llei en aquest
sentit volen intentar pal·liar aquestes mancances
en el finançament local, juntament amb el nou finançament que ens ha de portar el nou Estatut;
però sembla ser que els temps actuals no són els
millors per reeixir en les negociacions.
Si a això li afegim que en plena temporada d’estiu la població flotant se’ns multiplica per un factor
10, que hem de tenir cura d’una platja de més de
6 km., que les infraestructures viàries (carreteres,
carrers, pont...) han d’absorbir i fer fluït el trànsit, la
solució encara resulta més complexa.
De totes maneres per posar un punt d’optimisme
en temps de manca de confiança, només les fòrmules imaginatives, les estratègies clares, la confiança en nosaltres mateixos, la transparència cap
a l’administrat, el trucar i trucar a les portes de les
diferents administracions, el consens entre el teixit
social pel que fa a les prioritats a portar endavant,
etc., ens permetrà avançar, encara que sigui d’una
forma més pausada que la que voldríem tots plegats.
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Mercat nocturn
artesanal
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En l’edició de gener ja parlàvem dels contactes
que estàvem tenint des de mesos enrere, amb el
sector comerç en general i en particular amb els
subsectors:
• Comerç alimentari, especialitzat i polivalent (comestibles, fleques, carnisseries, etc.).
• Comerç no alimentari (equipament de la llar, de
persones, oci, etc.).
• Restauració (bars i restaurants).
• Serveis empresa (assessories, bancs, etc.) i serveis industrials (instal·ladors, pintors, etc.).
Fruit d’aquestes Taules de Comerç i de les conclusions finals que vàrem obtenir, així com de
l’assessorament professional que hem tingut en
tot moment des de la Confederació de Comerç
de Catalunya per part del Sr. Miguel Ángel Fraile,
es va considerar convenient entre tots plegats la
creació d’una Associació de Comerciants i de Serveis de Sant Pere Pescador, com a punt d’arrencada d’una nova singladura per aquest sector que
considerem d’importància cabdal per al nostre
poble.
Això ha de permetre que les problemàtiques del
sector siguin debatudes en el si d’un ens propi, on
hi hagi una representació equitativa dels subsectors esmentats en els òrgans de gestió, on es parli
un llenguatge similar i per tant, es puguin proposar
solucions consensuades; que tingui la possibilitat
de sol·licitar subvencions a les diferents administracions per ser més competitius i que, en definitiva, es converteixi en un interlocutor de referència
davant de les institucions com ara l’Ajuntament,
entre altres.
A dia d’avui i d’acord amb el compromís que vàrem assolir, esperem la seva formalització i constitució, per tal que aquesta nova entitat municipal
comenci a caminar amb totes les de la llei i amb el
desig dels millors èxits.
En un altre apartat de coses i fruit de l’empenta
d’una part dels membres d’aquesta futura Associació, es va plantejar, amb bon encert, la posada
en marxa d’un Mercat Nocturn Artesanal durant la
temporada d’estiu.
Cal dir que aquesta iniciativa ha tingut efectes positius en diferents sentits. En primer lloc, la recuperació de la zona de vianants carrer Major-plaça
Major, amb una afluència mitjana de visitants important, i l’oxigenació d’aquesta mateixa zona,
que en els últims anys havia perdut referències del
comerç tradicional.
Si afegim que per si sol el mercat és un atractiu turístic i comercial per al visitant del nostre poble, esdevé alhora una potenciació per als establiments
implicats i, en definitiva i potser més important, una
demostració que com a poble tenim la capacitat de
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tirar endavant projectes engrescadors diferents.
Els mèrits han estat del sector privat, l’Ajuntament
només hi ha col·laborat posant a disposició dels
comerciants la Sala Nova per guardar-hi les parades una vegada desmuntades, aplicant unes taxes
fiscals pel que fa a l’ocupació de via pública molt
simbòliques i, finalment, assumint la despesa de
consum elèctric i compartint la de la instal·lació
elèctrica.
Aquesta prova pilot ens ha de permetre millorar el
proper any, a partir de les conclusions mútues que
n’haurem d’extreure. Entre altres ens permetem
citar:
• La participació d’un nombre de comerciants autòctons major i més divers que pugui oferir productes i serveis artesanals.
• Una ampliació o extensió de l’àrea d’activitat a
d’altres carrers propers, per augmentar l’esmentada accessibilitat per als vianants, o bé, de manera
alternativa, fer un mercat itinerant.
• Assolir que un major nombre d’establiments se’n
vegin afavorits.
• Augmentar la participació dels veïns dels carrers
afectats.
• Buscar referents d’experiències similars per fer
propostes més innovadores.
La dinamització del comerç urbà és potser una de
les propostes més efectives que hi ha a dia d’avui
per reeixir en aquests sectors tan competitius. El
visitant, com a possible futur client, valora la diferenciació, el valor afegit que li podem aportar i,
en definitiva, l’assoliment personal de les seves
expectatives.
Només així podrem tirar endavant i no quedar fora
de joc com a sector productiu i com a poble.

A Sant Pere cada gota compta!
Atès al decret de sequera i a les mesures excepcionals i d’emergència de gestió dels recursos
hídrics com a mesura de prevenció per assegurar al màxim els usos de l’aigua per la població,
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador ha iniciat una
campanya de promoció d’estalvi d’aigua al municipi. Mitjançant aquest programa el consistori vol
conscienciar a la població de l’escassetat d’aigua
al nostre territori i afavorir-ne l’estalvi.
Una de les accions que es portarà a terme és
la distribució de kits airejadors reductors per
les aixetes (estalviadors d’aigua), que permetran
una disminució considerable del consum. Aquesta
campanya comprèn dues actuacions: la primera
fa referència a l’ús domèstic de l’aigua i la segona

als usos comercials i/o
industrials.
En aquest sentit, l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) ha facilitat 750 kits
difusors amb 2 estalviadors que durant la primera fase de la campanya
es repartiran a cada llar
santperenca aprofitant la
difusió d’aquest número del butlletí municipal La
Gola, juntament amb una guia d’ús i d’instal·lació.
Així mateix, l’empresa concessionària de l’abastament d’aigua potable Aquàlia participa en aquesta
campanya aportant 300 kits difusors més amb 3
estalviadors cadascun, els quals el consistori repartirà gratuïtament en una segona fase de la campanya entre els comerços, establiments i indústries
del municipi acompanyats d’una nota informativa.

Millores al web municipal i activació del
servei de tràmits en línia
L’Ajuntament de Sant Pere Pescador ha redissenyat el web municipal amb l’objectiu de millorar-ne
l’accessibilitat i d’oferir majors serveis i informació
més detallada al ciutadà.
S’ha creat la bústia d’incidències i suggeriments
on l’usuari pot adreçar-se al consistori per a qualsevol dubte o consulta. Amb la creació d’aquest
nou espai es vol fomentar la participació ciutadana
i crear un espai d’interlocució dinàmic entre l’administració i el ciutadà. Alhora, s’han introduït tres
noves seccions: l’apartat d’Ajudes i subvencions,
Mocions del Ple i l’Espai verd, amb, entre altres,
informació relacionada amb convocatòries i ajuts,
i amb polítiques de sostenibilitat i recollida selectiva.
Per facilitar els tràmits entre el consistori i el ciutadà, s’ha activat el servei de tràmits en línia e-TRAM,
un nou mòdul de gestió municipal de sol·licituds i
tràmits per internet. Entre d’altres operacions es
podran realitzar instàncies genèriques, demanar
cita amb els càrrecs electes o tècnics municipals,
volants d’empadronament, còpia de plànols topogràfics, urbanístics i parcel·laris, sol·licitar el certificat de qualificació urbanística, la domiciliació de
tributs, taxes i preus públics o sol·licitar l’ús d’equipaments municipals. Mitjançant aquesta eina el

ciutadà podrà realitzar algunes gestions amb l’administració local per via telemàtica i d’una manera
més àgil, sense haver de desplaçar-se a les oficines municipals.
L’adreça del web municipal és www.santpere.cat
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Trasllat de les dependències dels serveis
socials
L’Ajuntament de Sant Pere ha traslladat la seu dels
serveis socials al c. del Forn, 21. El local en planta
baixa situat al nucli de la vila ajudarà a millorar l’accés a aquest servei a la gent gran amb dificultats
de mobilitat, alhora que la nova ubicació disposa
de suficients places d’aparcament.
Les dependències d’aquest local són idònies per,
a més a més, impartir cursos, tallers i altres serveis
que des de l’Ajuntament es vulguin prestar.
A partir del divendres 18 de juliol l’equip dels serveis socials del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
realitza l’atenció al públic en aquest nou espai.
Equip Bàsic d’Atenció Social Primària (EBASP)
de Sant Pere Pescador
C. del Forn, 21
Atenció al públic tots els divendres de 9 a 14 h.
Telèfon: 972 52 02 07
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Millores al CEIP Llagut de Sant Pere
Pescador
L’Ajuntament de Sant Pere Pescador ha realitzat
una sèrie de millores a l’escola CEIP Llagut incloses
dins el programa d’actuacions en els equipaments
públics municipals que es realitza anualment.
En primer lloc, per pal·liar la manca d’aules, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha instal·lat un mòdul que a dia d’avui allotja
les classes de P-4 i P-5. El consistori, per la seva
part, ha condicionat l’espai destinat al pati amb
l’estesa d’una capa de sauló i la col·locació d’una
tanca metàl·lica perimetral per delimitar aquest espai i evitar el risc provocat per les obres del pavelló, alhora que s’hi ha instal·lat nou mobiliari urbà.
Així mateix, s’ha substituït una part de la paret de
tanca situada al costat nord perquè aquesta es
trobava enderrocada i en mal estat.
L’accés al mòdul es realitza a través de la pista poliesportiva situada al pati del CEIP Llagut, a la qual
s’hi ha col·locat una porta per tal de connectar els
dos espais.
Per altra banda, s’han realitzat obres de millora i
manteniment a l’escola que han consistit, entre
altres, en l’enretirada de 7 finestres de fusta i la
col·locació de 7 reixes metàl·liques exteriors de
protecció en 3 aules, pintar el passadís del cicle

inicial, la sala de professors i la cambra frigorífica
de la cuina i col·locar una porta d’alumini amb tancament antipànic al porxo.
En total, la despesa realitzada per l’Ajuntament
al CEIP Llagut l’estiu del 2008 ha estat de
28.048,79 €, als quals cal sumar-hi els 8.730,28 €
que ja hi vàrem destinar l’estiu del 2007. A poc a
poc, continuem invertint en educació.

Inauguració de l’exposició i edició del
llibre: l’Elenc Santperenc i el moviment
teatral a Sant Pere Pescador
El passat 11 de setembre a les 8 del vespre l’Ajuntament de Sant Pere Pescador va inaugurar al Casal Cultural una mostra monogràfica sobre la història del moviment teatral al municipi.
L’exposició va voler mostrar l’evolució històrica del
teatre a Sant Pere mitjançant un recorregut des
dels orígens fins a l’actualitat.
La mostra descrivia, mitjançant 10 plafons explicatius acompanyats d’una quarantena d’imatges, els
diferents períodes de l’activitat teatral del municipi.
A més, s’hi van exposar objectes relacionats amb
el món del teatre: vestits, robes i material gràfic de
les diferents representacions, com ara: fulletons,
reculls de premsa i utensilis utilitzats a les diferents
obres.
L’activitat teatral a Sant Pere es va iniciar els anys
vint. L’any 1936 i amb l’esclat de la Guerra Civil
espanyola, el grup es va dissoldre. Durant la postguerra es constituí l’Elenc d’Acció Catòlica i a finals

dels anys 60 es va
crear l’associació
l’Elenc Santperenc
que ha perdurat
fins a l’actualitat.
L’entitat, molt reconeguda arreu,
era la responsable d’organitzar
anualment la Mostra de Teatre Amateur de les comarques gironines (1983-1993). Fins i tot, l’any 1998
va ser seleccionat per la final del Visionat - concurs
de teatre amateur organitzat per la Diputació de
Girona i l’Agrupació Teatral de les comarques gironines- per l’obra Terra Baixa d’Àngel Guimerà-.
Dos anys més tard, l’Agrupació teatral de les comarques gironines els va concedir l’organització
de la fase final del concurs. L’obra més significativa
que ha representat l’Elenc ha estat, sens dubte, La
Comtessa de Molins.
Conjuntament amb la inauguració de l’exposició,
es va presentar el primer número d’una nova publicació local que ha estat batejada amb el nom
de Quaderns de Sant Pere. Aquest primer número
estarà dedicat íntegrament al teatre i porta per títol: L’Elenc Santperenc i el moviment teatral a Sant
Pere Pescador. Aquesta edició ha estat possible
gràcies a la col·laboració de l’associació l’Elenc
Santperenc que ha participat en la redacció i recull
de fotografies del llibre.
El treball, estructurat en set capítols acompanyats
d’il·lustracions, explica el procés que ha seguit
l’activitat teatral a Sant Pere, des dels seus inicis
a la dècada dels anys vint fins a les últimes representacions, l’any 2005. En la seva redacció hi han
participat diferents persones del municipi, totes
elles vinculades al món de teatre i especialment a
l’Elenc Santperenc. La presentació del monogràfic
està signada per en Josep Maria Cortada, actor i
director de la Funcional Teatre de Figueres i a la
vegada secretari de la corporació municipal.
L’acte va acabar amb la lectura de fragments
d’obres de teatre que s’havien representat al municipi. Aquest recital, que va anar acompanyat
de música en viu, va ser protagonitzat pels col·
laboradors del llibre.
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Exposició Prim Fullà
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El divendres
13 de juny a
les 8 del vespre s’inaugurà l’exposició
de
pintura
Prim Fullà a
la sala d’exposicions del
Casal Cultural
de Sant Pere Pescador. La comissària de l’exposició va ser Elena Font Rodà, llicenciada en Belles
Arts. La mostra va oferir al visitant un recull de 12
obres del pintor santperenc.
Prim Fullà (Sant Pere Pescador, 1932) es defineix
a si mateix com un “autodidacta individualista”; en
la seva trajectòria artística ha experimentat diverses disciplines, com el fresc i el gravat, col·laborant
com escenògraf amb alguns dels mestres del ballet, com Maurice Béjart. Després d’haver viscut
gairebé tota la seva vida en les grans capitals europees – Barcelona, Berlín, París, Brussel·les – ha
decidit establir la seva residència a Sant Pere.
L’obra de Prim Fullà ha estat exposada a ciutats
com Barcelona, Brussel·les, Munic, París o Tokio.

El seu treball és una
mostra del dibuix i la
litografia contemporània que fixa al paper la
vitalitat i el moviment
dels seus motius arribant, a través de
l’estilització i la superposició de plànols, a
crear una obra que
transmet alhora una
gran potència i molta
delicadesa.
Prim Fullà té a la casa-taller de Sant Pere
Pescador la seu de l’Associació Assoarts (Associació Art Empori). L’entitat ha treballat conjuntament amb la Reial Acadèmia de Belles Arts de
Sant Jordi de Barcelona, impartint estades a Sant
Pere en l’estudi del gravat.
L’exposició va ser organitzada per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador i va
restar oberta del 14 de juny al 13 de juliol a la sala
d’exposicions del Casal Cultural de Sant Pere Pescador.

Casal d’estiu 2008
Aquest estiu, com cada any, s’ha realitzat a l’escola Llagut el casal d’estiu adreçat a tots els nens
i nenes de 3 a 14 anys. Enguany l’organització i
gestió de l’activitat l’ha efectuat el Consell Esportiu
de l’Alt Empordà, organisme autònom del Consell
Comarcal. El mes de juliol ha comptat amb 76 inscripcions, cinc monitors i cinc premonitors, juntament amb la directora Marina Barceló Fàbrega.
El mes d’agost hi han participat 50 nens i nenes
amb 3 monitors, 3 premonitors i la directora. Final-

ment, el mes del setembre la participació ha estat
de 7 nens amb 2 monitors al seu servei.
El casal s’ha orientat a la realització d’activitats esportives com el bàsquet, el ping-pong, les bitlles
catalanes o el tennis. Alhora, s’han fet les ja tradicionals excursions a la platja, la porxada, el playback,
la fira del petit artesà i les colònies.
Aquest any les colònies han tingut una durada de
3 dies i s’han realitzat al Llac de l’Aventura de Ventalló. Com a tret diferenciador, enguany, els participants han gaudit de 3 dies d’activitats esportives
com ara el caiac, els circuits d’aventura, l’escalada... amb monitors especialitzats.
Per tal de conciliar la vida laboral de les famílies amb el casal d’estiu s’ha ampliat el
període de l’activitat, oferint aquest servei
durant les tardes del 4 al 10 de setembre
al Centre Cívic. Gràcies als ingressos obtinguts a les activitats del Playback i la Fira del
Petit Artesà s’han subvencionat en un 95 %
les despeses d’autobús de les colònies i de
la trobada de casals, així com també s’ha
reduït en un 33 % el cost total de la quota
de les colònies.

Un món de
cultures

Sant Pere Pescador té una població immigrada
d’un 38%, d’un 54% si ens referim a l’escola, sent
així un dels municipis catalans amb una taxa d’immigració més elevada, i tractant-se d’una població
de poc més de 2000 habitants fa que aquesta realitat sigui molt més visible. Aquest fenomen s’hauria de veure no com un problema sinó com una
realitat que és la que és. Llavors per què no fer
un esforç entre tots per conèixer-nos millor, ja que
hem de conviure en un mateix espai?
El món de cultures neix en certa manera en aquest
sentit, per apropar realitats dels uns i altres a uns
i altres; com una eina per a donar a conèixer els
costums de les persones nouvingudes i per a què
ells descobreixin els nostres; per a poder comprendre el perquè de les seves reaccions davant
una realitat que per a ells sovint també és total-

ment desconeguda i estranya. L’objectiu és fomentar la cohesió social i el diàleg intercultural a
través d’activitats culturals i lúdiques per a dinamitzar la participació ciutadana. A més, les dates
triades per a la realització d’aquest esdeveniment
no han estat a l’atzar sinó que es pretenia allargar
en certa manera la temporada d’estiu i poder oferir
així una activitat més de les que s’han vingut fent
durant tot l’estiu.
Per això volem donar les gràcies a les administracions que s’hi han implicat amb les subvencions que
ens han atorgat per a poder tirar endavant aquest
projecte, la Secretaria per a la Immigració a través
del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, i el departament d’Acció Social de la Diputació de Girona.
A part, hem comptat amb una aportació molt generosa per part del Càmping l’Àmfora, d’aquesta
manera la fira ha estat pràcticament subvencionada en un 100%. A més també hi han col·laborat
la Fundació Miquel, el Bon Preu, el CEIP Llagut, el
Futbol Club Sant Pere i els Amics de les Sardanes.
A tots ells moltíssimes gràcies per ajudar-nos a fer
realitat aquest projecte.

Nits d’Estiu i Festival de Música a Sant
Pere Pescador
Sant Pere Pescador va iniciar aquest estiu la segona edició de les Nits d’Estiu a Sant Pere Pescador amb un programa d’actuacions molt variat
per dinamitzar l’oferta lúdica i cultural del municipi.
L’oferta incloïa músiques i concerts a l’aire lliure,
arts escèniques, cinema a la fresca i el tradicional
Festival de Música a l’església parroquial.
Entre d’altres, l’agenda del mes de juliol va reunir
música d’arrel africana i brasilera amb el grup de
Herbert de Miranda, el flamenc fusió de Las Migas, rock & roll amb la formació Dirty Jobs, sardanes amb la participació dels Rossinyolets i la
representació de l’obra teatral Amor, amor, amor!
de l’agrupació La Minúscula.

El mes d’agost va haver-hi concerts de bossa
nova amb Joana Ferrer i Gavin Buckley, havaneres
i cançó de taverna amb Els Pescadors de l’Escala,
sardanes amb la Cobla La Bisbal Jove, així com
narracions per adults amb l’espectacle Tot és Estupendo!
La localització de les actuacions es va ubicar a diferents llocs del municipi, com ara la plaça Major,
la plaça de l’Església, el parc del Riu o la plaça
Catalunya.
Les actuacions es varen iniciar el 8 de juliol i finalitzaren el 21 d’agost. Tots els actes començaren a
les 10 del vespre i tenien l’entrada gratuïta.
El 19 de juliol s’inaugurà el XX Festival de Música
de Sant Pere Pescador amb l’actuació de la Coral
de Gospel La Casa Groga, que oferí un repertori
musical que anava des de peces espirituals negres fins a cançons modernes de gospel. A més, el
festival va incloure un concert de música clàssica
amb el tenor Joaquin Asiain i el pianista alemany
Wolfgang Walter, música a capella amb Les Síxters i un concert de música del segle XVIII amb
l’agrupació l’Esplendor del Barroc; la cloenda del
festival va anar a càrrec de l’Orquestra de Cambra
de l’Empordà. Totes les actuacions tenien l’entrada gratuïta i es realitzaren a l’església parroquial de
Sant Pere els dissabtes a les 10 del vespre.
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Bicentenari
de la Guerra del Francès
El 2008 es commemora el Bicentenari de la Guerra
del Francès. És per aquest motiu que l’Ajuntament
de Sant Pere Pescador s’adhereix a la iniciativa
amb l’organització d’unes xerrades al Casal Cultural de Sant Pere els dies 7 i 14 de novembre, i
una visita guiada al Castell de Quermançó el 16
de novembre, activitats relacionades amb aquest
període històric.
Divendres 7 de novembre de 2008
“Triunfante, l’excavació arqueològica d’un vaixell
de guerra del segle XVIII a la platja de Sant Pere
Pescador”
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La nau es va enfonsar a final del segle XVIII després
d’un temporal de mar. La història del Triunfante és
gairebé novel·lesca.
El seu final se situa a
Sant Pere Pescador,
però els seus inicis els
hem d’anar a buscar a
les Drassanes Reials
de Londres, passant
pel Ferrol i per unes
quantes batalles navals arreu del món.
Xerrada a càrrec de
Marcel Pujol i Hamelink
(Co-director de l’excavació arqueològica
al derelicte Triunfante,
campanya 2008. Professor d’Arqueologia
a l’Escola Superior de
Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya,
Barcelona)
HORA: 9 DEL VESPRE
LLOC: SALA D’ACTES DEL CASAL CULTURAL
Divendres 14 de novembre de 2008
“La guerra del francès i el paper del santperenc
Josep Garriga i Buach, dos-cents anys després”.
Xerrada a càrrec de Pelai Pagès i Blanch
(Professor d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona)
HORA: 9 DEL VESPRE
LLOC: SALA D’ACTES DEL CASAL CULTURAL
Diumenge 16 de novembre:
Visita guiada al Castell de Quermançó (Vilajuïga)

Conta la llegenda que durant el període de la guerra del francès, Teresa de Molins i Bach va abandonar la vida noble per unir-se a una colla de bandolers que s’amagaven entre les restes del Castell de
Quermançó. Aviat sorgiren enfrontaments i gelosies i la comtessa decidí posar fi a la situació. Baixà
al soterrani i encengué la pólvora restant dels francesos fent volar el castell, quedant ella i els bandolers sepultats sota les runes del castell...
Programa: Arribada al castell i benvinguda – Documental sobre el castell de Quermançó i la guerra
del francès – visita al castell
Hora de sortida: 10.30 h.
Hora aproximada d’arribada: 13.30 h.
Lloc: Parada d’autobusos de Sant Pere Pescador

Preu: Gratuït
–Tindran
prioritat els
assistents a
les xerrades
commemoratives al bicentenari de la Guerra del FrancèsEs recomana portar calçat adequatInscripcions a Biblioteca Municipal
(tel. 972 55 01 85 - De dilluns a divendres 16.30 a
19.30 h. – biblioteca@santpere.cat)
Col·labora: Associació d’Amics del Castell de
Quermançó.
Amb el suport de la Diputació de Girona.

Cursos i tallers al Casal Cultural de Sant
Pere Pescador
A partir de la segona setmana d’octubre han començat els cursos i tallers programats per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador.
Enguany s’han continuat programant els tradicionals cursos de ioga, ioga terapèutic, ball country,
aeròbic i gimnàstica, català, taller de memòria i
manteniment i tonificació. A més, s’ofereixen classes de spinning i dansa del ventre, així com també
diversos tallers com el de labors i el de cant coral.
Com a novetats d’enguany hi ha el curs de tai chichi kung, i el curs de català bàsic 3.
El Tai Chi i Chi Kung són un conjunt d’exercicis
energètics per al cos, la ment i l’ànima. Ajuden a
eliminar l’estrès, milloren la capacitat de concentració i de relaxació, regeneren estats d’esgotament
i contribueixen al benestar general. La professora
del curs és Sonja Kaufmann, fisioterapeuta titulada. Les classes es fan els dimecres al matí al Casal
Cultural de Sant Pere.
A més, degut a la forta demanda per a continuar l’aprenentatge del català, aquesta temporada s’ofereix un nou nivell a les classes: el bàsic 3.
Mitjançant aquest curs els alumnes podran optar

a la realització d’un examen de nivell i així obtenir el certificat oficial de Nivell Elemental de Català
del Consorci de Normalització Lingüística. Alhora,
també s’inicia el projecte Voluntariat per la Llengua. L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és fomentar l’ús de la llengua catalana en les relacions
personals tot posant en contacte una persona que
parla habitualment català amb una altra que en té
coneixements bàsics i que vol fer un pas endavant
per millorar-lo. Amb aquesta iniciativa, a més de
facilitar a les persones que estudien català un interlocutor per poder conversar en aquesta llengua,
es vol incidir en els hàbits lingüístics dels catalanoparlants i consolidar la idea que el català és i ha de
ser llengua d’acollida.
Mitjançant aquesta oferta formativa es vol donar
resposta a les noves necessitats de la població,
oferint un programa d’activitats ben divers destinat
a totes les edats.
Per a més informació podeu contactar amb Eva
Pibernat (tel. 972 55 01 85) o a través del correu
electrònic a l’adreça: biblioteca@santpere.cat.
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babysantperencs

Aleix Dalmau Oliva

Dorian Le Grand Liard

Guillem Ventós Cufí

Martí Trias Fuentes

I també han nascut al llarg de 2008: Ayman Allouss Ayaou, Madlen Camara Marena, Junaid El Achouch
Ahejtan, Rayan El Kharoubi El Kharroubi, Andrea Paola Li Zavala, Mohamed Toumi Dahib.

En Leonel ens ha deixat
El proppassat 22 de setembre, de forma totalment inesperada, va morir en Leonel Rosa Nunes
de Oliveira a l’edat de 42 anys.
Des de l’any 1986, residia a Sant Pere Pescador i feia vint anys que treballava al nostre Ajuntament, on actualment feia les funcions d’encarregat de la brigada de serveis municipals.
En Leonel havia vingut de Portugal, del municipi de Vendas Novas, situat a la regió de l’Alentejo,
una de les més boniques del país veí.
Era una persona molt arrelada a Sant Pere. Aquí s’havia casat i aquí varen néixer els seus dos
fills, Leonel i Mireia, de 18 i 7 anys respectivament. Recentment, li havia estat concedida la nacionalitat espanyola.
Al llarg de tots aquests anys, ens va mostrar continuadament els trets principals del seu caràcter. Era una persona molt treballadora i eficient, sempre disposada, que no tenia mai un no per
a ningú.
La seva forma de ser, però, es distingia essencialment per ser extraordinàriament respectuós,
afable i proper a tothom. No hi havia cap santperenc que no el conegués, i per al qual no hagués
efectuat algun treball o servei des de la responsabilitat que li havia estat encomanada per part
de l’Ajuntament.
A la multitudinària cerimònia de comiat es va poder copsar l’emotivitat produïda per aquesta
pèrdua i el reconeixement de tot el poble.
En Leonel era un gran treballador i millor persona; una qualitat cada vegada més infreqüent avui
dia. Una bona persona, amb tota l’amplitud i grandesa d’aquest terme. Una persona a les que
val la pena conèixer i tractar.
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Per això, es trobarà molt a faltar, tant per part dels que treballaven directament al seu costat,
com per la majoria dels santperencs.
En nom de tots, gràcies, Leonel.

